4 daagse leergang

overheidsparticipatie

lefboek
log

Leadership in its essence is the capacity
to shift the inner place from which we
operate. Once they understand how,
leaders can build the capacity of their
systems to operate differently.

C. Ot to Schar mer
Theor y U

inhoud
1 vooraf
waarom overheidsparticipatie met lef?
2 rollen
opzet, taken & begeleiding
3 programma
locaties, data & tijdstippen
logboek
checklist & aantekeningen
praktisch
wie, wat & waar?

1
vooraf

waarom overheidsparticipatie met lef?

Deze leergang is opgezet omdat
er bij gemeenten in Groningen
en Drenthe behoefte is aan een
andere manier van werken en
hervormingen.
De samenleving is rap aan het
veranderen. Met dank aan het
internet kunnen burgers zich
makkelijk organiseren. De cultuur
is mondiger aan het worden. Het
is steeds minder vanzelfsprekend
dat de samenleving afwacht tot
de overheid in actie komt.
Overal, en op alle mogelijke
terreinen, nemen burgers zelf het
initiatief. Deze actieve bewoners
met ideeën kloppen bij jouw
gemeente aan. Hoe ga je daarmee
om en wil je daarbij aansluiten als
gemeenten?
In dit werkboek vind je alle relevante informatie
over deze leergang. Het programma, wat theorie
en links naar praktische informatie op het internet.
Maar het is vooral ook bedoeld als logboek, voor
gedachtenspinsels, ideeën en oplossingen, zodat je
het na de leergang kan gebruiken als naslagwerk.

Wanneer bewoners werken
aan de versterking van hun
gemeenschap, vraagt dat ook een
andere rol van gemeenten en
professionele organisaties.

Anders werken en denken doe je
niet van de ene op de andere dag.
Een standaard recept voor nieuwe
werkwijzen en een blauwdruk
bestaan niet. Alleen door zelf
te ervaren, én op een andere
manier buiten de muren van het
gemeentehuis aan de slag te gaan
met een concreet vraagstuk, kun
je ontdekken en leren hoe het ook
kan.
Daarom biedt de 4-daagse
Leergang Overheidsparticipatie
met lef de juiste handvatten in de
praktijk. Door coalities te smeden
met partners en werkende weg
praktijkgerichte antwoorden op
maatschappelijke vraagstukken te
vinden participeer je als overheid
met lef! Reflectie op je leerproces
en je manier van werken zijn
een belangrijk onderdeel van de
leergang.
Dat doe je natuurlijk niet alleen,
maar in samenwerking met
inspirerende collega’s van wie je
ook weer veel kunt leren én onder
begeleiding van een mentor.

De Routeplanner voor succesvolle
overheidsparticipatie bestaat
uit zes pijlers. Deze leergang
hoort bij pijler 5 / een nieuw
handelingsrepertoire. Hier
gaat het om het versterken van
vaardigheden, functies en stijlen.
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opzet, taken en begeleiding

De leergang beslaat vier dagen,
verdeeld over vier maanden,
met elk een eigen focus en
is gebaseerd op De Nieuwe
Wibaut van de gemeente
Amsterdam.
Centraal in de leergang staat het
opdoen van praktijkervaring met
een vraagstuk dat een andere
aanpak vraagt. In teams gaan de
deelnemers met een vraagstuk
aan de slag.
Samen zoek je een nieuwe
manier van benaderen die je
straks ook kan toepassen in je
eigen werk. Naast het opdoen
van praktijkervaring zijn er nog
andere ingrediënten: inzicht
in je eigen vaardigheden en
competenties en inspireren
en delen. Hieronder volgt een
toelichting op de verschillende
onderdelen van de leergang.

2.1 Praktijkervaring opdoen:
het bouwen van een
prototype
De opdracht voor ieder team
is om gedurende de leergang
een prototype te bouwen.
Dit doe je op een open en
interactieve wijze en samen met
belanghebbenden in het gebied
waar het vraagstuk speelt. Je
gaat al doende ervaren en leren
wat de ‘nieuwe manieren van
werken’ eigenlijk betekenen in
de praktijk. Het prototype wordt
tussentijds en op de slotdag
gepresenteerd en is een van
de concrete resultaten van de
leergang.
Een prototype is een model van
een idee of aanpak voor een andere
manier van werken. Het vormt
een antwoord op het vraagstuk
waaraan je werkt en is gebaseerd op
praktijkervaringen en interactie met
belanghebbenden.
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Dit prototype kan een aanpak in
ontwikkeling zijn; uitwerking van
het prototype betekent steeds
betere versies van die aanpak.
De vorm, inhoud en manier van
presenteren van het prototype
staan vrij. Hiermee wordt een
beroep gedaan op je creativiteit
en improvisatievermogen en je
vermogen om zonder vaste kaders
te werken en denken. Er zijn wel
twee randvoorwaarden waaraan je
prototype moet voldoen.

