
Door Alexandra Sfintesco
Externe aanjager Veranderlab Dagbesteding



Voor alle ambtenaren, wethouders, raadsleden en ornithologen die zich graag willen blijven 
verwonderen en proberen deze wereld een stukje mooier te maken.

Proloog

Het Veranderlab Dagbesteding: 9 maanden was ik als externe aanjager betrokken bij één van de 8 
thema’s waarmee de Gemeente Groningen wilde experimenten om ervan te leren. 

Aan het einde ben ik door de twee interne aanjagers gevraagd als ‘nalatenschap’ mijn observaties en 
advies op papier te zetten. Dat heb ik gedaan, in de vorm van deze fabel.

Staat het verhaal op zich? Misschien wel niet. Bij de evaluatie van alle Veranderlabs hoorde ik opval-
lend veel parallellen met hoe het in ‘mijn’ Veranderlab was gegaan. 

Oordeel zelf en laat me weten als u herkenning of verwondering ervaart. 

Alexandra Sfintesco
Buro Bries
 



Dit is het verhaal van een bonte vogel die op een dag met frisse wind kwam aangevlogen bij een 
mooie stad.

In deze stad woonden allemaal verschillende mensen. Je kunt het zo gek niet bedenken, ze waren te 
vinden in deze stad. Grote mensen en kleine mensen, arme mensen en rijke mensen. Gezonde mensen 
en zieke mensen en ook lieve mensen en stoute mensen. Er was van alles wat. Dat maakte deze stad 
ontzettend mooi. 
  
Al die mensen wilden graag een leuke tijd hebben in deze stad. Dat wilden ze vaak door iets te doen 
waar ze goed in waren en waar ze blij van werden. Sommigen konden dat heel goed met hun hoofd, 
anderen met hun hart of met hun handen. En sommigen met alles tegelijk.

Jammer genoeg waren er in deze stad ook een paar mensen die niet zo veel konden doen. Eigenlijk 
konden ze wel van alles en ze wilden ook heel graag. Maar ze waren soms een beetje anders of hadden 
iets wat hen een beetje bijzonder maakte. Voor henzelf was dat eigenlijk helemaal niet zo bijzonder, 
maar voor veel andere mensen in de stad wel. Daarom wisten ze soms niet zo goed waar ze heen 
konden gaan om iets leuks te doen in de stad. Ze hadden een beetje hulp nodig van anderen. 

De bonte vogel kwam dus naar deze stad en werd gevraagd: hoe kunnen we voor de meest bijzondere 
mensen plekjes vinden waar ze leuke dingen kunnen doen en waar ze blij van worden? Plekjes waar ze 
iets kunnen doen waar anderen ook weer blij van worden. 

De bonte vogel vond dit een leuke vraag en ging met twee vogels praten die hier al een tijd mee 
bezig waren. ‘Hallo’, zei de bonte vogel, ‘wat hebben jullie tot nu al allemaal gedaan?’ De twee vogels 
vertelden wat ze al hadden gedaan en waarom. Voor de bonte vogel klonk dat allemaal heel goed. 
‘Volgens mij is jullie al best veel gelukt en weten jullie goed wat belangrijk is voor de meest bijzondere 
mensen.’ ‘Ja, dat denken wij ook’, zeiden de twee vogels. 



‘Waar kan ik jullie dan bij helpen?’, vroeg de bonte vogel. ‘Ga eens met andere vogels praten,’ zeiden de 
twee vogels. ‘Misschien kom je dan op nieuwe ideeën waar wij nog niet aan hebben gedacht.’

En zo vloog de bonte vogel naar allerlei andere vogels die het leuk vonden voor de meest bijzondere 
mensen in de stad plekjes te vinden waar ze leuke dingen kunnen doen. De bonte vogel vloog van hot 
naar her. En overal trof zij vogels die heel goed aanvoelden wat belangrijk is voor de meest bijzondere 
mensen. Namelijk dat ze iets kunnen doen waar ze goed in zijn op een leuke plek, en waar anderen ook 
weer blij van worden.  

