Joanne Penning

Leren door
te ervaren

‘Tell me and I forget, teach me
and I may remember, involve
me and I learn’. Deze zin van
Benjamin Franklin fascineerde
mij. Ik dacht er verder over door.
Wat kan ik leren van die zin in
mijn werk? Zoals zoveel anderen
ben ook ik bezig met mijn werk
te laten groeien en bloeien. Meer
partners, meer matches, en meer
bijeenkomsten om met elkaar de
Biltse samenleving steeds mooier
te maken.
Tell me and I forget
Natuurlijk praat ik veel over mijn
werk. Tijdens acquisitie gesprekken
en tijdens bijeenkomsten. Ook in
mijn columns vertel ik van alles
over Samen voor De Bilt. Het is vaak
eenrichtingsverkeer om een ander te
overtuigen. Vaak blijkt dat mensen
mijn verhaal vergeten. Dat ik er
achter aan moet bellen.
Teach me and I may remember
Dan zijn er ook momenten dat ik
mensen vraag hun kennis te delen.
Het betreft dan maatschappelijk
betrokken onderwerpen zoals laatst
over duurzame mobiliteit. Feiten,
logica en doelen zijn dan belangrijk.
Als die informatie goed wordt
opgebouwd en verwoord, dan is
inderdaad de kans groot dat mensen
het zich herinneren. En dat ze in actie
komen.
Involve me and I learn
Bingo! Dit herken ik heel duidelijk
uit mijn werk. Als ik mensen
daadwerkelijk betrek bij mijn
werk: maatschappelijk betrokken
matches organiseren, dan zit ik
goed. Ze doen dan tijdens een
match een nieuwe ervaring op en
ze voelen zich betrokken omdat er
echt contact is geweest. Dan valt
het kwartje en blijft het kleven. En
wil men meer. Vanmorgen vroeg
ik aan mijn contactpersoon bij
Poonawalla Science Park hoe hij het
vrijwilligerswerk bij de Schaapskooi
van Reinaerde had ervaren.: ‘Je hebt
vooraf geen idee...... zo dichtbij......
zo’n andere wereld’. Volgend jaar
gunt hij al zijn medewerkers zo’n
ervaring.
Kijk daar doe ik het nu voor.
Samen voor De Bilt organiseert
ontmoetingen tussen bedrijfsleven
en maatschappelijke organisaties. Zo
stimuleren wij betrokken ondernemen
in de gemeente De Bilt en versterken
wij de lokale samenleving.
Informatie: www.samenvoordebilt.nl
of via joanne@samenvoordebilt.nl

