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LEESWIJZER 
 

De dienst Stadsbeheer van de gemeente Almere wil een leergang laten ontwikkelen en 

uitvoeren voor 15 van zijn adviseurs. Voor u ligt de aanbieding die wij op basis van de uitvraag 

hebben geschreven. In deze leeswijzer relateren wij de inhoud aan de vragen die u in de 

uitvraag heeft gesteld. 

In hoofdstuk 1, Stadsbeheer: werken aan de grenzen, ontvouwen wij onze visie op het vak van 

adviseur bij Stadsbeheer en de voetangels en klemmen van dat vak in die context. In de 

afsluitende paragraaf laten wij zien hoe die visie van invloed is op de invulling van het 

programma van de Stadsbeheerleergang. 

Met hoofdstuk 2: Ontwikkeling door professionalisering en hoofdstuk 3: Ontwikkeling in co-creatie, 

geven wij inzicht in de manier waarop wij het ontwikkelproces invullen. In hoofdstuk 2 

beschrijven wij drie kritische succesfactoren waarom de deelnemers zich na afloop anders 
gedragen. Ook werken wij daarin de methoden uit, die helpen de gewenste effecten te 

versterken en verankeren. 
Verder geven wij in hoofdstuk 3 onze kijk op co-creatie en beschrijven we de rolverdeling 

tussen de gemeente, derden en ons. 
Hoe opbouw en inhoud van het programma er uit zouden kunnen zien, is het onderwerp 

van hoofdstuk 4: Contouren van de leergang. 

Hoofdstuk 5: Je krijgt wat je ziet, gaat over de kerntrainers, de materialen en de documentatie 

van de leergang, de planning en de sturing daarop, de kosten en hun beheersing alsmede 

de risico’s en hun beheersing. 

 

 

Augustus 2015 

 

Marie-Josée Dries     Gert van der Kolk  
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1. STADSBEHEER: WERKEN AAN DE GRENZEN 
 

1.1 GRENSVERKENNERS 

Stadsbeheer is een dienst die aan de grenzen werkt: van beleid en uitvoering, van burgers en 

bestuur, van interne organisatie en externe klanten en belanghebbenden, van fysieke en sociaal-

culturele omgeving, van stad als beheer(s)object en stad als leefwereld, van bebouwde 

omgeving en groen, van ontwikkeling en beheer & onderhoud, van objecten als assets en 

objecten als gebruiksvoorwerpen… 

Aan die grenzen werken de adviseurs van Stadsbeheer als grensverkenners. Zij verbinden 

praktische en uitvoerende kennis met beleidswensen, verknopen de ambtelijke realiteit en 

tijdsbeleving met de politiek-bestuurlijke en brengen de strevingen van de eigen dienst samen 

met die van het interne en externe krachtenveld. Zo dragen zij mede zorg voor een goed 

gebruik van een duurzaam beheerde openbare ruimte. 

Bij alle verscheidenheid hebben de adviseurs gemeenschappelijk dat zij zich bezighouden met 

het agenderen en positioneren van vraagstukken en problemen die zich voordoen in zulke 

grensgebieden. Ook helpen zij om oplossingen te realiseren – die doorgaans in die 

grensgebieden liggen, en het is een zorg van de adviseur om de besluiten die daartoe in 

verschillende fora worden genomen, niet in de bestuurlijke, dienstelijke en maatschappelijke 

drukte verloren te laten gaan. 

 

1.2 KNOOPPUNTEN 

Grenzen hebben vele gezichten: ze doen 

zich voor als slagboom, snijvlak, 

drempel, schrikhek, limiet, rand, kader, 

overgang…Al deze verschijningsvormen 

hebben gemeenschappelijk, dat een 

grens een knooppunt is waar realiteiten, 

gezichtspunten, leefwerelden, mensen 

en dingen uit tal van netwerken 

samenkomen, uitwisselen, interacteren. 

