
Community of practice
Bijeenkomst 1

9 FEBRUARI 2021



Agenda

19:30 – 19:40 Welkom en aanleiding door moderator Lisa Sipma

19:40 – 18:45 Introductie door voorzitter Esther Punte
19:45 – 19:50 Opwarmer filmpje
19:55 – 20:00 Campagne door Joop Kunst
20:00 – 20:30 Voorstelrondje en stavaza afdeling in break-out rooms met contactpersoon en 

afgevaardigden lokale besturen
20:30 – 20:40 In break-out rooms werken aan casus: hoe zorg je voor een diverse 

kandidatenlijst?
20:40 - 20:55 Plenaire bespreking inhoud en casus diversiteit
20:55 – 21:00 Afsluiting



Aanleiding I
• Tussen 20 juli en 28 augustus 2019 input opgehaald bij voorzitters en secretarissen middels
enquete

• Doel: inventarisatie huidige status en behoeften lokale afdelingen t.b.v. beleidsplan
ondersteuning

•Over welke onderwerpen zouden jullie graag meer informatie of een training ontvangen?

• “Regionale samenwerkingsverbanden”

• “Uitwisseling op allerlei onderwerpen met bestuurders van andere afdelingen in de provincie 
zou gestimuleerd kunnen worden, zodat we ook nog meer van elkaar kunnen leren.”

• “Ledenwerving; bestuursvorming” 

• “Training voor (steun)fractie-leden”



Aanleiding II
• Vanwege aankomende bestuurswissel rapport overhandigd op PLV 9 September 2020

• Visie bestuur: 

Onze visie op onze partij in Zuid-Holland is gestoeld op duurzame, inclusieve en sociale pijlers. Het 
is daarbij belangrijk dat onze afdelingen, Statenleden en de Gedeputeerde ons hierin steunen. Het 
bestuur vanGroenLinks Zuid-Holland staat voor: een inclusief, duurzaam en sociaal beleid, waarin 
we actief ruimte en ontwikkelkansen bieden aan de afdelingen en hen ondersteunen. Vertrouwen 
in de mens is daarbij ons uitgangspunt; we zijn een open en gastvrij bestuur en bieden kansen aan 
iedereen ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. We staan voor een diverse partij in Zuid-
Holland en faciliteren de fractie en afdelingen de inhoudelijke ontwikkeling en de relatie met de 
Zuid-Hollandse leden en partners.

• Idee netwerk Community of Practice



Wat is een Community of Practice?

•Grondlegger Etienne Wenger eind Jaren ’80

•“Communities of Practice zijn groepen mensen die hun kennis en ervaringen rond een bepaald
thema of vakgebied delen en met elkaar leren om beter met de problemen en uitdagingen in de 
praktijk om te gaan.” (Ruijters & Simons, 2020)

•Kernelementen: praktijk, gemeenschap en identiteit



Verwachtingen netwerk en
afgevaardigden
• CoP: op structurele basis een bijeenkomst (hoe vaak beslissen aan het eind van deze
bijeenkomst)

• We bouwen aan een gemeenschap en dus graag dezelfde afgevaardigden van de besturen in de 
bijeenkomsten.

• Afgevaardigden nemen kennis mee terug naar hun eigen bestuur en brengen inspiratie mee
naar de CoP

• Provinciaal bestuur is in de lead, eerste aanspreekpunt is Lisa Sipma: lisa@glzh.nl

• Thema’s en vorm kunnen door afgevaardigden besloten worden

mailto:lisa@glzh.nl


Opwarmer: filmpje Klassen (HUMAN)

https://youtu.be/LopxHqcfddo



Campagne door Joop Kunst













Voorstelrondje in break-out rooms
Kennismaking contactpersonen bestuur en lokale afdelingen

• Kamer 1: Ab, Sem en Lisa S. met afdelingen Hoeksche waard, Delft, Zoetermeer, Rijswijk en 
Gouda

• Kamer 2: Esther en Joop met afdelingen Alphen ad Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Leiden, 
Nieuwkoop, Noordwijk, Bollenstreek en Voorschoten

• Kamer 3: Lisa vdV en Jeanique met afdelingen BAR, Drechtsteden, Lansingerland, Nissewaard, 
Schiedam en Vlaardingen



Casus Diversiteit 
& Inclusie 

Hoe ziet jouw afdeling eruit? 

Ga je voor culturele diversiteit of stel je diversiteitsbeleid op?

Organiseer een brainstorm met jouw afdeling over het onderwerp en laat je 
verassen.

Doel: afdelingsplan scouting/talentmanager en een diverse kieslijst. 

Hoe ziet jouw afdeling eruit? 

Ga je voor culturele diversiteit of stel je 
diversiteitsbeleid op?

Organiseer een brainstorm met jouw 
afdeling over het onderwerp en laat je 
verrassen.

Doel: afdelingsplan 
scouting/talentmanager en een diverse 
kieslijst. 



Vervolg I

1. Denken jullie dat een CoP nuttig is en op deze manier beantwoordt aan een behoefte?

2. Hoe vaak zouden jullie bijeen willen komen? Maandelijks/1x id 2 maanden/elk kwartaal?

3. Welk onderwerp willen jullie de volgende keer centraal zetten?



Vervolg II

• Jullie ontvangen deze sheets en een kort verslag van de avond

• We laten gauw weten wanneer we de volgende bijeenkomst plannen

• Stuur al je vragen en ideeën die nog niet aan bod zijn gekomen aan lisa@glzh.nl

mailto:lisa@glzh.nl


13. WVTTK en Rondvraag


