
 
 
 

 
 
      

Januari 2021 
 
VAN DE VOORZITTER 
 

We zijn een week verder in het nieuwe jaar. Een jaar 
waarin ik ons allen goede gezondheid en welzijn 
wens. Wat betreft die gezondheid; de vaccinaties zijn 
begonnen en ik merk dat er een verwachting ontstaat 
dat ergens dit jaar alles weer ‘normaal’ wordt. Ik 
begrijp de hoop, als die beperkt is tot deze 
pandemie, maar terug naar het oude ‘normaal’ wens 
ik ons allen niet toe.  
 
Mijn hoop is, dat het bewustzijn voor ons omgaan met 
de aarde en alles wat in haar bodem zit, wat erop 

leeft, groeit en bloeit, grondig verandert. Dat ons inzicht groeit dat we af moeten 
van het idee dat de aarde alleen voor ons van nut is en we haar dus zo kunnen 
gebruiken. Dat we in steeds grotere mate inzien dat we slechts een onderdeel zijn 
van een groot en samenhangend ecologisch systeem. Dat we daarom onze 
leefwijzen, ons samenleven, onze economische principes grondig moeten herzien. 
We kunnen dat niet voor onze hele aarde, maar binnen onze gemeente kunnen we 
wel onze visie blijven uitdragen en er zelf naar leven. 
Ik wens ons dus een jaar waarin ons dat persoonlijk en als Progressief Westerveld 
steeds beter lukt. 
 
Margreeth van der Kooij 
Voorzitter 
 
LEDEN AAN LEDEN 
Wie weet staat volgende keer hier jouw hartenkreet, oproep, vraag, feedback? 
 
 
 
BERICHTEN UIT HET BESTUUR 
 
Vergezicht 
Ons nieuwe Vergezicht met het thema ‘Land en Samenleven’ is afgelopen week bij 
iedereen thuisbezorgd via de verspreider van de Westervelder. Dat hopen we 
tenminste. Heb je hem om welke reden dan ook niet gekregen en wil je hem wel 
hebben, dan kun je via deze link een PDF downloaden.  
 
https://b28cb185-face-47f8-ba17-
31298ba3a6a0.filesusr.com/ugd/03a25a_24d9a1d4c1c048dfbb2cebbd322eda2a.pdf 
 
We kregen al een aantal reacties waar we blij mee zijn. Deze uitgave was bedoeld 
om de lezers te laten weten wat de fractie in deze raadsperiode tot nu toe heeft 
gedaan en om rond het thema Land en Samenleven voor iedereen toegankelijke 

NIEUWSBRIEF  
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informatie te geven. Graag horen we van jullie wat jullie goed vinden aan deze 
uitgave en wat kan verbeteren. 
 

 
We nodigen jullie uit om de moeite te nemen een mail te schrijven naar  
info@progressiefwesterveld.nl met gerichte feedback. We hebben daarvoor 
twee vragen: 

 
Was deze uitgave nuttig in het licht van de bedoeling van deze uitgave? 
Zo ja, hoe was het voor jou nuttig? 
Zo nee, hoe had het nuttig kunnen zijn? 
 
Alvast onze grote dank! 

 
 
Ledenwerfaktie 
Wat ligt er meer voor de hand dan nieuwe leden te werven als er net een mooi 
blad als ons Vergezicht is bezorgd? Jullie krijgen een aparte mail over de manier 
waarop dat naar ons idee op een prettige manier kan. 
 
Maatschappelijke systeemopstelling 
Het bestuur wil graag onderzoek doen naar de dynamiek in de onderlinge 
verhoudingen binnen onze gemeente die zit opgesloten in onderstromen, oud zeer 
dat mogelijk speelt en positieve ontwikkelingen in de weg staat. We willen kijken 
welke aanknopingspunten er voor Progressief Westerveld liggen om ons 
gedachtengoed beter uit te dragen en samen te werken. Kortom we willen onze 
gemeentelijke samenleving beter leren begrijpen om zo productiever te worden 
voor een gemeente waar het gezond en tevreden samenleven is.  
 
We organiseren daarom een maatschappelijke systeemopstelling per zoom.  
Voor mensen die het systemisch werk kennen is het misschien nieuw dat het 
opstellingenwerk per zoom goed mogelijk is. Voor mensen die het systemisch werk 
niet kennen is een kleine toelichting mogelijk handig:  

We leven allemaal in systemen (familie, werk, verenigingen, buurt, 
gemeente etc). Binnen een systeem kan het schuren door allerlei, veelal 
onderliggende, patronen die het gedrag binnen het systeem beïnvloeden, 
maar niet worden gezien. Om daar inzicht in te krijgen wordt als 
uitgangspunt voor een opstelling een vraag gesteld rond of over een     
situatie in het hier en nu. In die situatie spelen personen, instituten, 
organisaties en gebeurtenissen, al of niet uit het verleden, een rol. 
Deelnemers aan de opstelling representeren die rollen. Zo ontstaat een 
levensechte representatie die inzicht geeft in de dynamiek van het 
opgestelde systeem, waardoor nieuwe inzichten kunnen ontstaan. Ook is het 
mogelijk om uit te proberen of bepaalde interventies kans bieden op 
openingen. 
 

Het is goed om te weten dat er meer dan dertig jaar ervaring is met 
systeemopstellingen voor individuele-, organisatie-, en maatschappelijke 
vraagstukken en de uitwerking ervan.  
 

mailto:info@progressiefwesterveld.nl


Tijdstip: 24 februari, 20.00 per zoom. Wil je meedoen? Geef je dan op: 
info@progressiefwesterveld.nl. Het maximumaantal is 25 personen. Wil je eerst 
meer weten? Stel je vraag.  
 
Het Bestuur 
Margreeth van der Kooij 
Maat Mahler 
Reina Sickenga 
Jos Verheul  
info@progressiefwesterveld 
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