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Omdat er in 4 jaar heel veel kan gebeuren…

Met de verkiezingen van 2018 wordt een nieuwe bestuursperiode

ingeluid. Het is alweer de vijfde duale periode. De verwachtingen

rond het lokale bestuur zijn de afgelopen periode steeds gegroeid.

De meeste gemeenten hebben de tijd van grote bezuinigingen achter zich.

Tegelijkertijd geven de decentralisaties zowel zorgen als reden voor

vertrouwen. Mogelijk is 2018 - 2022 de periode waarin kansen verzilveren de

belangrijkste opgave wordt. 

De andere kant van het verhaal is dat politieke versnippering een toenemende

druk op coalities legt. Besturen is complexer geworden en de omgeving van het

lokaal bestuur is steeds veeleisender. Een succesvolle periode van 2018 – 2022

is niet vanzelfsprekend. 

Steeds meer colleges kiezen ervoor om zich gedurende een bestuurlijke periode

te laten bijstaan. Soms gebeurt dit ad hoc, soms systematisch. In welke vorm

dan ook, de eisen aan de begeleiding zijn hoog. Waar bestuurlijke druk ontstaat,

moet snel worden geschakeld. De begeleiding moet gevoel hebben bij de

dynamiek van raad, fracties, college, de gemeentelijke organisatie en lokale

bestuurscultuur. 

Flexibel inzetbaar & blijvend betrokken

Met uw college op pad: blijvend betrokken, flexibel inzetbaar

KNAP Academie en Van de Bunt Adviseurs hebben de krachten gebundeld om

colleges vanaf 2018 te begeleiden bij hun ontwikkeling en opgaven. Daarmee

komen de diepgaande ervaring van KNAP Academie op het gebied van bestuur-

lijke professionaliteit en die van Van de Bunt Adviseurs op het gebied van

veranderen en sturen in publieke contexten samen. 

Met ons aanbod zijn we flexibel inzetbaar (het college bepaalt de momenten

dat we ‘invliegen’) en blijvend betrokken. Duur en intensiteit van ondersteuning

stellen wij steeds in overleg vast. Een college dat met ons samenwerkt, krijgt de

beschikking over een vaste begeleider die de lokale situatie goed kent en ervaren

is in het ontwikkelen van bestuurlijke teams. Deze begeleider werkt samen met

gespecialiseerde trainers en docenten, die allen gemeenschappelijk hebben dat

zij gemeenten vanbinnen kennen en de context van het college begrijpen.
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Halte 3 (2 dagdelen): 

Sturing: van bestuurlijke ambities naar uitvoer-

ing

Het college besluit wekelijks, de portefeuillehouder stuurt

dagelijks. Waarschijnlijk is hiermee de werkwijze van veel colleges

samengevat. Om ambities van colleges waar te maken, is zowel

de kwaliteit van besluitvorming als van sturing belangrijk. Bij de

halte ‘sturing’ worden beide kwaliteiten - samen met de ambtelijke top - grondig

tegen het licht gehouden. Waar lopen we elkaar mis? Waar weten we elkaar te

vinden? Waar zijn we helder? Waar is de relatie tussen ambitie en uitvoering

troebel?

Bestuurlijke APK

Zoals het goed is om de auto eens in de zoveel tijd te keuren, is het goed om

periodiek gezamenlijk onder de motorkap van het college te kijken. Tijdens

zulke bestuurlijke APK’s komen de volgende zaken aan de orde: 

•   verhouding binnen college en coalitie tegen het licht;

•   verkenning spannende opgaven;

•   lucht klaren waar nodig; 

•   slijtageplekken vroegtijdig onderkennen;

•   ambities en acties op één lijn brengen. 

Het resultaat van zo’n sessie is meestal dat het college weer een stootje kan

hebben, onderlinge verhoudingen wat soepeler worden en er energie

ontstaat om met frisse moed lastige vraagstukken op te pakken.