De bonte vogel vloog weer terug naar de twee vogels. ‘Volgens mij gaat alles goed komen in jullie stad. 
Er zijn zó veel vogels die goed weten hoe ze de meest bijzondere mensen kunnen helpen.’
‘Nou’, zeiden de twee vogels, ‘we zouden graag meer bijzondere mensen willen laten helpen een leuke 
plek te vinden. Dat lukt nog niet zo goed als ons lief is. Heb jij gezien hoe het nog beter kan?’

De bonte vogel dacht even na en antwoordde: ‘Ik zag volgens mij drie dingen die nog beter zouden 
kunnen in deze stad om de meest bijzondere mensen te helpen:

Help de hulpvogels die de meest bijzondere mensen helpen

‘Degenen die met de meest bijzondere mensen samenwerken,’ vervolgde de bonte vogel, ‘kunnen 
best een beetje hulp gebruiken om naar nieuwe plekken in de stad te zoeken. Deze hulpvogels willen 
allemaal wel, maar soms hebben ze niet zo veel tijd en geld. Of ze weten niet zo goed hoe dat moet 
en waar te beginnen. Of ze vinden het een beetje spannend op nieuwe plekken te komen. Eigenlijk 
zijn hulpvogels vooral goed in bijzondere-mensen-helpen en dat is toch niet helemaal hetzelfde als 
nieuwe-plekken-vinden.’

‘Hoe kunnen wij de hulpvogels dan helpen?’ vroegen de twee vogels. ‘Volgens mij’, zei de bonte vogel, 
‘zijn er steeds meer nieuwe, vrije vogels in de stad die de meest bijzondere mensen ook willen helpen. 
Ze hebben dit misschien nog niet heel lang gedaan en kunnen het niet zó goed als de hulpvogels. 



Maar ze willen heel graag en hebben veel ideeën. Vaak vinden ze het heel leuk op zoek te gaan naar 
nieuwe plekken of kennen ze al een leuk plekje en willen ze dat de meest bijzondere mensen daar ook 
naartoe komen.’

‘Dus eigenlijk zouden de vrije vogels en de hulpvogels elkaar kunnen versterken, als ze samen 
optrekken?’, vroegen de twee vogels. ‘Dat zou het allermooiste zijn’, antwoordde de bonte vogel. ‘Het 
zou in ieder geval mooi zijn als ze elkaar makkelijk kunnen ontmoeten om hun gezamenlijke doel te 
bereiken. En als ze zich dan in eerste instantie geen zorgen over geld hoeven te maken, kunnen ze 
eerst aan de slag en al doende laten zien of en hoe dat werkt’.

Richt je aandacht op het gezamenlijke doel

‘Zo kom ik op mijn tweede punt’, zei de bonte vogel. ‘Toen ik van hot naar her vloog, heb ik veel vogels 
ontmoet die het gezamenlijke doel belangrijk vinden. Sommigen stonden met de voeten in de klei, 
anderen zaten hoog in de boom. Allemaal leken ze hetzelfde doel te willen bereiken, namelijk dat 
iedereen in deze stad meetelt en mee mag doen met wat hij leuk vindt en goed kan. Dat vond ik erg 
mooi om te zien.’ ‘Dat klinkt zeker fijn,’ beaamden de twee vogels, ‘dat willen wij ook!‘

‘Wat ik wel merkte’, fronste de bonte vogel, ‘is dat het toch niet altijd goed en snel lukt die mooie 
plannen van de grond te krijgen.’ ‘Ja, dat zien wij ook wel eens,’ bemerkten de twee vogels. En ze her-
innerden zich dat de bonte vogel op een dag allemaal rode vogels bij elkaar had geroepen die al een 
hele tijd met een van de bijzondere mensen bezig waren geweest: een lieve man. 

