Bestuursperiode 2022 - 2026

Collegiaal bestuur maakt
het verschil

Het groeiend belang van lokaal
collegiaal bestuur
Als bestuurder word je verantwoordelijkheid voor lokaal bestuur steeds
groter. Er komt steeds meer bij.
De bestuursperiode 2022 - 2026 met
de lokale gevolgen van COVID-19, de
volgende fase in de energietransitie,
de volgende stappen in de jeugdzorg,
immense woningbouwopgaven en de
invoering van de Omgevingswet (zou
het nu echt?). …En dat zijn dan alleen
de lokale vertalingen van landelijke
ontwikkelingen. Lokale opgaven, denk
aan verenigingen die het zwaar
hebben, lokale ondernemers op zoek
naar vernieuwd bestaansrecht, komen
daarbij. In deze tijd gaan lokale
opgaven en globale ontwikkelingen
steeds sterker hand in hand. De wereld
komt de gemeente binnen. Soms letterlijk, als een brandhaard leidt tot nieuwe
vluchtelingenstromen. Soms ook
figuurlijk, als internationale onrust leidt
tot angst en onzekerheid bij inwoners.
Lokaal bestuur kan dan naast inwoners
gaan staan.
Daarnaast veranderen politieke
verhoudingen steeds sneller.
Nieuwe partijen komen op, de invloed

van digitale communicatie groeit, de
raad versnippert en het politieke en
maatschappelijke debat verhardt.
Waar collegialiteit met een open blik
naar raad, samenleving en ambtelijke organisatie de basis vormt,
ontstaat meer ruimte voor plezier in
het bestuurlijk werk. Dat zien wij in ons
werk met bestuurders iedere keer weer.
Als in het college betrokken scherpte
ontstaat, komt er ruimte voor een
ontspannen stijl van besturen.
Bestuurders kunnen meer verrassingen
aan, worden beter in het duiden van
het gedoe. Dat helpt om lokaal én
concreet het verschil te maken.
Ben jij bestuurder, herken je je in deze
uitdagingen, en zoek je een betrouwbaar team van multidisciplinaire
adviseurs dat jouw college op scherpe
en creatieve manier kan ondersteunen
om als groep beter te functioneren?
Op een manier die jullie als groep helpt,
zonder al te veel extra tijd te vragen?
Aan het vermogen om dat verschil te
maken, dragen wij graag bij.

Wie zijn wij?

Wat doen we?

Vanuit KNAP Academie, gespecialiseerd in professionele en persoonlijke
ontwikkeling, en Van de Bunt Adviseurs, ervaren in sturingsvraagstukken,
bieden wij met team lokaal bestuur een gezelschap van begeleiders die
lokaal bestuur van binnen en van buiten kennen. We hebben verstand van
hoe je een bestuurlijk team laat functioneren, begrijpen de dynamiek in
gemeenten, kunnen verschillen bespreekbaar maken en laten werken.

In het begin van een nieuwe bestuursperiode gaat het vaak zo: het wethoudersdeel van het college heeft het
idee dat ‘het klopt’. Er zijn wel risico’s,
vaak in de raad, soms financieel, maar
in de basis zit het goed. De portefeuilleverdeling klopt, het akkoord ziet er goed
uit, de verhoudingen zijn open. Wat valt
er dan nog te versterken aan die basis?

Begeleiders die lokaal bestuur van binnen
en van buiten kennen

We versterken de basis voor collegiaal
bestuur

Het antwoord komt in die eerste fase
vaak van de burgemeester en de
gemeentesecretaris. De belangrijkste
opgave is dan: hoe doen we het als het
spannend wordt? Hoe gaat het dan?
• De basis wordt sterker wanneer de
bestuurders elkaars aardigheden
en eigenaardigheden beter leren
kennen, voordat het echt spannend
wordt. Daar zijn verschillende
verdiepende methoden voor, maar
het belangrijkste is dat in die

gesprekken openheid en aandacht
vorm krijgen.
• Een tweede versterking wordt
gevormd door patronen in de samenwerking te leren kennen. Waar is in
het onderling verband vanzelf
aandacht voor? Wat komt in de
marge terecht? Die patronen zijn
vaak hardnekkig en stevig verankerd.
Het begint al bij de vaste agenda, de
tafelschikking en de gewoonten van
de voorzitter.
• Het collegiaal werken aan kernvaardigheden vormt de derde
versterking. Hoe duidelijk ben je als
bestuurlijk opdrachtgever? Hoe houd
je je staande in een politiek debat?
Hoe ga je om met boze burgers?
Structureel aandacht voor de kernvaardigheden van de individuele
bestuurders versterkt ook de basis
voor het team als geheel.