De haltes op de route 

In deze brochure geven wij een palet van mogelijke ondersteuning die aansluit

bij de hoge eisen van de komende bestuurlijke periode. We benoemen verschil-

lende haltes op de route en (waar gewenst) tussentijds een periodieke onder-

houdsbeurt. Daarnaast beschrijven wij ons aanbod voor bestuurlijke APK’s en

voor het Bestuurlijk Impact Traject. 

Halte 1 (2 dagdelen): 

Werk maken van collegiaal bestuur I: interne verbindingen 

Bij de eerste halte verkennen wij de stijl van de bestuurders in

het college, leren wij elkaar goed kennen en maken wij kennis

met elkaars drijfveren, aardigheden en eigenaardigheden. Ook

kijken we naar de onderlinge patronen. Het resultaat van de

bijeenkomst is een reeks concrete handvatten om de onderlinge

verhoudingen krachtig te houden en om de kwetsbaarheden in

de samenwerking goed te hanteren. 

Halte 2 (2 dagdelen):

Werk maken van collegiaal bestuur II: externe

verbindingen 

Bij de tweede halte overzien wij gezamenlijk de vele speel-

velden waarop het college acteert. De raad, de ambtelijke

organisatie, bewoners, ondernemers, maatschappelijke part-

ners, buurgemeenten, regionale samenwerkings-partners.

Dit gemeenschappelijke overzicht ondersteunt    het gesprek

in het college over spanningen in het lokale  krachtenveld,

strategische dilemma’s en ‘buitenkansen’. 
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Halte 5 (1 dagdeel): 

Waardevol bestuur: het hart van 

integriteit

Wanneer in een gemeente een integriteits-

kwestie speelt, dan is er meestal forse

turbulentie. Na integriteit komen vaak

woorden als ‘schijn van…’, ‘ondermijning’ of

‘opspraak’. Het kan ook anders. Door als

college te beginnen bij een publiek en

professioneel waardenonderzoek wordt de

kans groter dat u integriteit verbindt met: ‘de

kern van…’, ‘onderbouwing’ en ‘verantwoorden’. Het resultaat van zo’n

waardenonderzoek is dat collegeleden makkelijker integriteitsvragen voorleggen

en met elkaar delen. 

Halte 6 (1 dagdeel): 

De buitenkant van het besturen: impact en 

interventies

De tijd dat de buitenkant van besturen - de publieke presentatie - tot de ver-

pakking werd gerekend, ligt alweer een tijd achter ons. Inmiddels behoort de

buitenkant tot de kern van bestuurlijke professionaliteit. Het is goed om hier als

college aan te werken. Onze aanpak is gericht op de kern van het verhaal. Een

verhaal dat vanbinnen klopt, heeft immers een duurzame buitenkant. 
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Halte 4 (1 dagdeel): 

Bewoners: andere tijden, nieuwe verbindingen 

De afgelopen periode is er veel geëxperimenteerd met

lokale democratie. Wij hebben deze experimenten op

veel plekken ondersteund, onder andere met het

programma ‘DNa-Lab’ (waarbij DNa staat voor Democratie Nabij).

In de nieuwe periode zal -  zeker met de komst van de Omgevings-

wet - de lokale democratie aandacht blijven vragen. Colleges

hebben - zo hebben we gemerkt - een sleutelrol in de nieuwe verhoudingen

tussen burger en bestuur. Het is goed om als college te verkennen wat u in

positieve zin voor deze vernieuwde verhoudingen kan betekenen. Wij kijken

daarbij onder andere naar: omgaan met diverse democratische principes, samen

optrekken met de raad, vertrouwen organiseren en blijvende betrokkenheid. 

Bestuurlijk Impact Traject

Voor ambitieuze colleges is een programma ontwikkeld waarin wij de sleutelfac-

toren voor een krachtig team onder handen nemen. Daarbij kijken wij zowel

naar de kwaliteit van het onderlinge samenspel als naar de kracht en kwets-

baarheden in de bestuurlijke opgaven. De aanpak bestaat uit de volgende drie

ingrediënten: 

1. Assessment college: in twee dagen wordt het college doorgelicht op kracht

en kwetsbaarheden. 

2. College coaching: tijdens collegevergaderingen wordt het college op de

kwaliteit van het samenspel begeleid. 