Het begon zo: de hulpvogel van de lieve man was op zoek naar een leuke plek voor die lieve man. Een 
rode vogel zag dat en wilde graag met de lieve man samenwerken. Maar een andere rode vogel wist 
niet of dat zomaar mocht. Waarop een andere rode vogel dat ging uitzoeken en vervolgens een andere 
rode vogel zei dat het eigenlijk niet mocht. En zo ging dat een hele tijd verder en ondertussen zaten 
de lieve man en zijn hulpvogel te wachten en te wachten. De rode vogels waren allemaal druk aan het 
zoeken naar de oplossing. Dat deden ze op het plekje dat ze zelf goed kenden. Zo zocht ieder heel druk 
op zijn eigen plek en het lukte hen maar niet op hetzelfde punt uit te komen. 



De bonte vogel had daarvan gehoord en riep op een dag al die rode vogels bij elkaar. Toen vroeg 
de bonte vogel aan elke rode vogel waar hij tot nu was geweest en waarom hij dat had gedaan. Zo 
vertelden ze aan elkaar op welk plekje ze hadden zitten zoeken naar de oplossing. Het waren een voor 
een goeie verhalen. Sommige rode vogels vertelden dat ze heel graag hadden willen helpen en ook 
een idee hadden waar de oplossing zou kunnen zitten. Maar ze durfden niet zomaar van hun plekje af 
te vliegen. Ze wilden eerst zeker weten dat dat mocht voordat ze zomaar vertrokken. Dat klonk eigen-
lijk best begrijpelijk en de bonte vogel kon zich bij iedere rode vogel voorstellen dat die echt zijn best 
had gedaan. Maar ja, zo kwamen ze niet met elkaar op dezelfde plek bij de oplossing uit. 

‘Als dat zo werkt, hoe moet het dan verder?’, vroegen de twee vogels aan de bonte vogel. ‘De lieve man 
is nog steeds niet geholpen en hij is vast niet de enige!’ ‘Misschien’, antwoordde de bonte vogel, ‘zou 
het helpen als bij zo’n zoektocht iemand die rode vogels komt helpen. Een trekvogel, eentje die iets 
hoger vliegt dan de rode vogels. Of zelfs meerdere trekvogels samen. In ieder geval een of meerdere 
trekvogels die goed kunnen zien wat de rode vogels doen en op welke plek ze uit kunnen komen. 
Trekvogels die het gezamenlijke doel goed begrijpen en ook een beetje kunnen zeggen dat de rode 
vogels van hun plekje af mogen.’

De twee vogels vonden dit een goed idee. Ze gaven toe dat het ze soms ook moeilijk vonden van hun 
plekje af te komen. Niet zozeer omdat ze niet wisten waar goede oplossingen te vinden zijn. Maar 
omdat er soms een trekvogel boven hun hoofd zweefde die niet wilde dat ze van hun plekje afkomen. 
Die ene trekvogel floot bovendien soms hele andere dingen dan de trekvogel die nog hoger vloog. Dat 
maakte het soms wel een beetje lastig, omdat ze eigenlijk niet naar al dat gefluit wilden luisteren. Het 
liefst wilden de twee vogels gewoon naar plekken gaan waar ze goede oplossingen konden vinden voor 
de meest bijzondere mensen. 

Verdeel het geld zodat goede dingen kunnen groeien

‘Weet je’, mijmerde de bonte vogel, ‘mij is nog een derde punt opgevallen dat in jullie stad nog beter 
zou kunnen.’ De twee vogels keken de bonte vogel nieuwsgierig aan. ‘De trekvogels zouden het er niet 
alleen beter over eens moeten worden dat jullie naar nieuwe plekken mogen vliegen. De vogels die 
hoog in de boom zitten, zouden er ook nog meer voor mogen zorgen dat het geld voor alle vogels goed 
wordt verdeeld. Dat wil zeggen, dat het zo wordt verdeeld dat goede dingen kunnen groeien. Goede 
dingen die al goed zijn en mogen blijven, en goede dingen die nog nieuw zijn en veel goeds beloven.’ 