Let op Om de leergang goed te kunnen
starten is het belangrijk dat je je voor de
Kick-off dag alvast inleest in Theory U.

Het moet:
1 inspireren tot andere manieren
van werken en denken;

De rol van de vraageigenaar

2 positieve impulsen geven
aan het gebied waar het
vraagstuk speelt, dat wil zeggen:
daadwerkelijk iets teweegbrengen
en meerwaarde opleveren.
Theory U

De basis van het werken met
een prototype is Theory U. Het
U-proces leidt je naar oplossingen
die vaak totaal anders zijn dan
de oplossingen waar je normaal
gesproken aan zou denken. Daarom
is het U-proces geschikt als je als
organisatie, team of persoon in
verandering bent.

Kijk bijvoorbeeld eens op:
www.slideshare.net/R3nske/theoryusamenvatting
www.leadingtransformations.
com/u-proces-presence-theorie-u
Op de Kick-off dag gaan we hier
verder op door.
Elk team werkt aan een vraagstuk.
Op de Kick-off dag krijg je te horen
aan welk vraagstuk je tijdens
de leergang gaat werken. Die
middag ontmoet je op locatie de
bijbehorende vraageigenaar.
De vraageigenaar staat de hele
middag tot jullie beschikking.
Gebruik deze tijd goed om in een
kritische dialoog je vraagstuk
helder te krijgen en de ‘vraag
achter de vraag’ naar boven te
halen. Wees open en scherp.
Maak ook duidelijke afspraken
met de vraageigenaar over hoe
vaak jullie elkaar zien en spreek
verwachtingen over samenwerking
en resultaat helder met elkaar af.

vraageigenaar
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Houd hierin voor ogen dat je
vraagstuk een middel is om je
leerdoel te bereiken. Het is dus niet
hetzelfde als een opdracht. Een
vraagstuk stimuleert je om open
en kritisch naar de verschillende
aspecten van de situatie te kijken
en te blijven zoeken naar meerdere
invalshoeken en mogelijkheden.
Daarmee geef je tegelijkertijd je
leerproces vorm.
Tijdens de leergangweken spreek
je de vraageigenaar om bij te
praten en tussendoor vragen
te stellen. Een deel van de
vraageigenaren heeft een baan.
Ze werken enthousiast mee aan
Overheidsparticipatie met lef, maar
hebben niet onbeperkt tijd, dus
houd hier rekening mee.

2.2 Vanuit je talent ontwikkel
je je verder
De 4-daagse Leergang
Overheidsparticipatie met lef is
een leergang voor ambtenaren die
open staan om zichzelf en hun werk
telkens opnieuw te onderzoeken.
Dit betekent dat deze leergang van
jou vraagt dat je continu naar jezelf
kijkt. Wij bieden je een context,
een uitdaging waarin je dit kunt
doen: het vraagstuk waar jij en
je teamgenoten mee aan de slag
gaan. Het leren zelf loopt als een
rode draad door de leergang heen.
Door experts, theorie en het
werken aan je vraagstuk leer
je op verschillende gebieden
over werken in de nieuwe
tijd: persoonlijk, als groep en
inhoudelijk. Deze drie beïnvloeden
en versterken elkaar, de één
activeert de ander. Rode draad in
de leergang is dan ook het principe
van ‘triple loop learning’. Al doende
werk je aan vaardigheden als
improviseren, verbinden, dialoog
aangaan, ondernemerschap tonen,
samenwerken, creatief denken en
innoveren. Tegelijkertijd neem je
jezelf onder de loep: wat vind je
belangrijk, wie ben je en hoe wil je
je ontwikkelen?
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In De 4-daagse Leergang
Overheidsparticipatie met lef
ontwikkel je jezelf vanuit je talent.
Vandaar dat de tweede dag start
met de ‘Inzicht in Talentworkshop’.
Wat is jouw talent en wat zijn de
talenten van je groepsleden? Ons
uitgangspunt is dat talent niet
datgene is wat je doet, maar hoe
je iets doet.
Jouw talent is je typische manier
van doen, die je gebruikt in elke
baan, in elke situatie en rond elk
onderwerp. Je talent is je volle
vermogen om iets tot stand te
brengen waar een ander iets aan
heeft. Daarin is iedereen uniek. Zo
eigen en natuurlijk als je talent is,
zo verstopt kan het inmiddels zijn.
Inzicht krijgen in je unieke talent
en in je vastgeroeste patronen
is een belangrijke eerste stap in
bewustwording en persoonlijke
ontwikkeling.
Om hier vervolgens aan te kunnen
werken stel je een leervraag op,
houd je een logboek bij en maak
je gebruik van mentorbegeleiding
en intervisie. Op basis van de
individuele leervragen wordt
een programma gemaakt voor
de Ontwikkeldag in de tweede
leergangdag.

