
Visie is KEY                                                               6 april 2017

Hoe word je een gemeente van de 

nieuwe werkelijkheid?





6 CMOSTAMMACADEMIES

Pijler 1 – Een energieke samenleving – 2 maart 

Pijler 2 – Visie en strategie – 6 april 

Pijler 3 – Elkaar begrijpen – 15 juni

Pijler 4 – Weg met de belemmeringen in je  organisatie – 21 september 

Pijler 5 – Een nieuw handelingsrepertoire – 9 november

Pijler 6 – Spelen met budget en beleid – 14 december

Overheidsparticipatie – een nieuw 

DNA



Mieke Telkamp

Muzikaal intermezzo

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5i7ue9YzTAhWBBcAKHYDXDLUQyCkIHTAA&url=https://www.youtube.com/watch?v%3Drr2ilTRbGEs&usg=AFQjCNGnC-ENnBLOt_7anbtu3E6FI1SUFA&bvm=bv.151426398,d.ZGg


Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

Een visie kent 2 elementen:

* 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).  

Wat zie je en waar ben je van?

Programma



“When the winds of change

are blowing

some people

are building shelters,

while others

are building windmills”

(Society 3.0)



Tijd voor een andere houding?

‘Alles wat je voor mij doet

maar niet met mij

doe je tegen mij!’

(Mahatma Gandhi)



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

1. Demografische veranderingen

2. Economische veranderingen

3. Sociaal maatschappelijke 

veranderingen

4. Politieke veranderingen

5. Technologische veranderingen

Trends en 

ontwikkelingen



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

• Meer ouderen (langer gezond), meer

divers

• Toenemende tweedeling

• Meer aandacht voor de lage SES 

• Trek naar de stad, krimpregio’s

• Herindeling gemeenten (Groningen)

Demografische 

ontwikkelingen



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

• Veranderende arbeidsmarkt (minder 

vacatures, meer flexible werk, andere

soorten werk)

• Instroom arbeidsmigranten

• Rijken worden rijker en de armen

armer. 

Economische 

veranderingen



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

• Zorg, ondersteuning dichter bij huis

• Verschuiving naar preventief

• Maatwerk en differentiatie verwacht

• Bewoners mondiger en beter 

geïnformeerd (internet)

• Samenleving onoverzichtelijker en 

minder voorspelbaar

• Overheid meer vangnet door nieuwe 

netwerken inwoners

• Omgevingswet 2018 

Sociaal 

maatschappelijke 

veranderingen



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

• Meer markt, meer burger, krimpende

overheid

• Decentralisaties

• Transformatie vraagt om meer

samenwerking met organisaties en

markt

• Meer kleine politieke partijen kan

leiden tot onrust vanwege

ingewikkelde coalities

Politieke 

veranderingen





Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

• Digitale burger

• Meer overheidsdiensten digitaal

bereikbaar

• Smart living/domotica, toename

technologie in huis

• Toename bewustzijn over 

duurzaamheid en aandacht

leefomgeving

Technologische en 

ecologische 

veranderingen



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

Discussie :

Herken je de genoemde

veranderingen?

Zien we hetzelfde?



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

De urgentie van een visie en missie

1. Levert focus op

2. Inzicht richting samenleving en 

organisaties

3. Vergroot betrokkenheid

4. Kader voor de driehoek, voorkomt 

elkaar in de weg zitten

5. Werkt motiverend in eigen 

organisatie

Extern en intern!

Regie van burgers, 

why?
Urgentie



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

Van welke, hier aanwezige, 

organisatie is deze visie? 

Hoe is deze tot stand gekomen?

Voor de leefbaarheid van een dorp is vooral 
de bereikbaarheid en aanwezigheid van 
een hechte gemeenschap bepalend, meer 
nog dan het voorzieningenniveau. 
Dorpsbewoners zijn bereid enige afstand af 
te leggen om voorzieningen te bereiken als 
die van hogere kwaliteit zijn. Belangrijker 
voor de leefbaarheid is het behoud en 
versterken van de sociale cohesie. Daarbij 
kan gedacht worden aan het creëren van 
een sfeer waaruit de verbondenheid 
gevoeld wordt en een voorziening waar de 
dorpsbewoners elkaar kunnen ontmoeten. 
De gemeente heeft ten aanzien van 
leefbaarheid een faciliterende rol en kan 
dorpen daarbij steunen en hen in staat 
stellen de 'civil society', ofwel zorgzame 
samenleving, vorm te geven.

Herkent u deze?