De twee vogels luisterden geboeid wat de bonte vogel als volgende ging vertellen. ‘Nu roepen de 
trekvogels soms dat ze blij zijn met vrije vogels en met rode vogels die graag nieuwe plekjes zoeken. Ze 
vinden het ook heel belangrijk dat de meest bijzondere mensen plekjes vinden waar ze leuke dingen 
kunnen doen en waar ze blij van worden. Maar ze vergeten het geld ook op zo’n manier te verdelen dat 
die goeie dingen ook van de grond komen. Ze laten het vaak een beetje zoals het was, volgend seizoen 
kijken we wel verder… Maar voor rode vogels die graag naar nieuwe plekken willen en de vrije vogels 
die allemaal nieuwe ideeën hebben, is het niet altijd zo leuk tot volgend seizoen te wachten. Laat staan 
voor de meest bijzondere mensen. Die zijn het allerbelangrijkst in dit verhaal!’



Het mooie in en rondom de gouden kooi

De twee vogels hadden zitten te luisteren en zuchtten: ‘Als we dit zo horen, worden we soms wel een 
beetje moedeloos, bonte vogel! We willen inderdaad graag aan het gezamenlijke doel werken, maar we 
kunnen niet altijd zomaar rondvliegen met al dat gefluit boven ons hoofd. En het geld wordt ook niet 
altijd zo verdeeld dat de goede dingen kunnen groeien…’

Dat vond de bonte vogel erg jammer te horen. ‘Ik hoop niet dat jullie je te makkelijk uit het veld laten 
slaan. Ik snap jullie wel, maar volgens mij zijn er al heel veel nieuwe dingen begonnen die goed bij 
het gezamenlijke doel passen. Nieuwe dingen die zijn begonnen door rode vogels, door vrije vogels 
en door trekvogels! Als jullie daar bij aanhaken, kunnen jullie vast dichterbij het gezamenlijke doel 
komen.’ ‘Ja, maar soms hebben we het gevoel dat we in een gouden kooi zitten en we nergens heen 
kunnen. Dan willen we er vooral zo snel mogelijk uit en heel ver weg vliegen’, antwoordden de twee 
vogels. 

‘Heel ver weg vliegen kan natuurlijk altijd wel’, lachte de bonte vogel, ‘maar misschien hoeven jullie 
niet zo ver te gaan. Volgens mij zijn er ook mooie plekjes in en rondom te gouden kooi te vinden waar 
jullie blij van kunnen worden’.  ‘Ja, denk je?’ vroegen de twee vogels. ‘Zeker, ik heb er al een paar 
gezien!’ antwoordde de bonte vogel enthousiast. ‘Volgens mij zijn dat heel mooie plekken voor nu en 
voor later. En er komen steeds meer bij.’ 

‘Als dat zo is, gaan we gauw op zoek naar die mooie, nieuwe plekken in en rondom de gouden kooi. Het 
zou toch prachtig zijn als we zo de meest bijzondere mensen beter kunnen helpen plekjes te vinden 
waar ze leuke dingen kunnen doen en waar ze blij van worden.’ 

Zo werden de twee vogels helemaal blij. In plaats van dat ze zich gevangen voelden in de gouden kooi, 
zagen ze hoe mooi die eigenlijk was. In en rondom de kooi bloeide en groeide van alles en ze hadden 
helemaal zin daar aan mee te doen.



Eind goed, al goed?

Lieve gemeente,
In fabels leven de mensen en vogels vaak lang en gelukkig. Te mooi om waar te zijn? Welnee, het kan 
ook in onze stad! Bovenstaande fabel zou ik als volgt samenvatten:

Besteed niet te veel aandacht, geld en tijd aan de binnenkant van de organisatie. De vorm en indeling 
van de gouden kooi, daar gaat het uiteindelijk niet om, in de kern. De kern is dat onze maatschappij 
zich continu ontwikkelt en dat de gemeente een faciliterende rol heeft daarin mee te gaan. Of, zoals 
ambtenaren in Engels mooi heten: civil servant.

