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Vrijplaatsen zijn plekken waar mensen in gesprek zijn over de wereld die ze willen, en deze wereld al
doende ook creëren. Zijn Vrijplaatsen duurzaam? Duurzaam betekent 'bestemd om te duren, weinig
vergankelijk'. Sustainable zeggen ze in het Engels: the ability to maintain into perpetuity. Zo bezien zijn
overheidsinstellingen bijzonder duurzaam, want onvergankelijk. En Vrijplaatsen zijn niet duurzaam,
want juist vergankelijk. Onze ervaring is dat Vrijplaatsen meer energie opwekken dan ze verbruiken.
Een vrijplaats ruimt op, stimuleert duurzaam leren en laat vooral goede ideeën achter. Vrijplaatsen
kunnen vrijelijk (her)gebruikt worden, zonder dat ze opgaan. Een Vrijplaats die zijn nut heeft gehad
kun je opdoeken zonder afrekenprocedures en vervolgschade. Vergankelijkheid zou wel eens een
belangrijk kenmerk kunnen zijn van een wereld waarin “sustainable development meets the needs for the
present without compromising the ability of future generations to meet their own needs” (de Brundtland definitie).

Initiatief zoekt nemers*)

Lerende (overheids) organisaties zijn zich bewust van hun maat
schappelijke omgeving en verantwoordelijkheid. De open blik naar bui
ten geeft te denken over de eigen werkwijze. Er worden nieuwe afwe
gingen gemaakt op het gebied van duurzame ontwikkeling en verant
woordelijkheid voor volgende generaties. Is er ruimte om onze werk
wijzen te veranderen, beseffend dat ons handelen wereldwijd effect
heeft, op lange termijn? Dit zijn vragen die overheidsambtenaren zich
daarbij stellen. Een overheid die duurzame afwegingen maakt is een le
rende organisatie. Ze kan vrijplaatsen benutten om ruimte te maken
voor nieuwe ideeën en onverwachte verbindingen. Het interdepartemen
tale programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling kan initiatiefnemers
van Vrijplaatsen bij Rijk, Provincies en Waterschappen steunen. Bent u
dat? Neem dan contact op met d.joustra@senternovem.nl
*) met dank aan Loesje.

De Vliegende Pinguin

Duurzaam leren: als een natuurlijke bevalling
Je kunt je afvragen of een facilitator nodig is om een Vrijplaats vrij, vei
lig en productief te maken. Een facilitator maakt de dingen 'facile' (ge
makkelijk). Het leerzame gesprek als pijnloze bevalling? De vrij
stromende gesprekken die we in Vrijplaatsen creëren, zijn eigenlijk
heel complexe sociale processen. Processen die we gezamenlijk be
sturen, ongemerkt en heel kunstzinnig, maar zelden pijnloos. Het zijn
gesprekken waarin duurzaam geleerd wordt. Leren in Vrijplaatsen is
als een natuurlijke bevalling: het lijf 'weet' wat goed is, pijnstillen ver
stoort. Ervaring erbij halen is een goed idee, en dan liefst van het
soort dat een vroedvrouw biedt: I will be very happy to join you and
help to find whatever form of conversation we need as things develop
(Patricia Shaw in Changing Conversations in Organizations).

Onder deze verbazing
wekkende naam is Dordrecht
op 6 april 2006 uitgeroepen tot
innovatiehoofdstad van
Nederland. Vijftienhonderd
vertegenwoordigers uit de
publieke sector bezoeken het
Innovatiefestival (toegang hele
dag gratis). Van 13.15 tot
14.45 uur organiseren wij er
een Vrijplaats Lerende
Overheid in het Marokkaans
Cultureel Centrum, Wijnstraat
160. Welkom! Meer info:
lonneke.alsema@tip.nl
Zie voor het hele programma
www.pinguinskunnenvliegen.nl