We ondersteunen het verbindend
vermogen van het college

We dragen bij aan een sterker
richtingsgevoel

Een goed bestuurlijk team heeft goede
verbindingen met de buitenwereld: in
de lokale samenleving, met de politiek
en met de ambtelijke organisaties.
Bestuurlijke ambities worden alleen
omarmd door een samenleving die erop
vertrouwt dat zij echt centraal staat
in die ambitie. Dat vertrouwen wordt
eerder bepaald door ervaringen in het
verleden dan door dromen voor de
toekomst. Bestuurlijke verhoudingen
zijn vaak ingebed in de lokale politieke
dynamiek. Je collega respecteert je,
maar zijn partijgenoten in de raad

Een coalitie- of een raadsakkoord is vaak
de eerste richtingwijzer die een college
in handen krijgt, de eerstvolgende
richtingwijzer waar het bestuur aan
werkt is vaak een uitvoeringsprogramma of een begroting. Met deze
twee of drie richtingwijzers tezamen
blijft de vraag van belang: Waar staat en
gaat dit college voor? Politieke versnippering en gemeentelijke herindelingen
hebben die vraag alleen maar urgenter
gemaakt. Tegelijkertijd komt dit type
vraag niet vanzelf aan bod. Je kunt als

zagen bij iedere gelegenheid aan je
stoelpoten. Op papier zijn de ambities
helder, maar de realiteit is dat de
ambtelijke organisatie de optelsom
van ambities onmogelijk in deze
bestuursperiode kan realiseren.
We versterken met het college het
vermogen van colleges om aan te
sluiten bij behoeften van de buitenwereld. Welke behoeften staan
bijvoorbeeld centraal in de verbinding
tussen college en raad?

college immers makkelijk je dagen
vullen met de vragen van elke dag.
We werken met colleges en met
individuele bestuurders graag aan het
versterken van dat richtingsgevoel.
Dat heeft ook praktische meerwaarde.
Je krijgt meer profiel en dat helpt
maatschappelijke partners om in te
spelen op de ingezette richting. Het
wordt ook makkelijker om prioriteiten
te stellen en tot slot: aan de finish heb
je als bestuur een duidelijk verhaal.

Wat onze aanpak typeert
Met uw college op pad: blijvend betrokken,
flexibel inzetbaar
Begeleiden vraagt om betrokkenheid,
aandacht en scherpte. We werken
met een team dat nauw betrokken is
bij het lokaal bestuur. Dat aan de ene
kant stevigheid en rust bewaart als
het spannend wordt. Aan de andere
kant makkelijk schakelt in gesprekken
van inhoud van een maatschappelijk
vraagstuk, via dynamiek tussen politiek,
maatschappij en bestuur, naar drijfveren die in het geding zijn.
Met ons team 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. Daarbij krijgt
het college keuze uit verschillende
trainings- en begeleidingsmogelijkheden
als zich specifieke vragen voordoen.
Ons team werkt nauw samen, zo
houden we elkaar scherp.

Ons aanbod in 5 punten

1

Versterken van de basis van het college als team door
begeleiding van gesprekken en bijeenkomsten.

2

Verruimen van het repertoire van het college door
kernvaardigheden te trainen.

3

Vergroten van het richtingsgevoel door samen een visie
op de opgaven van het bestuur te ontwikkelen.

4
5

Verbeteren van samenwerking met cruciale partners
door beelden bespreekbaar te maken, onderliggende
behoeften in de samenwerking te verhelderen en
systematisch te werken aan betrouwbaarheid.
Verdiepen van politiek-bestuurlijk leiderschap door
individuele coaching.

Ons team
Elly van Wageningen

Henk Gossink

is een nuchtere idealist in het openbaar
bestuur.

zet zich vooral in om het reflectief vermogen
van bestuurders en bestuurlijke teams onder
druk te versterken.