3. College consultatie: tijdens consultatiebijeenkomsten gaat het college dieper

in op de bestuurlijke opgaven. 

Het resultaat van dit Bestuurlijk Impact Traject is drieledig: 

1. Scherp zicht op de opgaven waar het college de komende periode een verschil

wil maken.

2. Verhoging van de kwaliteit van het samenspel binnen het college, zodat het

bestuurlijk vermogen van het college als geheel wordt versterkt.

3. Gezamenlijke strategie voor het hanteren van maatschappelijke en politieke

turbulentie. 

Het Bestuurlijke Impact Traject wordt verzorgd door Henk Gossink en André de

Jong. Zij werken sinds 2005 samen voor lokale bestuurders en hebben dit traject

op basis van ervaringen met verschillende colleges en wethouders in de periode

2014 - 2018 ontwikkeld. 
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Henk Gossink is huisadviseur van lokaal bestuurlijk Neder-

land, met name de toppen van gemeenteorganisaties en

colleges van B & W. Hij verrijkt organisaties met zijn

inzichten, maar helpt ze vooral ook van anderen te leren.

Actief in leergangen voor wethouders, ook veelgevraagd als

coach, spreker en dagvoorzitter. Analytisch scherp. Zowel inhoudelijk als

procesmatig onderlegd. 

Hij is oprichter van de KNAP Academie, podium voor pioniers. Vanuit de KNAP Academie geven

zeer ervaren trainers vorm aan nieuwe ontwikkeltrajecten, onder andere over design denken

voor publieke vraagstukken, onderstromen in organisatieverandering, sociaal ondernemer-

schap, hybride teams en leiderschap in publieke veranderingen. 

Henk beschikt over een groot arsenaal van methoden en technieken en is creatief in het

opzetten van leertrajecten die afwijken van het geijkte. Hij ontwikkelde, in een samenwerking

tussen Van de Bunt en het SIOO, een ontwikkelprogramma met diverse trajecten, workshops

en masterclasses voor wethouders van gemeenten in een tijd van bestuurlijke decentralisatie. 

Onze begeleiders

Ila Kasem studeerde bedrijfskunde in Rotterdam. Hij is een ervaren

strategie consultant die beschikt over een breed netwerk onder leiders

en bestuurders. Als adviseur krijgt hij van topbeslissers het vertrouwen

dat nodig is om gevoelige en complexe kwesties met elkaar te delen en

tot een oplossing te brengen. Daarbij is Ila zelf bestuurlijk actief. Hij

bekleedt bestuurlijke en toezichthoudende functies, bij vooraanstaande

ngo’s en ondernemingen.

Mensen die met hem werken, roemen zijn vermogen om goed naar ze te  luisteren. Hij

oordeelt niet overhaast en verplaatst zich gemakkelijk in uiteenlopende posities. Hij ordent,

zorgt ervoor dat het echte gesprek gevoerd wordt en daarover duidelijke standpunten in-

genomen worden. Hij beperkt zich er    derhalve niet toe om alleen maar aan te wijzen waar

belangen elkaar overlappen. In zijn werkwijze is hij erop gericht mensen te stimuleren om zelf

op zoek te gaan naar oplossingen. Als de situatie erom vraagt, is hij daarin ook sturend. 

Jan den Hollander weet alles van sturing en beïnvloeding: planning en

control bijvoorbeeld, maar dan echt. Verzelfstandiging van organisaties:

sturen op afstand als vorm van anders sturen. Regie als je met veel par-

tijen te maken hebt, waar je vaak weinig over te zeggen hebt en

waarmee je toch iets wilt bereiken. 

Jan studeerde zowel (technische) natuurkunde als bedrijfskunde. Hij

denkt systemisch: gedrag beziet hij altijd in de context. Die bepaalt ons

en als we die begrijpen, doen we ook nog mee. Als mensen niet het gewenste gedrag vertonen,

maakt hun omgeving dat ongewenste gedrag kennelijk lonend. Jan confronteert opdrachtgev-

ers daar ook mee. Vanuit zijn analyses van wat de 'systeemdruk' is, beoordeelt hij welke manier

van besturen wel en niet kansrijk is. Hij vindt dat 'besturen' ruimte moet geven en energie

moet losmaken. 