Maak disruptieve innovatie mogelijk. Doe dit door vrije vogels die zich op een nieuwe manier 
willen inzetten voor hun medemensen te ondersteunen. Vrije vogels zoals particuliere initiatieven, 
ondernemers, hulpverleners en verenigingen. Onderwerp die nieuwe initiatieven niet aan allerlei 
regels en bureaucratie. Maar maak pilot-potjes vrij en faciliteer als het gaat om netwerken, ruimte 
zoeken en drempels (in de vorm van regels en procedures) overwinnen. 

Laat gemotiveerde ambtenaren aan de slag gaan om die pilots goed te draaien en faciliteren. Geef 
deze rode vogels voldoende speelruimte te experimenten en nieuwe dingen uit te proberen, samen 
te werken met vrije vogels, bij te schaven en verder te ontwikkelen. Je kunt wel regelmatig toetsen of 
hetgeen gebeurt goed aansluit bij de visie en het gezamenlijke doel. En je kan je ook uitspreken als iets 
moet worden afgebouwd omdat het niet werkt, te veel kost of te weinig mensen blij maakt. En je mag 
ervoor staan dat initiatieven juist worden opgeschaald als ze goed werken en veel mensen in de stad 
blij maken. 

Bovendien: help de rode vogels als ze vastlopen vanwege trekvogels die een liedje fluiten dat niet zo 
goed bij het gezamenlijke doel past. Daar mag je best je nek voor uitsteken. Dat kan zijn als als een 
trekvogel niet zo graag ziet dat een rode vogel naar nieuwe plekken gaat. Als een rode vogel of trekvo-
gel allemaal regels en procedures ergens tegenin brengt. Of, als twee trekvogels verschillende liedjes 
zingen en een rode vogel daaronder dreigt te verlammen. Dan kan je best een beetje harder fluiten 
dan die trekvogels en je inzetten voor het gezamenlijke doel. 

Niet in de laatste plaats kan je dat doen door ervoor te zorgen dat geldstromen aansluiten bij het 
doel dat je wilt bereiken. Ook als dat soms betekent dat dit anders gaat dan voorheen en het betekent 
dat bepaalde trekvogels er niet blij mee zijn. Ga niet met de kalkoen over het kerstdiner in debat. Het 
gezamenlijke doel begint altijd bij de mensen uit de stad en niet bij de gouden kooi, de rode vogels of 
de trekvogels. 

Wat gaat al goed?
Er gebeurt al veel moois in onze stad. Veel moois dat in en rondom de gouden kooi plaatsvindt. Zo zag 
ik allemaal broedplaatsen voor disruptieve innovatie. Bijvoorbeeld het Innovatie Atelier, The Right to 
Challenge, Parttime Ondernemen en Social Return on Investment. Er zijn vast nog veel meer vergelijk-
bare initiatieven met potentie. Of ze allemaal het ei van Columbus zijn, zal mettertijd blijken. Misschien 
gaan sommige verrassend goed uitpakken en andere blijken toch minder goed te werken dan gedacht. 

Hoe dan ook, in de essentie vraagt dit om:

•	 vertrouwen geven aan mensen (hetzij vrije vogels, rode vogels, hulpvogels of trekvogels, maakt 
niet uit) die nieuwe dingen willen uitproberen ten behoeve van het gezamenlijke doel;

•	 het lef hebben daar groen licht voor te geven zodat het goed kan werken (en dan ook écht 
groen licht, uiteenlopend van het bijsturen van weerbarstige trekvogels, het verhelpen van 
tegenstrijdige regels en het rechttrekken van onhandige geldstromen);

•	 en ook het lef te hebben ermee te stoppen als het niet goed blijkt te werken. Dit hoeft overigens 
niet erg te zijn. Integendeel: je kunt er enorm van leren als iets niet goed uitpakt, en zo op ideeën 
komen voor nieuwe experimenten, uitprobeersels en pilots.

Tot zover mijn analyse en goed bedoelde advies in een vogelvlucht.

Liefs,
De bonte vogel
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