Zij was onder meer wethouder in Lelystad. Vanuit haar
drijfveer om het vak van wethouder verder te brengen,
werd zij daarnaast voorzitter van de Wethoudersvereniging. Haar idealen zijn nauw verbonden met de
principes van Geweldloze Communicatie. Vanuit dit
gedachtengoed heeft zij in de afgelopen periode teams
weer aan de praat gekregen, niet werkende strategieën
doorgelicht en herzien en publieke leiders geholpen het
verschil te maken tussen hun ego en hun echte drijfveren.
De kunst is daarbij het leren erkennen en herkennen van
eigen behoeften en die van de ander.
Haar nuchterheid heeft Groningse wortels. Elly kan
zonder omhaal van woorden de vinger op de zere plek
leggen. Dat wordt opvallend goed ontvangen door
degenen die zij daarmee een spiegel voorhoudt.
Juist de combinatie van sterke idealen en nuchterheid
is behulpzaam. Elly geeft mensen het gevoel dat ze gezien
worden en doet tegelijk een beroep op bestuurders om
ook de ander te zien.
Elly van Wageningen is breed inzetbaar voor het lokaal
bestuur. Zij kan colleges waar het stroef loopt begeleiden,
bestuurlijk leiderschap versterken met coaching en
organisaties trainen in de vaardigheden die nodig zijn
om echt vanuit verbinding te werken.

Hoe kun je onder politieke en maatschappelijke druk
ruimte houden om op verschillende manieren naar
hetzelfde vraagstuk te kijken? Hoe voorkom je slijtage
in de onderlinge en externe verhoudingen? Dat vraagt
om variatie in de manier waarop bestuurders en teams
naar hun vraagstuk kijken. Soms is daarvoor een doorbraak nodig: een constructieve confrontatie. Bij zulke
doorbraken is Henk in zijn element.
Henk ontwikkelde en verzorgde diverse leergangen
voor wethouders en heeft inmiddels voor tientallen
colleges heisessies verzorgd. Daarnaast werkt hij ook
voor griffies, gemeenteraden en directies van
gemeenten. Dit werk helpt hem bij het versterken
van het verbindend vermogen van colleges. Hij is oprichter van de KNAP Academie, podium voor pioniers.
Vanuit de KNAP Academie werkt hij met ervaren
trainers aan nieuwe ontwikkeltrajecten, omdat
persoonlijke en professionele ontwikkeling baat
heeft bij vernieuwing. Die vernieuwing komt ook
terug in de aanpak van sessies met colleges en met
colleges en directies. De kunst is om steeds weer
een passende vorm te vinden voor het gesprek dat
plaats moet vinden.
De blik van Henk is gericht op overtuigingskracht van
individuele bestuurders en van het bestuurlijk collectief.
Daarbij volgt hij het adagium dat bestuurders die in hun
handelingspatroon laten zien waar zij voor staan, het
beste worden geloofd.

Charlotte Talens

André de Jong

is een zeer ervaren begeleider van teams
met een grote diversiteit aan achtergronden,
drijfveren en belangen.

is haptonoom met verstand van lokaal
bestuur, een bijzondere combinatie
waarmee hij al diverse colleges op weg
heeft geholpen.

Die ervaring heeft zij opgedaan in de diplomatieke
dienst. In haar bagage zit ruime ervaring met politieke
processen. Zij kent de gulzige werking van het politieke
spel en helpt politiek bestuurders in dat spel het
kompas van het publiek belang centraal te stellen.
Haar werkervaring brengt met zich mee dat zij heeft
geleerd om in kort bestek duurzame resultaten te
boeken.
Licht schijnen waar het donker is. Ruimte vinden waar
het vastzit. Ongebaande paden nemen en oog voor het
geheel. Dat is wat haar typeert. Haar aanpak is intuïtief
en raakt voorbij het zichtbare. Ze richt zich niet alleen
op het individu, maar ook op de context, patronen en
dat wat er tussen mensen en delen is. Dit maakt dat er
gewerkt wordt met wat er is en wat er kan, in plaats van
slechts met hoe men zou willen dat het is of zou moeten
zijn.
Thema’s als balans vinden tussen je innerlijk kompas
en de soms rauwe werkelijkheid van werken in een
politiek-bestuurlijke context en vitaliteit en veerkracht
van mensen en organisaties komen vaak terug in haar
werk.
Voor lokaal bestuur is Charlotte o.a. beschikbaar om
teams te ondersteunen bij het omgaan met
complexiteit, het laten werken van verschillen en
het duurzaam bouwen aan verbinding. Daarnaast helpt
zij door middel van coaching en training wethouders
om de beste ambassadeur voor zichzelf en ruimte
te geven aan hun idealen en tegelijkertijd goed voor
zichzelf te zorgen.

