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TESTIMONIAL 
“EEN STEVIGE BASIS VAN WERKEN EN STURING”

DE VRAAG: BEGRIJPEN WAT ONS BINDT ALS SAMENWERKENDE PARTNERS
“In 2018 waren we met onze VIVERA Partners (samenwerkingspartners in het sociaal domein) in 
gesprek over de ambities uit het raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht. Onder andere over de vraag 
wat ons bindt rond die opgaven. Wat zijn de waarden van waaruit we willen samenwerken? Onder 
aanvoering van The Change Studio gingen we in gesprek. Een gesprek over onze gezamenlijke 
ambities voor inwoners in Zwijndrecht. Over wat ons drijft en wat ons energie geeft om een bijdrage 
te leveren aan die ambities. Met een set van vijf gedeelde en gedragen waarden als resultaat.  

Daar is het niet bij gebleven. Want waarden benoemen is één, ze ook echt met elkaar in praktijk 
brengen is een tweede. Daarom werkten we met The Change Studio ook aan een bijzonder vervolg: 
een ”City Safari” door Zwijndrecht. Met de VIVERA partners samen leggen we een route af door 
Zwijndrecht en gaan op vijf plekken de toepassing van onze vijf gezamenlijke waarden in praktijk tot 
leven brengen.”

Kim Hooimeijer, teamleider Gemeente Zwijndrecht

“MET ENTHOUSIASME EN GEDEGENHEID AAN DE SLAG”
“Wat het werken met The Change Studio bijzonder maakt is dat zij, in ons geval, in relatief kort 
tijdbestek gedeelde waarden in groepen naar boven weten te krijgen en mensen die waarden ook 
echt laten doorleven. Wat ik erg waardeer in hun aanpak is dat zij van begin tot eind van een project 
met hetzelfde enthousiasme en gedegenheid aan de slag gaan. Daniël voegt daaraan nog de nodige 
nuchterheid en humor toe die bij de soms pittige onderwerpen en gesprekken echt broodnodig is.”  

SAMEN BETEKENISVOL KUNNEN ZIJN
“Wat de samenwerking met The Change Studio ons heeft opgeleverd is dat we met de VIVERA 
partners vanuit onze gezamenlijke waarden nu een stap verder kunnen gaan in onze samenwerking 
én de afspraken die we met elkaar maken. Dat vormt een mooie basis om samen met elkaar 
betekenisvol te kunnen zijn en echt iets te kunnen betekenen voor mensen die dat nodig hebben in 
onze gemeente.”