Jan heeft een enorme ervaring in zowel het adviseren als het werken met groepen. Hij ob-

serveert goed en ziet snel wat er speelt. Publiceert regelmatig. Dringt snel tot de kern door

en verwoordt zijn bevindingen in een nuchtere stijl, voor iedereen te volgen.

Halte 7 (1 dagdeel): 

Politiek: wisselwerking met de raad

Een goede raad heeft twee functies, een bestuurlijke

(besluiten nemen) en een politieke functie (debat-

teren). Een goed college faciliteert beide functies.

Daarbij is er altijd een spanning tussen voortgang enerzijds en

ruimte voor debat anderzijds. Belangrijke opgave is om die span-

ning gezond te houden. Een gewetensvraag voor de wethouders

is daarbij: wanneer ben ik er voor de gehele raad en wanneer

voor de coalitie? 

Bij deze halte staan we stil bij het vermogen als college om de wisselwerking

met de raad zowel voor college als raad effectief te houden. Het resultaat van

deze verkenning is concrete stappen en handvatten om ruimte te maken voor

politiek debat. 

Halte 8 (2 dagdelen): 

Regio: kansen voor lokale ambities 

Heb ik in de regio nu mijn mogelijkheden vergroot of mijn in-

vloed uit handen gegeven? Voor iedereen die liever de vraag

stelt: hoe vergroot ik mijn mogelijkheden zonder het stuur uit

handen te geven, hebben wij ‘de 7 gouden regels voor

gemeentelijke samenwerking’ ontwikkeld (auteur: Jan den

Hollander). 

Bij deze halte bespreken wij de bestuurlijke kanten van deze

7 gouden regels. Zo komen wij tot gedeelde inzichten die

helpen om de regio voor lokale ambities te benutten. 
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Halte 9 (1 dagdeel): 

Strategisch verkennen: verwoorden en 

verbeelden van nieuwe lokale opgaven 

Bij deze halte staan wij op systematische wijze

stil bij nieuwe lokale opgaven. Wij benutten

technieken van het  design denken om tot

nieuwe ideeën te komen. Resultaat van deze

verkenning is een nieuw en eigen verhaal over

dit nieuwe vraagstuk. Daarbij wordt het verhaal

ter plekke op papier gezet. Dit verhaal hoeft niet lang te zijn. Desgewenst wordt

het ter plekke verwoord door de winnares van de A.L. Snijdersprijs voor het

beste zeer korte verhaal, Evelien Vos. 
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Hester van der Burg studeerde Talen en Culturen van

Latijns-Amerika in Leiden. Daar waar ze de basis legde voor

de kwaliteiten om analytisch naar organisatieculturen te

kijken en tegelijk heel sensitief met mensen in gesprek te

zijn. Zij is er opvallend goed in om individuen en groepen

over zichzelf na te laten denken, zodat ze rollen oppakken

die opgepakt moeten worden en het gedrag laten zien dat van hen

verwacht wordt. Haar enorme energie giet ze in de vorm van liefdevolle en tegelijk confron-

terende aandacht. Betrokkenheid bij de groei van mensen en organisaties drijft haar om steeds

weer de moeilijke dingen op tafel te krijgen. Zij weet anderen aan zich te binden, is oprecht.

Verbindt haar passie voor mensen met de benodigde zakelijkheid. Is bij Van de Bunt dé expert

op het gebied van leiderschap. Hester sluit aan bij de werkelijkheid van de ander en neemt

tegelijkertijd een heldere eigen positie in. Een echte veranderkundige, maar vooral langs de

menskant en minder langs de kant van de strategische plannenmakerij. Coach pur sang, voor

leiders en veranderaars, maar ook voor teams.

Math de Vaan studeerde in Leiden en is van huis uit ontwikkelingssoci-

oloog en cultureel antropoloog. Hij promoveerde in 2013 aan Nyenrode

Business Universiteit op de politieke dimensie van gedrag in arbeidsor-

ganisaties. Het spel van belangen en macht in organisaties. 