De adviseur-als-grensverkenner onderkent, managet, beheert en onderhoudt zulke 

knooppunten. Hij realiseert zich dat hij grenzen trekt met zijn eigen keuzes, strevingen en 

handelen. Hij verkent welke knooppunten hij kan verbinden met andere, waar hij knooppunten 

kan ontwikkelen, hoe hij ze kan versterken. Daardoor is de grensverkenner voortdurend 

bezig, nieuwe knooppunten te realiseren en grenzen te verleggen, op te rekken, aan te brengen 

of te verstevigen. 

Een grensverkenner verricht daarmee complex werk in een complexe realiteit. Hij is effectief 

door buiten gebaande paden te treden. Hij moet zichzelf als instrument durven inzetten. Een 

grensverkenner kan een optocht organiseren van personen en partijen die leidt tot draagvlak 

en draagkracht voor de doelen en resultaten die hij wil realiseren. 
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1.3 PARADOXALE LOGICA 

En bovenal weet een grensverkenner gebruik te maken van de creatieve spanning die het 

werken op het grensvlak van netwerken met zich brengt. Hij moet de vaak paradoxale logica 

van zulk grenzenwerk zien te verbinden met de logica van beleidsvorming, onderhoud, beheer, 

planning en control.  

Het paradoxale van het werken op de grenzen van netwerken hangt nauw samen met de 

ongrijpbaarheid van de grens. 

Grenzen zijn vaak tastbaar en duidelijk zichtbaar – bijvoorbeeld waar de weg eindigt en de 
stoep begint; het bord “Welkom in Flevoland” als je de provincie binnenrijdt; de slagboom die 

je door moet om de parkeergarage binnen te komen; waarschuwingsbordjes als “Pas 
gedweild!” en “Let op het afstapje!”, “Hier is cameratoezicht”. 

Maar een grens kan ook immaterieel en vaag zijn: waar begint Lelystad en houdt Almere op, 

als ik over de A6 naar het oosten rijd? Waarvoor is iemand verantwoordelijk, die een deel van 

de openbare ruimte zelf beheert? Welke zijn de taken en verantwoordelijkheden van 

Stadsbeheer in relatie tot die van andere diensten in Growing Green Cities, bij de Floriade, in 
DUIN? Dan kunnen grenzen lijken op een valkuil (“oeps, procedurefout”) of een vals plat, 

waar je langzaam maar zeker op vast- en leegloopt. 
Een te strak getrokken grens of een te nauw bepaald speelveld leidt tot verlamming en 

verstarring, omdat beweging amper mogelijk is. Dan ervaren mensen te zijn ingesnoerd door 

wetten, regels en bepalingen en verstikt 
hun creativiteit onder het gewicht van de 

bureaucratie. Grenzeloosheid leidt tot 
vergelijkbare effecten. Als niets moet en 

alles mag, maakt het niet meer uit wat je 

doet en doet dus uiteindelijk niets er nog 
toe. Ook dat leidt tot verlamming, want 

beweging heeft immers geen zin. 
 

1.4 DOEL: GRENSVERKENNEND ADVISEREN 

Vrijheid, mogelijkheden en verknopingen tussen netwerken kunnen opbloeien door het slim 

plaatsen van grenspalen – niet te dicht op elkaar, niet te ver van elkaar af, maar zodanig dat de 

grensverkenner het landschap waarin hij letterlijk en figuurlijk opereert van contouren 

voorziet: contouren geven zichtlijnen, richtlijnen, stippen op de horizon, en daardoor zin aan 

de beweging. 

De beoefening van het grensverkennersvak brengt vragen mee als: hoe leg ik uit dat het de 

moeite waard is om tijd te investeren in de probleemverkenning? Dat het verdiepen en 

verrijken van een probleem de kans op een oplossing vergroot? Dat ik effectiever ben achter 

de schermen dan op het toneel, hoewel van mij ook wordt verlangd dat ik zichtbaar ben? Hoe 

leg ik intern uit dat de oplossing deels buiten wordt gevonden? 
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Een Stadsbeheerleergang helpt, het grensverkennende adviseurschap individueel en 

gezamenlijk te professionaliseren. Vanuit deze visie beschrijven wij de gewenste 

ontwikkeldoelen van de adviseurs die deelnemen aan de Stadsbeheerleergang in het kort als 
volgt:  