Hoe formuleer je je leervraag?
Belangrijk bij het komen tot een
leervraag is:
1 Wees nieuwsgierig: wat wil je
over jezelf te weten komen?
2 Leer leven met onzekerheid/
verwarring: je hebt wel een ‘gevoel’
dat je iets wilt weten of dat er iets
(nog) niet klopt, maar je hebt nog
geen zicht op een antwoord. Deze
onzekerheid is haast noodzakelijk
om te kunnen leren;
3 Je leervraag gaat over jou (niet
over het vak);
4 Je leervraag gaat ergens naartoe
en niet vanaf: dus bijvoorbeeld ik
wil leren delegeren in plaats van ik
wil leren niet meer alles op me te
nemen;
5 Je leervraag is een dynamisch
referentiepunt: telkens ‘ijk’ je wat
je hebt gedaan in de leergang door
naar jezelf te kijken door de bril van
je leervraag. Dit ijken kan opleveren
dat je je leervraag aanpast. Het kan
ook dat je eerste leervraag de hele
leergang met je meereist;
6 Heb geduld om niet te snel te
beginnen met het oplossen van de
vraag, neem de tijd om de vraag
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te leren kennen, te ‘voelen’, je
breed te oriënteren en vervolgens
preciezer te formuleren.
Let op Je leervraag formuleer je al
voor aanvang van de leergang. Het
is noodzakelijk dat je jouw leervraag
meeneemt naar de Kick-off dag. In
het programma van die dag gebruik je
namelijk de leervraag die je vooraf hebt
opgesteld.

Er zijn verschillende online
testen die bij het opstellen van je
leervraag behulpzaam kunnen zijn.
Zo kun je online een VIA Survey
invullen, die helpt bij het bepalen
van jouw sterkste karakteristieken.
Dat levert inzicht in hoe je leert. De
gratis VIA Survey vind je op:
www.viacharacter.org/surveys.aspx
(ook in het Nederlands in te vullen).
Een andere methode is de
Kleurentest die laat zien waar je
goed in bent en wat je zou willen
ontwikkelen. Bondige uitleg en een
link naar de gratis test vind je hier:
www.hansvermaak.com/blog/
publicaties/de-kleurentest
Persoonlijk logboek
In je persoonlijke logboek reflecteer
je op je ontwikkelingsproces, je
ervaringen en je leervraag: Wat

hielp je? Wat zat je in de weg? Wat
kon je er zelf aan doen? Waar had
je hulp nodig van anderen? Wat
heb je niet kunnen vinden bij jezelf
of aan hulp?
Let op Om daadwerkelijk te ontdekken
op welke manieren jij werkt en waar
je anders wilt en kan werken, is het
bijhouden van een dagelijks logboek een
noodzakelijke voorwaarde.

Je houdt het bij tijdens de
leergangdagen én tijdens je
weken op je werkplek voor de
gehele duur van de leergang. Elke
leergangmaand bespreek je je
logboek kort met je team en je
mentor.
Mentorbegeleiding
Mentoren spelen een belangrijke
rol in de leergang. Voor jezelf
maar ook voor je team. De mentor
coacht je in je persoonlijke
ontwikkeling en spart met je over
je leervraag. De mentor begeleidt
je team en reflecteert op jullie
samenwerking en jullie werkwijze
als dat nodig is. De mentoren zijn
mensen die affiniteit of ervaring
hebben met coaching en teams
begeleiden.
Tijdens de leergangdagen zie
je jouw mentor op een aantal
momenten:

mentor
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1 Je leert je mentor kennen
op de Kick-off dag.

