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Buurman & buurvrouw 

 
Buurt leiderschap 

 
Mijn duurzame buurt 

 
 
•   Wat zijn mijn 5 sterke punten? 
•   Wat zijn mijn allergieën en vervormingen? 
•   Wat zijn mijn motivatie? 
•   Wat is mijn Achilleshiel? 
•   Toen het echt heel erg mis ging, wat deed 

ik toen? 
•   Hoe was ik toen mijn eigen oplossing? 
•   Hoe lever ik een goede buurtbijdrage en 

doe ik dit steeds een beetje beter? 
•   Wat deed ik vandaag dat betekenisvol 

was voor een ander? 
•   Voor wie ben ik een ‘best friend’? 
•   Naar wie glimlachte ik vandaag? 
•   Hoe durf ik raakbaar te zijn en blijven? 

 
 

 
•   Zit het OK met de 6 buurtindicatoren?  

o   Gezamenlijke missie & visie,  
o   Onderling vertrouwen,  
o   Buurtbewustzijn,  
o   Compensatie & aanvulling,  
o   Flexibiliteit en aanpassing,  
o   Intrateamfeedback & feed 

forward,  
•   Hoe geven we plek aan wat mensen 

kunnen? 
•   Hoe delen we informatie? 
•   Hoe bieden we ruimte, tijd & plek aan 

wat er wil, wat zich aandient? 
 

 
•   Wat is ons buurtbelang, onze belofte? 
•   Wat wil de buurt?  
•   Weet ik hoe ik mijn buurtbijdrage goed 

doe om bij te dragen aan buurtgeluk? 
•   Hoe staat het met onze bevlogenheid 

jegens de buurt, jegens elkaar? 
•   Hoe stimuleren we elkaar hierin? 
•   Hoe nemen we eigenaarschap over de 

oplossingen? 
•   In welke mate is er een duurzaam kosten- 

en batenbewustzijn bij ons als 
buurtbewoners? 
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Mijn buurt leert 

 
 

Diversieit & inclusie 
in mijn buurt 

 

 
 

Heelheid in mijn buurt 
 

 

 
•   Welke leervoorkeuren hebben wij? 
•   Wie zijn het buurtwerken meester? 
•   Wie is het buurtleren meester? 
•   Hoe versterken we persoonlijk 

buurtmeesterschap? 
•   Hoe succesvol realiseren we 

ontwikkelruimte in de buurt? 
•   Hoe zijn we succesvol elkaars critical 

friends? 
•   Hoe benutten we elk Oeps- en Aha-

moment om collectief te leren? 
•   Hoe helpen we elkaars back-hand 

versterken? 
 

 
•   Kennen we de verschillen in 

buurtvakmanschap, cultuur, talent en 
temperament? 

•   Benutten we de kracht van de stille 
buurtbewoners? 

•   Mag iedereen meedoen? 
•   Zijn we uitnodigend naar multiculturele 

of anderszins diverse buurtbewoners? 
•   Wat gaan we doen om bewuster 

inclusiever samen te leven in onze buurt? 
•   Hoe blijven we in vertrouwen in dialoog? 
 
 

 
•   In welke mate staan we stil bij momenten 

van aarzeling, van ongemak binnen de 
buurt? 

•   Hoe werken we aan het versterken van 
de veiligheid? 

•   Hoe vergroten we ons herstelvermogen? 
•   Hoe versterken we als buurt aan het 

imago, het ongeschonden beeld, van de 
buurt? 

•   Hoe voeren we met elkaar wekelijks 
morele dialogen? 

•   Hoe stappen we dapper op een moeilijke 
situatie af? 
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Veranderen met mijn buurt 

 

 
 

Mijn buurt & het onverwachte 
 

 
 

Mijn buurt & omgeving 
 

 

 
•   Welke verandering dient zich aan? 
•   Hoe organiseren we dat we een als buurt 

samen een compleet beeld hebben?  
•   Hoe openen we onze Mind, Heart, Will, 

wat is hier voor nodig? 
•   Wie nodigen we uit voor deep sensing? 
•   Hoe ziet ons prototype van de nieuwe 

werkelijkheid eruit? 
•   Hoe richten we ons krachtig op ratio, 

emotie & omgeving? 
•   Hoe blijven we moedig in 

toekomstgerichte dialoog? 
 

 
•   Weten we als buurt wat er onverwacht 

kan gebeuren? 
•   Welke persoonlijke en buurtervaring is 

van waarde bij onverwachte 
gebeurtenissen? 

•   Hoe bereiden wij ons voor op het 
heftigste dat de buurt kan overkomen? 

•   Welke maatregelen nemen we ervoor 
om dit te voorkomen? 

•   Hoe benutten we elk Oeps-moment om 
samen te leren? 

•   Hoe ondersteunen we elkaar bij herstel? 
 

 
•   Hoe prikkelen we elkaar, vertrouwen we 

elkaar? 
•   Weten we samen hoe en waarop we het 

verschil willen maken? 
•   Durven we te onthullen wat er nog niet 

zo gaat als het zou moeten gaan?  
•   Hoe leggen we in alle openheid 

rekenschap af aan elkaar?  
•   Hoe raken we elkaar? 
•   Hoe blijven we ons verwonderen? 

	  