 

 Het landschap waarin zij opereren in kaart te brengen: het speelveld dat ontstaat door 

de verbinding van beleids-, beheers-, onderhouds-, praktijk-, burger-, control-, 

Almeerse én planningslogica; 

 Het web van netwerken en knooppunten waarin zij opereren te lezen én 

oplossingsgericht benutten; 

 In staat zijn om te gaan met de eigen onzekerheden; 

 Vraagstukken en problemen oplossingsgericht te agenderen; 

 Daartoe personen en partijen verhalend te verbinden; 

 Hun persoonlijke groei en het effect van het eigen handelen te (her)kennen en te 

optimaliseren. 
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2. ONTWIKKELING DOOR PROFESSIONALISERING 
 

2.1 DRIE KSF’S VOOR DUURZAAM ANDERS 

De opdrachtgever stelt de vraag, waarom deelnemers zich na afloop anders gedragen dan 

vooraf. Hoe vermijden we, vrij vertaald, het bekende “ik ben op cursus geweest”-effect, dat 

na verloop van tijd is uitgewerkt omdat men is overgegaan tot de orde van de dag. 

Het antwoord op de vraag van de opdrachtgever ligt 

besloten in onze kijk op effectieve professionalisering 

en in de methoden die we daar voor hanteren. Ook 

professionalisering vindt in onze visie plaats in een 

grensgebied, namelijk op het snijvlak van individuele 

ontwikkeling enerzijds (“hoe vaardig ben ik in wat van 

mij wordt gevraagd?”) en collectieve effecten 

anderzijds (“hoe draagt mijn inzet bij aan de doelen 

van mijn opdrachtgever, die van mijn dienst c.q. de 

gemeente alsmede de netwerken waarin ik 

opereer?”). 

Om die ontwikkeling op dat snijvlak te faciliteren hebben we dus een beschrijving nodig van 

“ist” en “soll” – van individuele leer- en ontwikkelvragen enerzijds (waartoe onder meer de 

intakes dienen) en gedeelde, kwalitatief en kwantitatief verifieerbaar beschreven competenties 

anderzijds. 

Daarnaast is commitment van deelnemers en hun direct leidinggevenden een kritische 

succesfactor. Dat kunnen we ontwikkelen doordat zij mede vormgeven aan de leergang en 

daardoor mede verantwoordelijk zijn voor vorm en inhoud. 

Een derde en niet minst belangrijke kritische succesfactor vinden we in de combinatie van 

methoden waarop de leergang is gefundeerd: werkend leren, action learning en ervaringsleren. 

Methoden die dicht bij elkaar liggen maar niet naadloos overlappen. 

In de loop van de jaren hebben we ervaren dat de effectiviteit en duurzaamheid van een traject 

dalen als een of meer van deze factoren (ist / soll, commitment, Leren * 3) ontbreken. 

Daarentegen zijn effectiviteit en duurzaamheid stevig verankerd, als deze factoren door het 

netwerk van betrokkenen worden afgesproken én onderhouden. Praktijkvoorbeelden: PPP, 

leergangen procesmanagement voor Grontmij, idem projectmatig werken voor Bodegraven, 

Leidschendam-Voorburg. 

 

2.2 WERKEND LEREN 

Uit onderzoek blijkt dat mensen meer leren door ervaringen op hun werk en de interactie 

daarover met hun collega’s, dan door het volgen van een cursus of training. Voor een leergang 

voor de adviseurs van Stadsbeheer ligt het daarom voor de hand, dat we de knooppunten 

Ist / soll 

commitment Leren * 3 
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tussen werken en leren versterken. De leergang biedt dan als het ware een frame, waarbinnen 

deelnemers hun werkervaringen opdoen, interpreteren, plaatsen, hernemen, et cetera. 