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. André doorziet met zijn oog
voor lichaamstaal de interactie vaak sneller dan
degene die alleen op de woorden let. Non-verbale
interactie dynamiek is zijn specialisatie.
Van oorsprong is hij econoom en na diverse
managementfuncties binnen de (semi)overheid werd
hij coach en trainer binnen de overheidsbranche.
Hij leidt op dit moment Academium, centrum voor
meesterlijke coaching en post-HBO-opleidingen
haptonomie en non-verbale communicatie. Het is
aan André te merken dat hij met sporters werkt, hij
daagt uit en doet een appèl op zijn gesprekspartners
om het beste uit zichzelf te halen. Bij teamtrainingen
weet hij zo ook gezamenlijkheid op basis van een
gezonde ambitie te creëren.

Rosaly Brandon

Niels Büller

creëert gezamenlijkheid, veiligheid en
scherpte in teams.

houdt bestuurders een spiegel voor en reikt
nieuwe beelden aan.

Dat doet zij door aandacht voor de inhoud, de taaie
maatschappelijke opgaven, te combineren met aandacht
voor de persoon en de interactie tussen mensen.

Hij analyseert precies en rekt vanuit die scherpe analyse
het denken verder op. Vanuit dit analytisch vermogen
helpt Niels bestuurders individueel en in teamverband
het beste uit zichzelf te halen.

In haar bagage zit 20 jaar ervaring met ambtelijke en
politieke processen op stedelijk niveau en het realiseren
van complexe maatschappelijke opgaven, onder andere
op het terrein van veiligheid en jeugd. Rosaly weet
– vanuit de opgave – te vertalen wat er nodig is aan
diverse karakters en vaardigheden in een team om er
een high-performance-team van te maken. Zij helpt
teams precies te kijken naar hun samenwerking door
het maken van een werkelijkheidsanalyse/krachtenveldanalyse; wat gebeurt er in de samenwerking en
hoe kan het beter? Naast vorming van teams gaat haar
aandacht uit naar het versterken van leiderschap
(individueel en in teams). Dit doet zij onder andere
op basis van secure base leadership.
Rosaly is beschikbaar om van colleges resultaatgerichte teams te maken, door middel van een
intensieve verdiepte kennismaking en door precies
te kijken met colleges naar hun opgaven, hun eigen
rol en bijdrage daarin en de rol van overige stakeholders. Daarnaast coacht zij individuele bestuurders.
Vragen waarmee zij bestuurlijke teams en leiders
verder brengt, zijn: hoe organiseer je je tegenspraak
en een open relatie tussen het ambtelijk apparaat
en jezelf? Hoe blijf je mentaal en fysiek fit? Hoe maak
je keuzes & wat doen die met je? Hoe bereik je waar
je voor bent gekomen & balanceer je tussen verschillende belangen, in- en extern?

Methoden die Niels inzet om teams verder te brengen,
zijn onder meer analyse van bestuursstijlen en het
verzorgen van een 360o feedback. Ook werkt hij vanuit
maatschappelijke en bestuurlijke opgaven aan rolvastheid in het samenspel tussen ambtenaren,
bestuurders en raadsleden. Dat doet hij vanuit systeemperspectief. Dit betekent dat de verschillende delen
van het systeem alleen goed kunnen functioneren,
als het systeem als geheel zijn werking kan hebben.
Deze manier van werken blijkt functioneel om de ogen
weer op het maatschappelijk belang te krijgen.

Loeki Westerveld
werkt als strateeg op het gebied van
maatschappelijke vraagstukken en
campagnes.
Zij kent zowel maatschappelijke campagnes als
partijpolitiek van binnenuit. Ze werkt voor uiteenlopende maatschappelijke organisaties, overheden
en bedrijven om strategische vraagstukken aan te
pakken, altijd met een focus op de buitenwereld.
Mensen in beweging krijgen om op belangrijke
dossiers verandering mogelijk te maken, drijft haar in
haar werk. Vanuit haar ervaring als campagnestrateeg
en politiek adviseur zet Loeki zich in om het richtingsgevoel van bestuurlijke teams en leiders te versterken.
De volgende vragen van colleges zijn bij haar in
vertrouwde handen: waar staan wij voor en waar gaan
wij voor als bestuur? Wat is ons gezamenlijke profiel
als college en welke profielen als bestuurder hebben
hierin een plek? Hoe verbind ik mijn politieke en
bestuurlijke drijfveren aan een geloofwaardig verhaal?
Hoe vertel je dat verhaal, en hoe krijg je mensen
daarin mee?
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