2.3 Inspireren en delen

2 Je mentor is zo veel mogelijk
aanwezig tijdens de eerst twee
leergang dagen bij het gezamenlijk
programma.

Het derde ingrediënt van de
leergang is inspireren met nieuwe
ideeën, inzichten en verhalen. De
derde dag van de leergang is de
Inspiratiedag.

3 Tot slot spreekt de mentor
idividueel met je af. Je individuele
leervraag, je logboek en de
groepsleervraag en manieren van
samenwerken komen tijdens die
gesprekken in ieder geval aan de
orde. Verder bepalen jullie samen
de agenda.

Deze dag geeft jullie inzichten in
de samenwerking tussen overheid,
politiek en gemeenschap. Hoe
geef je die vorm aan deze periode
van permanente transitie, wat zijn
de laatste ontwikkelingen, welke
duiding kun je daaraan geven, wat
betekent dit voor jouw werk?
Voor het delen is alle ruimte
tijdens dag 4 waarbij deelnemers
zelf het programma vormen. In
presentaties van 5 minuten vertel
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je de andere teams over jullie
vraagstuk. De Theory U komt ook
aan bod. Daarnaast is er ruimte
voor eigen inbreng richting alle
teams: heb je een inspirerende
spreker, een fantastische film, een
interessant onderwerp, of wil je zelf
iets vertellen?

genodigden (collega’s, bewoners,
teamleden). Daarnaast organiseren
jullie een expeditie op de locatie
van het vraagstuk. Deze expeditie
mag ook een andere dag zijn.

Het tweede deel van de middag
deelt een afgevaardigde van het
team de ervaringen en resultaten
in een presentatie voor de zaal

We cannot solve our problems with
the same thinking we used when
we created them.
Albert einstein
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tijdstippen

Hoe de leergang eruit ziet bepaal je deels zelf en met je team.
Passend bij het thema van de leergang kent deze een open opzet
met veel ruimte voor eigen initiatief, improvisatie en verrassing.

Dag 1
Verbind jezelf
met een bewonersvraagstuk en leer
de U-theory

Dag 2
Je eigen talent
en leervraag
in beeld

Dag 3
Vul je eigen
toolbox met
inspiratie

Dag 4
Op expeditie:
het geleerde
in beeld

Iedere leergangmaand heeft een plenaire dag. We verwachten van
je dat je aanwezig bent op de plenaire momenten. De rest van de
tijd tussen de plenaire dagen is vrij in te delen om met je team aan je
vraagstuk te werken en eventueel andere contactmomenten met je
mentor te bepalen.
Contactmomenten met de vraagstukeigenaar bepaal je met je team.
Alles uiteraard in overleg met de betreffende personen.
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dag 1 kick-off
Locatie De Melkfabriek in Bunne
Tijd 8.30 - 16.30 uur inclusief lunch

Voorbereiding
Om de leergang goed te kunnen starten is het belangrijk dat je je voor
de Kick-off dag alvast inleest in Theory U. Kijk bijvoorbeeld op:

Het programma opent met een inleiding van één van de oprichters van de
Nieuwe Wibaut in Amsterdam. Met als insteek:

www.slideshare.net/R3nske/theory-usamenvatting
www.leadingtransformations.com/u-proces-presence-theorie-u

“Wij gaan in Groningen/Drenthe verder waar de Wibautleergang is
gebleven”. Ze vertellen over de aanleiding voor de Wibauttraining, de
inhoud, maar vooral over de ervaringen en opbrengsten van en voor de
deelnemers.

Je leervraag formuleer je al voor aanvang van de leergang. Het is
noodzakelijk dat je jouw leervraag meeneemt naar de Kick-off dag.
In het programma van die dag gebruik je namelijk de leervraag die je
vooraf hebt opgesteld.

Ook zal een gespecialiseerde docent ons meenemen in de Theory U.
“Het werken met de Theory U is niet het nieuwe projectmatige werken
of een stappenplan naar snel en nieuw succes. Het proces is gebaseerd
op een innerlijke houding, een manier van in het leven staan en naar het
leven kijken. Lijkt dit wat zweverig? Het is verre van dat. Het is heel hard
werken om deze houding te ontwikkelen. Daar is lef voor nodig”.

dag 2

Je maakt kennis met je team, de mentor, de vraageigenaren en het
vraagstuk waar het team aan zal werken gedurende de leergang. Je bent
van tevoren ingedeeld bij een vraagstuk en een team.
Tijdens deze Kick-off dag ga je in overleg met de vraageigenaar het
vraagstuk waaraan je werkt aanscherpen, verdiepen en afbakenen.
Dit gebeurt via de Theory U en het bouwen van een prototype (social
marketing) waar die dag ook uitleg over gegeven wordt. Je ontmoet de
vraageigenaren middags op locatie bij het vraagstuk.

