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U kent de uitdrukking wel: ‘Praten over koetjes en kalfjes’. Een uitdrukking, die uitlegt dat we heel 

oppervlakkig met elkaar spreken en dit gebeurt vaak omdat we elkaar nauwelijks kennen. Misschien 

willen we elkaar niet beter kennen en hebben daarom, soms noodgedwongen, een gesprekje uit be-

leefdheid met elkaar. Dit kan gebeuren op je werk, met je buren, bij familiebezoek of zaken, die zich 

afspelen met de gemeente. 

Echter als we elkaar beter leren kennen, zal er ook meer begrip voor elkaar kunnen ontstaan en kan 

er meer bereikt worden. Het gekke is echter dat we daar niet altijd zin in hebben en waarom niet? 

Vele kleintjes, één groot geheel en hierdoor meer kunnen bereiken, is toch bekend! 

 

Begrip is wel nodig om iets te bereiken en daardoor zouden eigenlijk alle redenen, die aangevoerd 

worden, zoals geen tijd en het is veiliger tegenwoordig om je vooral nergens mee te bemoeien, even 

opzijgeschoven moeten worden. 

Begrijpen wat de ander zegt en bedoelt, werkt beter als je elkaar ook beter kent. In veel van deze 

gevallen heb je aan een half woord al genoeg. Echter, soms moet men het hele verhaal horen en 

sommige mensen haken al af halverwege en kunnen dan niet precies de hoed en de rand vinden. 

 

Al is er geen begrip voor elkaar, probeer de ander dan toch te begrijpen. Neem er wat tijd voor. Alles 

valt en staat vaak met het contact. Van een afstandje kun je veilig roepen en kun je aan de oppervlakte 

blijven. Spannend wordt het als je je ergens in gaat verdiepen, je wordt geraakt door iets, je vindt dat 

je iets moet doen. Participeren wordt dit genoemd en ik heb dit woord menigmaal gelezen en mogen 

gebruiken. Bij participeren blijft het niet. Het is daarna in onderhandeling gaan om je ideeën voor het 

voetlicht te brengen. Het is in contact treden om dit alles kenbaar te maken en te zorgen dat anderen 

het gaan begrijpen. 

 

Het is zo makkelijk om oppervlakkig te zijn, schouders op te halen en door te gaan met adem te halen, 

terwijl een klein beetje contact, begrip tonen, zoveel meer kan geven. 

Ga het gesprek aan en probeer elkaar te begrijpen, maar blijf wel netjes. 

Dit geldt ook voor de gemeente; het is namelijk een two-way-street; het is geven en nemen, het is 

immers elkaar serieus nemen. 

 

Als participatie hoog in het vaandel stond en nog steeds staat, doe er dan iets mee. Neem de kans 

waar om mee te denken en gemeente neem de participant serieus. 

Er zijn echt verantwoordelijke, gemotiveerde en constructieve burgers en dit geldt ook voor de ge-

meente. Het enige is, dat men elkaar halfweg wil ontmoeten, begrip toont voor elkaar en daarna samen 

aan de slag gaat. 

Je zal zien dat sommige zaken sneller opgelost kunnen worden, dat de bewoners helemaal nog niet 

zulke gekke ideeën hebben en ook goed kunnen uitleggen waarom iets wel of niet werkt. 

Er zijn regels, natuurlijk zijn deze nodig, maar je verschuilen achter een pakket van regels, als enige 

tegenstand aanwezig is, werkt niet altijd. In veel gevallen staan we aan dezelfde kant en het zijn kleine 

verschillen, die vaak makkelijk op te lossen zijn. 

 

Ga er niet met gestrekt been in; respect voor elkaar brengt je veel verder! 
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