






• Aanleiding ‘cultuur’ (los je niet op met structuur)

• Noodzaak onduidelijk

• Ontbreken van visie

• Geen logica

• Geen betrokkenheid bij structuurvraagstuk



• Projectteam (6)

• Ontwikkelteam (15)

• Klankbordgroep (20)

• Externe coaches (4)

= team

Op zoek naar 

urgentie



https://vimeo.com/220695184




• Hoe ziet u de rol van de gemeente veranderen 

de komende tijd?

• Wat doen andere gemeenten (of organisaties) 

slimmer dan wij?

• Als u het voor het zeggen had bij de gemeente, 

wat zou u dan direct oppakken?

















Op zoek naar 

bouwstenen



• 3 invalshoeken: jij/organisatie/omgeving

• Omgevingsgericht intern: stakeholders intern

• Omgevingsgericht extern: bezoeken & bronnen

• Externe coaches met een ruim netwerk

• Proces: van A naar B, via de regels van B…. 



Leiderschap

Invalshoek Jij 



Dienstverlening

Invalshoek 

organisatie



Dienstverlening 

invalshoek 

omgeving



Een paar eyeopeners

“Waarom is een feedbackcultuur zo moeilijk te realiseren? Gouden tip: start 

met mensen te leren feedback te vragen. Dan geef je iemand daadwerkelijk 

ruimte en ben je ontvankelijk.”

“We mogen fouten maken. Dat hoort bij groei en ontwikkeling. Sta naast 

mensen en vang ze op: bied sociale veiligheid! “

“Waarden voorop, competenties en structuur daarna”

“Door het geven van vertrouwen en consequent de vraag te stellen hoe je het 

zelf zou oplossen, vermijd je overbodige regels, formats en rapportages. 

De winst voor onze organisatie zit in het reflecterend vermogen. Dat is 

misschien nog wel belangrijker dan nog regelarmer worden.”





 100 interviews omgeving

 Externe adviseurs/coaches

Eigen medewerkers met inzichten en expertises: 

- bouwstenen pagina op intranet

- gesprekken

- 'over de streep' sessies

 Nieuwe medewerkers/interimers

 VNG fora

 Allerhande artikelen

 Sites (bijv. www.opgavengestuurdwerken.nl , www.omooc.nl

 Congres opgavengestuurd werken

 filmpjes (bv. Molenwaard/Zaandam)

 Boeken (Het is nooit af, Verdraaide organisaties, Presterende gemeenten, loslaten in 

vertrouwen, Poleposition, Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én 

samenleving <Raad voor het openbaar bestuur>etc.)

 Bezoeken gemeenten, provincie, zorginstellingen, telefoniebedrijf, bank, een populaire 

en groeiende kerk, Meldkamer Noord Nederland, Coolblue, Buurtzorg Nederland, 

Kadaster

 Allerhande Inspiratiesessies (Spiegelsessie, Droomsessie, Marshmallow-challenge, 

Do-school, Omdenken workshop, innovatiemarkt, BMC sessie over organisatievormen)  

http://www.opgavengestuurdwerken.nl/
http://www.omooc.nl/


Vaststellen 

beweging -> B



Beweging 

starten

• ‘Help mee de puntjes op de i te zetten’

• Teamleiders/hoofden helpen rol te pakken

• Voorlopig regieteam

• Uitbreiden directie

• Start concernplan/teamplannen

• Ontwikkelomgeving HR

• Programmalijnen #inbeweging



Resultaten

oogsten

Resultaten oogsten?

Bel ons vrijdag de 18e 