Locatie De Melkfabriek in Bunne
Tijd 8.30 - 16.00 uur inclusief lunch

De tweede lesdag start met de ‘Inzicht in Talentworkshop’. Wat is jouw
talent en wat zijn de talenten van je groepsleden? Ons uitgangspunt is dat
talent niet datgene is wat je doet, maar hoe je iets doet.
Het talent is jouw typische manier van doen, die je gebruikt in elke baan,
in elke situatie en rond elk onderwerp. Je talent is je volle vermogen om
iets tot stand te brengen waar een ander iets aan heeft. Daarin is iedereen
uniek. ’s Middags zijn er workshops aanpast op ieders leerdoel.
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dag 3

dag 4

Locatie De Melkfabriek in Bunne
Tijd 8.30 - 17.00 uur inclusief lunch

Locatie De Melkfabriek in Bunne
Tijd 8.30 - 17.00 uur inclusief lunch

Deze dag geeft je inzichten in de samenwerking tussen overheid, politiek
en gemeenschap. Hoe geef je die vorm aan deze periode van permanente
transitie, wat zijn de laatste ontwikkelingen, welke duiding kun je daaraan
geven, wat betekent dit voor jouw werk en jouw gemeente?

Deze dag vormen jullie zelf het programma. In presentaties van 5 minuten
vertel je de andere teams over je vraagstuk. De Theory U komt ook aan
bod. Daarnaast is er ruimte voor eigen inbreng richting alle teams. Het
tweede deel van de middag deelt een afgevaardigde van het team de
ervaringen en resultaten in een presentatie voor de zaal genodigden
(collega’s, bewoners, teamleden).

Een afwisselende dag om te werken aan competenties, vol informatie over
het thema Overheidsparticipatie.
Voorbereiding
Aan het einde van de tweede dag prik je met je team alvast een moment
om samen met je vraageigenaren jullie prototype te testen.

Voorbereiding
De invulling van dag 4 organiseren en voorbespreken met je team.
Heb je een inspirerende spreker, een fantastische film, een interessant
onderwerp, of wil je zelf iets vertellen? Vertel het ons en wij proberen het
te regelen!
Presentatie geven aan genodigden
Daarnaast organiseer je een expeditie op de locatie van het vraagstuk.
Deze expeditie mag ook op een andere dag zijn.

logboek

wat is je leervraag?
aantekeningen Theory u
het protot ype
werkwijze van mijn gemeente
feedback mentor
lees- & kijktips
inzichten & nieuwe ideeën
evaluatie

logboek

Wat is
je leer vraag?
When you talk you are
only repeating what
you know; but when
listen, you may learn
something new.
dal ai l a m a
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praktisch
wie, wat en waar?

Werkplek
Elk team is verantwoordelijk
voor het vinden van een eigen
werkplek op de locatie van het
vraagstuk waar je aan werkt.
Tijdens de kennismaking met je
vraagstuk op de Kick-off dag kun
je hiernaar op zoek gaan.
Whatsapp
Bij vragen, tips, ideeën, gebruik
in eerste instantie de whats appgroep en anders bel of mail!
Benodigdheden
Een laptop, mobiel en dit
logboek.

Vragen
Voor praktische vragen:
Daniëlle Boekholt
d.boekholt@cmostamm.nl
06 835 752 14
Voor inhoudelijke vragen:
Saskia Duursma
s.duursma@cmostamm.nl
06 124 139 41
Adres
De Melkafbriek
Peizerweg 2
9496 PC Bunne
050 308 1004
Op de volgende pagina kun
je gegevens noteren van je
vraageigenaar, mentor en
teamleden.

contact

gegevens van je vraageigenaar, coach en deelnemers

naam

tel

email

adres

keobfel
Laan Corpus den Hoorn 100-2
9728 JR Groningen
Eemland 5b
9405 KD Assen
Postbus 2266
9704 CG Groningen
Telefoon 050 577 01 01
info@cmostamm.nl
www.cmostamm.nl
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