
 

 

 

  

Pijler 4 Weg met de belemmeringen 
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. 

 

De energieke samenleving vraagt om een flexibele, responsieve en innovatieve overheid die van buiten naar binnen werkt. 

Deze eigenschappen sluiten nog lang niet altijd aan op de huidige organisatiestructuur van gemeenten. 

Veranderingen met invloed op ontwikkelingen bij gemeenten:  
- Netwerksamenleving       - Burgerkracht 

- Burgerparticipatie       - Doe-democratie 

- Civil society        - Terugtrekkende overheid 

- Van eerste overheid naar eerste burger 

 
 

 

 

 

 

Klassieke structuur: 

- Klassieke structuur 

- Beheersing 

- Controle 

- Regelzucht 

- Hiërarchische structuur 

- Klassieke rol raad: 

Kader stellen  

Controleren 

Vertegenwoordigen 

 
 

 

 

 

 

 

Overheidsparticipatie: 

- Keuzevrijheid 

- Ruimte voor experimenten 

- Tolerantie voor risico 

- Platte organisatiestructuur 

- Veranderingen: 

Netwerksamenleving 

Burgerkracht, burgerparticipatie 

Doe-democratie 

Terugtrekkende overheid 
 

 

Wie serieus aan de slag wil met overheidsparticipatie ontkomt niet aan een veranderproces. Dit werkt alleen als iedereen 

meegaat. Het is belangrijk dat het veranderproces alle geledingen van de organisatie raakt. Zo ontstaan de beste kansen 

voor het kantelen van de structuur.  

 



 

 

 

 

     
  
 
 

 Rol college      

- Ontwerp, uitvoering, dagelijks 

bestuur 

 

- Beleidsbepalend en 

ruimtescheppend 

 

- Visie omarmen, uitstralen en daar 

naar handelen 

 

- Formeel en informeel 

 

CMO STAMM ondersteunt overheden, organisaties en burgerinitiatieven, onder meer met 

deze producten: 

 Leergang overheidsparticipatie met Lef 

 Visie- en strategietrajecten – veranderproces met de hele organisatie 

 Masterclass voor raadsleden en bestuurders – nieuwe taken en rollen 

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

Meer informatie over dit specifieke onderwerp? Mail Fenna Bolding: 

f.bolding@cmostamm.nl 

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

Rol ambtenaar 

- Inhoudelijke professional 

 

- Ruimte voor 

ondernemerschap en 

experimenten 

 

- Netwerkers, verbinders, 

afstemmers, 

informatieverschaffers 

 

- De het kan wel en ik ga je 

daarbij helpen ambtenaar 

(groene golf ambtenaar) 

 

Rol raad 

- Welke rol heeft de raad? 

 

- Kaders stellen 

 

- Van onderop agenderen, voeten 

in de maatschappij 

(volksverbinders) 

 

- Oog voor kwetsbare burgers? 

 

info@cmostamm.nl 

www.cmostamm.nl 

 

Veranderende rollen ambtenaar, college en raad 

 

Aanpak voor veranderingen 

 

 

Op pad 

- Overheidsparticipatie 

- Buiten de lijntjes 

- Flexibel met regels en 

budgetten 

- Burgerbegroting 

- Vertrouwen en loslaten 

- Regierol en agendasetting uit 

de samenleving 

- Right to Challenge  

- Burgertop 

- Digitale mogelijkheden 

- Omarm de chaos, 

mogelijkheden en kansen en 

heb er plezier in 

- Elke stap is één 

-  

Aanpak voor veranderingen 

Reality Check 

- Hoe sta je ervoor? 

- Check en ga in gesprek 

 

Richting bepalen 

Nieuwe taken en rollen 

- Visie 

- Draagvlak voor nieuwe koers 

- Bestuur, raad en ambtelijke 

organisatie 

- Houding, gedrag, normen en 

waarden, integriteit, flexibiliteit 

- (vergader)structuur  


