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Wat betekent U-TURN voor u? 
 

U-TURN is een laboratorium voor personen die 
vanuit de systeemwereld van instituties in de 
leefwereld van mensen stappen. En over eigen 
grenzen en buiten eigen kaders weten te 
werken. Een laboratorium van wegbereiders, 
herontwerpers en initiatiefnemers die aan en 
in een nieuwe praktijk werken. Dit vraagt een 
andere presentie, een paradigmashift.  
 
Deze andere insteek vraagt lef; er is vooraf 
geen einddoel bepaald. U komt onvoorziene 
situaties tegen, waarbij de vraag opduikt 
waarom we ook al weer de dingen doen, zoals 
we ze doen. Dit zal leiden tot nieuwe verhalen, 
inspiratie en wegen om uw institutionele 
wereld te herontwerpen (efficiënter en 
effectiever), een efficiëntere inzet (beter en 
goedkoper) en verbetering van 
maatschappelijke participatie. 
 
CONTACT: U-TURN@projectenbrigade.nl 
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Wordt het geen 
tijd voor een 

U-Turn? 
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WAAROM? 
Eigenlijk zien we dat de systeemwereld van de instituties is 
weggedreven van de wereld waarin burgers leven, waarin de 
bedoeling en de essenties van het leven vanzelfsprekend zijn. De 
systeemwereld is onvermijdelijk het speelveld van professionals, 
blauwdruk denken, beleidskolommen, financieringsstromen en niet 
zelden een uiting van de maakbaarheids ideologie.  
 
OMSLAG 
Deze wereld loopt vast als zij te maken krijgt met de werkelijkheid van 
de burger, complexiteit en meervoudige problematiek. Planning en 
beheersbaarheid voeren er ondanks (bestuurlijke) inspanning om dit 
verminderen nog altijd de boventoon. Ongewild wordt zo de 
werkelijkheid van burgers in het spel van beleid en instituties 
gemarginaliseerd. Deze manier van denken en doen vereist een 
omslag.  
 
De geschetste werelden lopen door elkaar heen. Velen werken in de 
wereld van systemen, maar zijn ook burgers, wonen in wijken. Dat 
leidt tot bijzondere taferelen, want soms doen mensen die in de 
systeemwereld werken dingen die ze als burger niet zouden 
accepteren. Veel organisaties, ooit begonnen als initiatief van 
burgers, zijn zo opgesloten in hun eigen logica en (zorg-) aanbod, dat 
ze zich vervreemd hebben van de mensen aan wie ze diensten 
leveren.  
 

U-TURN 
Herontwerpen vraagt om een context die het meest doet denken aan 
een laboratorium, of een proeftuin, waarin mensen al doende leren en 
gaandeweg zicht krijgen op wat er toe doet. Het is eerder een kwestie 
van doen, dan van denken. Ook het achterwege laten van waar je 
vroeger goed in was en heel graag deed, opdat er ruimte ontstaat 
voor eigen kracht. Deze wijze van doen vereist dat u de 
eigenschappen die dit proces nodig heeft, verstaat, dient en 
bevordert. En scherp krijg wat daar voor nodig is in en om de 
organisatie. 
 
Dat laboratorium bieden de mensen van U TURN uw organisatie. Aan 
u en uw medewerkers. We organiseren een driedaags laboratorium 
samen met partijen die dezelfde vraagstukken tegenkomen als u. 
Interessante sprekers en trainingen zijn er genoeg; de vraag is hoe u 
vandaag met deze kennis omgaat en nieuwe referenties ontwikkelt en 
toepast. Het is tijd voor een omslag. 
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EEN EERSTE STAP ZETTEN MET UW 
ORGANISATIE? 
 
U bent uitgenodigd dit laboratorium met ons in te stappen en drie 
dagen de tijd te nemen, vrije ruimte te creëren en in co-creatie 
buiten gebaande paden en bestaande structuren te werken aan 
en in dit nieuwe meervoudige perspectief. We doorsnijden de 
hele organisatie, werkwijzen, bestaande hiërarchie en uw 
maatschappelijke omgeving.  Gezamenlijk zijn we wegbereiders 
die over en, zo nodig, buiten eigen institutionele grenzen gaan 
werken en daarin direct vitale coalities smeden.  
  
Daarbij komen we vanzelf vraagstukken, dilemma’s en 
onvoorziene situaties tegen. Voldoen bestaande rollen en 
functies nog, en vooral, blijven we handelen vanuit deze vaste 
posities? Resultaat van de U-TURN is een gezamenlijk 
herontwerp en een nieuwe praktijk. 
 
Intake: voorafgaand voeren we met u het gesprek over 
vraagstukken die u bezig houden en gedeelde ambities en 
wensen.  
 
Meer informatie vindt u op de website. 
 

 
 

Systeemwereld - PUBLIEK  
Overheid, politici, ambtenaren 

Stadhuis, gemeente 
Beleid 

Grootschalig 
Probleemgericht 

Specialistisch 
Rechtmatig  

Procedureel 
Formeel 

Risicomijdend 
Controleerbaar 

Hiërarchisch georganiseerd 
Instanties 

Voorlichting/ PR / marketing 
Gestuurde uitvoering, professionals 

Bureaucratisch 
Afstandelijk 

Management en organisatie 
Bedrijfsvoering en bureaucratie 

PRIVAAT - Leefwereld 
Burgers, ervaringsdeskundigen 
Buurt, wijk, straat , het huis, mijn domein 
Activiteit 
Kleinschaligheid 
Oplossingsgericht 
Generalistisch 
Willekeurig, toevallige ontmoetingen 
Emotioneel 
Informeel 
Passie/plezier 
Praktisch 
Horizontaal - netwerkachtig 
Personen, netwerk 
Sociale media 
Dienstbare ondersteuning, burenhulp 
Activistisch  
Nabijheid, betrokken contact, beleving,  
Bedoeling, betekenis, er toe doen 
Relaties 


