
Inspirerend minisymposium in De Rode Loper j.l. 15 november 

De Rode Loper bestaat in 2017 10 jaar 
en dat wordt gevierd op verschillende 
momenten in november en december. 

Wat een inspirerend minisymposium 
over netwerkend denken en de 
maatschappelijke innovatie-opgave in 
de publieke sector gaf professor doctor 
Annemieke Roobeek, hoogleraar 
strategie en transformatiemanagement 
van Nyenrode Universiteit op 
woensdag 15 november j.l. in De Rode 
loper! 

Dré Brekelmans, manager wonen bij Woonstichting Casade heette iedereen welkom 
en nam de deelnemers mee in de geschiedenis van 
De Rode Loper. In het voormalige gebouw van 
basisschool Den Bussel, heeft De Rode Loper haar 
maatschappelijke functie gekregen voor 
verschillende doelgroepen uit de wijk. Brekelmans 
pleit om structureel te investeren in De Rode Loper 
‘als warm nest voor de buurt’, juist om te voorkomen 
dat mensen tussen wal en schip raken. Dat lijkt niet 
de prioriteit te krijgen, die het volgens hem en 

anderen wel zou moeten hebben, om De Rode Loper toekomstbestendig te maken. 
Wethouders en raadsleden in de zaal luisterden aandachtig. 

Vervolgens nam Annemieke Roobeek 
de deelnemers in een vlot tempo en 
op heldere manier mee in de wereld 
van netwerkend samenwerken. De 
wereld verandert razendsnel door alle 
vernieuwingen zoals de robot. Dat 
vraagt andere manieren van 
organiseren in netwerken. Zij noemt 
dat ecosystemen voor ontwikkeling en 
uitvoering van complexe uitdagingen. 
Als je naar morgen kijkt met de blik 
van vandaag mis je de boot. Denk 
groot en kijk naar de toekomst - maak 
een vergezicht - en niet naar het verleden, zegt Roobeek. We worden ouder en de 
behoefte aan zorg neemt toe. Preventie is de beste besparing en snelste remmer van 
welvaartziekten. Er zijn allerlei manieren om aan preventie te doen. De Rode Loper 
was 10 jaar geleden een eerste begin. Maar ook De Rode Loper zal meer en andere 
lopers uit moeten leggen naar de wijk, naar de samenleving. Denk dan aan gezonde 
voeding, meer gebruik van digitalisering (computers), ontspanning, beweging, 
informatie.  

Dit kan één organisatie niet alleen. Roobeek zegt: Speel in op de ontwikkelingen en 
organiseer het door organisaties heen. Dit doe je niet meer door van bovenaf te 
zeggen hoe het moet. Belangrijk is om van ‘macht naar kracht’ te gaan. Ego’s zijn uit 
(bijvoorbeeld één baas die het voor het zeggen heeft), samenwerken is in. Dat doe je 



met burgers, organisaties, bedrijfsleven, politiek, overheid, belangenclubs. Samen 
zoek je nieuwe oplossingen voor problemen. Zoek de mensen en organisaties die je 
daarvoor nodig hebt. Roobeek noemt dit ‘de strategische dialoog’. Dat doe je door 
kennis te ontwikkelen en te combineren. Daar komen de beste ideeën uit voort. 

Dat worden dan strategische projecten en daar heb je zogenaamde webbers voor 
nodig. Dat zijn mensen die verbinden en die door organisaties heen kunnen werken 
en gebruik maken van elkaars kracht. Verschillende mensen in je netwerk geeft 
waarde en zorgt voor nieuwe inzichten en oplossingen. 

Na haar inleiding werden de 
deelnemers actief en gaven De Rode 
Loper een aantal tips en adviezen 
mee als verjaardagscadeau. Er 
werden veel ideeën genoemd bij de 
stelling ‘’Wat zou De Rode Loper 
toekomstbestendig maken’’. Meer 
inzetten op preventie, dat is dus 
voorkomen dat mensen niet meer 
mee kunnen. Mensen sterk maken, 
zodat ze zelf in hun netwerk oplossingen vinden voor hun vragen. Ook de woorden 
van Dré Brekelmans kwamen weer terug. Hij pleitte immers voor financiering voor 
langere tijd. De Rode Loper gaat de komende tijd met alle ideeën aan de slag.  

Coördinator Jacqueline de Bekker bedankte 
Annemieke Roobeek voor haar bijdrage en ook alle 
andere mensen in het netwerk van De Rode Loper: 
vrijwilligers uit de wijk, de catering van Prisma en 
Casade die dit minisymposium mede mogelijk heeft 
gemaakt.  

Tot slot feliciteerde wethouder Gerard Bruijniks De 
Rode Loper met haar 10 jarig bestaan. 

Op sociale media liet een enthousiaste deelnemer de volgende woorden achter: ’Heel  

mooi hoe Annemieke Roobeek laat zien waar de verbinding echt krachtig wordt!’ 

Op zaterdag 25 november is het van 10.00 tot 16.00 uur open dag in De Rode Loper. 

U bent allen van harte welkom!  

 