De wetenschappelijke basis zie je terug in de precisie waarmee Math

observeert en dingen benoemt. Die precisie gebruikt hij oplossings-

gericht: hij weet zaken scherper te krijgen op een manier waar opdracht-

gevers en organisaties echt iets mee opschieten. Hij houdt altijd hun behoeften in het oog.

Omdat hij als geen ander de weerbarstigheid van sociale verbanden kent, hecht hij des te

meer aan het belang van persoonlijke effectiviteit van managers en leidinggevenden. Helpt

ze daar ook bij. Hij biedt hen inzicht in de politieke organisatiedimensie en reikt effectieve

handelingsperspectieven aan.

Math is als gastlector en research fellow verbonden Nyenrode Business Universiteit.

Evelien Vos studeerde Bestuurs- en organisatiewetenschappen in

Utrecht en Madrid. Zij publiceerde in 2016 de bundel ‘zeer korte ver-

halen’ bij AFdH uitgevers (uitverkocht). Voor KNAP Academie verzorgt

Evelien literaire reflecties op ontwikkelactiviteiten. Op dit moment werkt

Evelien in Madrid aan haar debuutroman.

Contact

Om te sparren over gewenste ondersteuning:

Henk Gossink 06-55330717

Voor een afspraak, secretariaat Van de Bunt Adviseurs 020-6421134

Myriam Gijsbers ondersteunt sinds 2000 politiek-

bestuurlijke organisaties in hun ontwikkeling. Het vorm-

geven van goed politiek-ambtelijk samenspel, het ont-

wikkelen van de blik naar buiten alsmede het ontwikkelen

van de advieskwaliteit binnen zijn kernelementen in haar

trajecten. In haar begeleiding richt Myriam zich op het

reflecteren op het eigen (individuele, team of organisatie) handelen om

vervolgens ook altijd uit te komen op hele concrete acties om tot ander,

effectiever, gedrag te komen. Myriams ervaring reikt van kleine, maar politiek gevoelige

gemeenten, tot en met grote gemeenten in Nederland zoals Amsterdam, Den Haag en Almere.
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Krijn van Beek is mede-oprichter van de Policy Design Studio i.s.m. de

KNAP Academie waar hij publieke organisaties helpt om met nieuwe

creativiteit hun maatschappelijke opdracht te dienen.

Strategiemakelaar, manager, bestuurder en ondernemer met een brede

ervaring in het verbinden van overheid, wetenschap, media, civil society

en bedrijven. Initiator van onder andere: 24 uurs-ministerie, strategie-

ontwerpsessie, sociale agenda, socialevraagstukken.nl, maatschappelijk

referentiekader. 

“Strategie is ontdekken waar je heen wilt en wegen vinden daar naartoe. De kern van strate-

gie-ontwikkeling schuilt in het verbinden van mensen, doelen, kennis en creativiteit.” Voor

het programma lokale Democratie in beweging begeleidde hij het programma ‘DNa-Lab’,

waarin tal van lokale actoren (burgemeester, wethouders, griffiers, actieve bewoners) plannen

om de lokale democratie te vernieuwen, omzetten in praktijk. 

Voormalig directeur van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en oprichter van

Denktank 2100, begon zijn carrière bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

(WRR). 

André de Jong is mededirecteur en oprichter van Academium, een oplei-

dingsinstituut voor ervaren coaches en trainers. Non-verbale interactie

dynamiek is zijn specialisatie. Van oorsprong is hij econoom en is na di-

verse management-functies binnen de (semi)overheid begonnen als

coach en trainer bij DOOR-training binnen de overheidsbranche. Zijn fas-

cinatie voor het non-verbale kon hij kwijt in de haptonomie. Eerst als

stafdocent en later als directeur van deze post-HBO-opleiding.

Binnen de lokale overheid helpt hij colleges van burgemeester en

wethouders om meer impact te hebben en coacht en traint hij bestuurders en ambtenaren

op hun verbindende vermogen en persoonlijk leiderschap.
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