
POSITIE KIEZEN
in de GEMEENTE 

van morgen
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De gemeente van vandaag is in beweging. 
Ontwikkelingen in de samenleving, decentralisatie 
van overheidstaken én bezuinigingen vragen om een 
andere manier van werken. Een manier van werken 
die bijna altijd samenwerken is. Daarbij is niet langer 
de werkelijkheid van de eigen organisatie leidend, 
maar het effectief organiseren van oplossingen. 

Dit vraagt om een groot verbindend vermogen 
van gemeenten, om te zorgen dat inwoners en 
organisaties zich betrokken voelen en ‘partners’ 
worden bij de aanpak van maatschappelijke 
problemen. Maar het vraagt ook om een nieuw 
organiserend vermogen: het vermogen om te 
organiseren in flexibele netwerken, met wisselende 
rollen en partners.  

Lees verder over de gemeente van morgen:   
www.wagenaarhoes.nl/slim 

Welke KEUZES en POSITIEBEPALING 
vraagt het werk als BESTUURDER in 
de GEMEENTE VAN MORGEN van u? 

Dit boekje biedt u een aantal dilemma’s. 
Keuzes zonder goede of foute antwoorden, maar 
keuzes die wel bepalend zijn voor de ontwikkeling van 
uw gemeente in de veranderende werkelijkheid.

Laat u inspireren door de beelden en aan het denken 
zetten door de tekst.
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 Hoe navigeert u? Natuurlijk bent u zich ervan bewust dat uw omgeving 
in beweging is. En dat u een goed evenwicht moet 
zien te bewaren in een bewegend krachtenveld. 

Ziet u zichzelf als koorddanser die een duidelijke lijn 
bewandelt en in balans blijft tussen krachten van 
weerszijden?

Of ziet u zich over kruiend ijs springen naar een punt 
aan de overkant, waarbij u gebruik maakt van kansen 
en begaanbare paden?   of
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Hoe gaat u om 
met conflict?

Het is onvermijdelijk dat u te maken krijgt met  
conflicterende belangen en tegenstand. Maar hoe 
gaat u daarmee om? 

Probeert u deze op afstand te houden? Dat biedt 
stabiliteit maar riskeert misschien ook dat uw positie 
langzamerhand verzwakt  

Of verwelkomt u, net als de mythologische Hydra, 
tegenstand, omdat u er in slaagt om sterker te 
worden van confrontaties? Ziet u confrontaties als een 
mogelijkheid  om uw eigen beleid te verbeteren of te 
versterken? of
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Waar gaat u 
voor? 

Doelen halen en resultaten scoren. Natuurlijk gaat 
u daarvoor. Dat verwachten de inwoners van uw 
gemeente ook van hun bestuur. De vraag is, of u zich 
daarbij laat sturen door de korte of de lange termijn.

Kiest u voor het winnen van de wedstrijd?  Zichtbare 
successen binnen vier jaar? Een sluitende begroting, 
ook als dat geen ruimte biedt voor investeren in de 
voorzieningen van morgen en het voortbestaan van 
uitvoerende partijen?  

Of gaat het u om de lange termijn, ook als dat 
komend jaar pijn doet? Kiest u voor realisatiekracht, 
een winnend team op langere termijn, waarbij andere 
partijen misschien meer schitteren dan u?

of
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Waarvoor 
voelt u zich 
verantwoordelijk?

Waarvoor bent u als bestuurder verantwoordelijk? 
Steeds meer taken liggen niet meer in handen van 
uw gemeente alleen, maar bij allerlei samenwerkings-
verbanden. Hoe ervaart u uw rol in de regio? Is die 
logisch en legitiem, of vraagt u zich af of u daarvoor 
wel mandaat van de burger heeft? 

Gaat u over wat zich afspeelt binnen de grenzen 
van uw gemeente? Zijn uw taken en mandaat als 
gekozen bestuurder begrensd door de grenzen van 
uw gemeente?

Of gaat u over de leefwereld van de inwoners van 
uw gemeente, ook waar die de gemeentegrens 
overschrijdt? Is het natuurlijk dat u ook op regionale 
schaal voor hen optreedt als de opgave dat vraagt? 

of
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Welke ruimte 
geeft u anderen 
om te sturen?
 

De gemeente van morgen werkt samen met andere 
gemeenten, burgers, instellingen en bedrijven om 
resultaten te bereiken. Maar wie bepaalt dan eigenlijk 
om welke resultaten het gaat? 

Ziet u zichzelf als opdrachtgever of regisseur die graag 
een sterk team om zich heen heeft, maar als gekozen 
bestuurder wel zelf het roer in handen houdt? 
Welke spanningen roept dat op en hoe maakt u die 
hanteerbaar?

Of ziet u zichzelf en de gemeente als partner van 
andere partijen, die u dus niet eenzijdig aan kunt 
sturen? En wat betekent dat dan, als u samenwerkt 
met partners die zichzelf sturen en dus een eigen koers 
kunnen (gaan) varen? Welke tegenstellingen haalt u 
daarmee binnenboord en hoe gaat u daarmee om?   

of
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Waarop bent u 
aanspreekbaar?

Het spreekt voor zich dat u politiek verantwoordelijk 
en dus aanspreekbaar bent  voor wat de gemeente 
binnen uw portefeuille presteert. Maar hoe vult u dat 
in? 

Laat u zich aanspreken op de inzet van middelen 
en kwantificeerbare resultaten? Houdt u daarbij een 
scherp oog voor wat beter kan en zorgt u dat dit op 
bedrijfs-matige wijze wordt opgepakt?

Of bent u aanspreekbaar op de voorwaarden die u 
schept om maatschappelijke effecten te realiseren? 
Geeft u ruimte aan uw organisatie om te leren en 
maatwerk te leveren en geeft u hen ten allen tijde  
rugdekking?

of
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Hoe gaat u om 
met risico’s?

In het publieke debat bestaat een schizofrene 
houding ten aanzien van risicomanagement. Enerzijds 
wordt het  idee van de maakbare samenleving als 
achterhaald beschouwd. De overheid moet niet 
alles willen beheersen, maar meer ruimte geven 
aan en gebruik maken van de eigen kracht in de 
samenleving. Anderzijds is er een bijna ongebreideld 
geloof in preventie en barst na elk ernstig incident de 
roep om maatregelen los.

Kiest u voor het accepteren van risico’s als natuurlijk 
onderdeel van het  bestaan? Daarbij past een beleid 
van dereguleren. En uitkomsten accepteren, ook als 
die soms pijnlijk zijn. Natuurlijk wilt u ook leren van wat 
er mis ging, maar zonder alles dicht te regelen. 

Of kiest u voor preventie en risicobeheersing om 
ernstige incidenten te voorkomen? Begrenst u de 
ruimte die u anderen laat, als dat nodig is om meer 
zekerheid te hebben over de outcome? Spannend is 
de vraag welke andere risico’s u daarmee loopt. 

of



18 19

En HOE 
DOET

U dat? 

Wij zijn partners in verandering
Wagenaarhoes ondersteunt sinds 1987 overheden, 
maatschappelijke organisaties en bedrijven 
bij complexe organisatieveranderingen en 
vraagstukken op het gebied van strategievorming, 
leiderschapsontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Onze adviseurs treden afhankelijk van de situatie op 
als adviseur, trainer en coach of interim-manager. Wij 
zijn sterk in procesaanpak en interventies vanuit een 
stevig inhoudelijk fundament. Zo maken we complexe 
situaties verrassend snel inzichtelijk en hanteerbaar.

www.wagenaarhoes.nl/disclaimer
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