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

Je bepaalt zelf 
wat voor gemeente je wilt zijn en welke 

verantwoordelijkheid je nog hebt.

Visie = key
Geen methodiek

•••
Fundamenteel anders kijken naar rollen

•••
Wat voor gemeenten wil je zijn?

•••
Top down 3 hoek

VISIE = KEY



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

1. Fase 1 Huidige positie

2. Fase 2 Visie en missie

3. Fase 3 Evalueren visie/missie

4. Fase 4 Strategie bepalen

5. Fase 5 veranderingen in je organisatie 

(pijlersessie 4)

Hoe en wat?



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

Peel & Maas benoemt hier als 

kernopgave: aanvullend zijn, bevorderen 

van zelfsturing.

Fase 1, huidige 

positie



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

Zelfsturing als visie
• Een bescheiden en  duidelijke overheid zijn 

aanvullend op wat buiten niet kan worden 
geregeld

• Samen afspraken: welke voorzieningen onder 

verantwoordelijkheid overheid en 

organisaties (blijven) vallen en welke bij 

verantwoordelijkheid van burgers (gaan) 

behoren

• Gelijkwaardige en wederkerige relatie tussen 

de drie hoofdactoren overheid, 

maatschappelijk partners en bewoners

• De communicatie verloopt voortdurend in 

een dialoog

• Gemeenten en instellingen stemmen 

dienstverlening af op wat er in de 

gemeenschappen nodig is en ontstaan 

oplossingen op maat

• Besturing van de gemeente vernieuwen. 

Beleid en begroting anders

Visie Peel en Maas



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

BIJBEHORENDE VRAGEN 

1. Waar sta je nu?

2. Heb je een visie?

3. Wat voor gemeente wil je zijn?

Fase 1 Huidige 

positie



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

De HOE in plaats van de WAT vraag (hoe 

ga je om met de relevante 

ontwikkelingen)

Je unieke kijk op de markt. 

Twee elementen: eenduidig gedragen 

inzichten in de wereld rondom.

Gecombineerd met de rol die de 

gemeente wil spelen in die wereld.

(voorbeeld Delfzijl)

Fase 2 Visie en 

missie



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

BIJBEHORENDE VRAGEN 

1. Wie zijn de klanten van de gemeente 

en wat vragen ze van ons?

2. Wat wil de gemeente voor haar 

omgeving betekenen?

3. Waar liggen gemeentelijke ambities, 

waarin willen we uitblinken? 

Fase 2 Visie en 

missie



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

• Fase waarin veel gemeenten 

struikelen

• Lastig om op de 3 niveaus het gesprek 

te voeren (welke beelden heb je bij de 

missie, visie)

• Succes van Great Companies

• Focus en eenvoudig concept,               

waar ben je nog wel van en waar niet.

Voorbeeld: Zelfsturing Peel & Maas 

(eigenaarschap verleggen)

Fase 3 Evalueren 

visie en missie



Communicatieve zelfsturing

Regel sturing

Autoritaire sturing

Kwalitatieve regels

Kwantitatieve regels

Informatie gericht op begrip

Overheid kenbaar door feitelijk

handelen

Het nieuwe besturen samengevat in 3 bewegingen

1

2

3



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

• Voer op alle niveaus het gesprek, wat 

betekent de missie en visie voor jou?

• Waar ben je als gemeente nog wel 

van en waar ben je niet meer van?

• Wie is eigenaar?

• Welke focus kun je aanbrengen in de 

activiteiten die je wel/niet doet? 

(Mienskip, Friesland)

Fase 3 Evalueren 

visie en missie



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

Strategie is de route om de visie en 

missie waar te maken. 

1e stap: proceskeuze maken (hele 

organisatie of experiment)

2e stap: kies een strategie:

1. ‘Gewoon doen’

2. ‘Samen doen’

3. ‘Doen ontstaan’

4. ‘Doen groeien’

Fase 4 Strategie 

bepalen



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

BIJBEHORENDE VRAGEN 

• Welke van deze vormen past het 

beste?

• Hoe zorgen we dat we binnen de 

organisatie leren van elkaars 

problemen en ervaringen? 

Fase 4 Strategie 

bepalen



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

Pijler 4

Volgt in een latere 

CMOSTAMM Academie

Fase 5 

Veranderingen in je 

organisatie



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

Werkvorm

1. Waar ben je als gemeente in 
het jaar 2018 nog wel van en 
waar niet meer van? (groepjes)

In welke fase zit jouw 

gemeente?


