Pijler 2 Visie en strategie
De nieuwe werkelijkheid is snel, mondig, vloeibaar, en
constant in verandering. De samenleving is onoverzichtelijker
geworden en minder voorspelbaar. In deze tijden ontstaan
nieuwe netwerken van mensen en organisaties die hun rol
nemen in beleidsontwikkeling en uitvoering. In de toekomst
dragen gemeente, bewoners, maatschappelijke organisaties
en bedrijven meer dan nu een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van leven. Bewoners
hebben daarbij meerdere rollen: als kiezer, als klant, als
partner, als wijkbewoner en gebruiker.

Een visie kent 2 elementen:
*

*

Wat zien we voor ontwikkelingen?

Inzicht in hoe de wereld om je heen ECHT eruit ziet (gaat
niet om uitgebreide externe analyse maar om inzichten als
basis).
Gecombineerd met de rol die jouw organisatie wil spelen
in die wereld (stel vragen, ga in gesprek).

De huidige ontwikkelingen bestaan uit:
Demografische veranderingen:
meer ouderen (langer gezond),
toenemende tweedeling,
meer aandacht voor de lage SES,
trek naar de stad, krimpregio’s,
herindeling gemeenten (Groningen)
Sociaal maatschappelijke veranderingen:
zorg en ondersteuning dichter bij huis,
maatwerk en differentiatie verwacht,
burgers mondiger en beter geïnformeerd (internet),
samenleving onoverzichtelijker, minder
voorspelbaar,
overheid meer vangnet door nieuwe netwerken
inwoners,
omgevingswet 2018







Demografische veranderingen
Sociaal maatschappelijke veranderingen
Economische veranderingen
Politieke veranderingen
Technologische veranderingen

Economische veranderingen:
veranderende arbeidsmarkt (minder vacatures,
meer flexibel werk, andere soorten werk),
instroom arbeidsmigranten,
rijken worden rijker en de armen armer
Politieke veranderingen:

-

meer markt, meer burger,
krimpende overhead,
decentralisaties,
transformatie vraagt om meer samenwerking met
organisaties en markt
Meer kleine politieke partijen kan leiden tot onrust
vanwege ingewikkelde coalities

Technologische veranderingen
Digitale burger
Meer overheidsdiensten digitaal bereikbaar
Smart living/domotica, toename technologie in huis
Toename bewustzijn over duurzaamheid en
aandacht leefomgeving

Welke rol wil jouw organisatie spelen in deze wereld?

Als je bezig wilt met je visie en strategie doorloop je de volgende 5 fasen:
Fase 1 Huidige positie
Vragen die je hierbij aan jezelf kunt stellen zijn:
1.
2.
3.

Waar sta je nu als gemeenten en heb je een visie als het
om overheidsparticipatie gaat?
Wat voor gemeente wil je zijn?
Als je nog geen missie/visie hebt: hoe belangrijk vind je
overheidsparticipatie als gemeente? En zou je daarin
een missie/visie willen vast stellen?

Fase 2 Visie en missie
Geldt voor gemeenten die nog geen missie/visie hebben of middenin
een missie/visie traject zitten.
Vragen die je hierbij aan de gemeente kunt stellen zijn:
1. Wat zie je als gemeente om je heen gebeuren? Welke
ontwikkelingen zijn er gaande in de wereld waarin de
gemeente opereert?
2. Wat wil de gemeente voor haar omgeving betekenen?
3. Wat is de gemeenschappelijk identiteit: datgene waar de
gemeente voor gaat en staan?
4. Waar liggen ambities, wat drijft je medewerkers en
waarin wil je als gemeente uitblinken?
5. Wie zijn je klanten? Wat vragen zij van ons? Hebben we
een eenduidig beeld in de organisatie van onze klanten?

Fase 3 Evalueren visie en missie
Geldt voor gemeenten die al missie/visie hebben
Vragen die je hierbij aan de gemeente kunt stellen zijn:
1. Hoe is de missie/visie tot stand gekomen?
2. Wie is daarbij betrokken? Ook de raad? Soort thermometer vraag: hoe sterk zijn de raadsgriffier, gemeentesecretaris en
burgemeester ingevoerd in de interne organisatie? Welke rol heeft de Raad?
3. Hebben alle 3 de lagen (raad, college, ambtenaren) in de organisatie eenduidige, gedragen inzichten in de wereld waarin de
gemeente opereert? En over de missie/visie en de manier waarop de ambtelijke organisatie daarin wordt meegenomen
4. Waar ben je als gemeente (nog) wel van en waar ben we niet (meer) van. Wie is er eigenaar? Wie beslist? Dit gaat vooral over de
rol die de gemeente wil spelen in deze wereld
5.
Welke focus kun je daarna aanbrengen in de activiteiten die je nog juist wel of juist niet meer doet? Het gaat er niet om dat
gemeente nastreven ergens in te excelleren, maar dat gemeenten begrijpen wat hun sterkste krachten zijn.

Fase 4 Strategie bepalen
Vragen die je hierbij aan de gemeente kunt stellen zijn:
1.
2.
3.

4.
5.

Als 1e stap is het cruciaal om een proceskeuze te maken: Gaan we dit doen met de hele organisatie? Of gaan we
experimenteren?
Het is belangrijk dat de effecten van de verandering en veranderstrategie gedragen worden door de directie: hoe wil je dat
organiseren? Let hierbij ook op punt 4: iedereen moet ook mee!
Als er gedragen commitment is, moet de directie ook helder zijn over de verwachtingen richting de organisatie. Iedereen in de
organisatie moet weten: Waarom veranderen? En hoe veranderen? En welke stappen zetten we concreet om de missie/visie te
bereiken?
Heeft jouw gemeente al eerder strategische keuzes gemaakt met de hele organisatie? Welke route is destijds gekozen? Welke
leerelementen zijn daar uit te halen voor nu? Welke vorm is er nu het beste?
Hoe zorgen we ervoor dat de onderdelen van de organisatie leren van elkaars problemen en ervaringen?

CMO STAMM ondersteunt overheden, organisaties en burgerinitiatieven, onder meer met
deze producten:




begeleiding van gemeenten en organisatie in de 5 fasen
workshops om inzicht te vergroten in belangrijke actuele onderwerpen
methodieken die het proces van de visie en strategie ontwikkeling versnellen

info@cmostamm.nl
www.cmostamm.nl

Benieuwd naar wat CMO STAMM verder voor u kan doen? Kijk op onze website!