Het versterken van die knooppunten doen we door: 

 Deelnemers ten behoeve van de intake een 

concrete, actuele casus te laten beschrijven uit 

hun praktijk als adviseur Stadsbeheer, en daarbij 

de problematiek uit te werken die zij in de 

leergang willen onderzoeken; 

 Werken en leren met elkaar te confronteren, 

door middel van intervisie, werkplaatsen en de 

voortdurend herhaalde uitnodiging om het 

geleerde toe te passen op de eigen werkpraktijk; 

 Door middel van tussentijdse individuele 

evaluatie alsmede outtakes al vroegtijdig aan te sturen op borging en verankering. 

 Werkend leren heeft verschillende voordelen voor de leergang: 

 Het maakt informeel leren op de werkplek duurzaam, door dat in een kader te 

plaatsen; 

 Het bevordert een nuchtere en praktische benadering van werkvraagstukken, doordat 

ze met trial and error worden opgelost; 

 Het is kosteneffectief doordat het geleerde beter passend is en ook onmiddellijk 

toepassing krijgt; 

 Het werkt positief op borging en verankering; 

 En haalt het onderlinge gesprek uit de sfeer van louter kennis en argumentatie: het gaat 

er immers om, bedoeling en effect van het eigen handelen in de praktijk te laten 

samenvallen. 

 

2.3 ACTION LEARNING 

De basis van Action Learning is het inzicht dat het oplossen van werkvraagstukken vraagt om 

een combinatie van verworven kennis, samenwerking en het stellen van de juiste vragen bij de 

probleemdiagnose en de oplossingsmogelijkheden. Dit zien we onder meer terug in Theory 

U-achtige aanpakken als: Wat is de vraag? Hoe verhoud je je daartoe? Waar komt die vandaan? 

Wat betekent dat voor jou / je organisatie? Waar kan een antwoord uit voortkomen? Hoe 

ziet dat er dan uit? En wat ga je dan doen? Daarvan maken we onder meer gebruik in de 

intervisie (zie paragraaf 4.4). 

En om van action learning, in combinatie met werkend leren, optimaal gebruik te maken stellen 

wij voor om de deelnemers een praktijkopdracht mee te geven, die in drie kleinere groepen 

kan worden uitgevoerd. Daarmee brengen zij de inzichten uit de leergang in praktijk. We 

werken dit verder uit in paragraaf 4.6.  

 

Werkend leren 

Ervaringsleren Action Learning 
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2.4 ERVARINGSLEREN 

Centraal in werkend leren en action learning 

staan de ervaringen die deelnemers in hun 

werk opdoen. Mensen verschillen in de 

manier waarop zij met hun ervaringen 

omgaan, hoe zij die verwerken en wat zij 

daarvan leren. Vier typen vaardigheden zijn 

daarbij essentieel:  

1. Het opdoen van concrete en 

praktische ervaringen in het hier en nu; 

2. Het observeren van mensen, dingen en omstandigheden en daar op reflecteren; 

3. Het maken van praktijktheorieën op basis van wat men heeft meegemaakt; 

4. En het actief experimenteren met nieuw verworven inzichten en ideeën. 

Mensen verschillen in hun voorkeuren: de een begint het liefst met experimenteren, waar de 

ander eerst een stapje terugdoet en het (slag)veld overziet. Maar uiteindelijk past iedereen alle 

vaardigheden toe. In een leergang die werkend leren en action learning productief wil maken, 

worden deelnemers op al deze vaardigheden aangesproken. In de leergang voor Stadsbeheer 

doen we dat onder meer door het voortdurend toepassen van het geleerde op de eigen 

casuïstiek, het naar binnen halen van de ervaringen van in- en externen, het laten verzorgen 

van colleges, het toepassen van kennis en ervaring in de werkplaatsen, het aanbieden van lees- 

en leerstof, het verzorgen van intervisie, het oefenen met en trainen van de aangereikte 

leerstof, het omzetten van de eigen ervaringen in handreikingen aan anderen, … 

 

2.5 SPELREGELS 

Werkend leren, action learning en ervaringsleren varen wel bij grenzen, die worden getrokken 

met een aantal spelregels die mutatis mutandis gelden voor de leergang als geheel: 

 Leren is onderdeel van het werk en daarom biedt het werk ruimte voor leertijd; 

 Leren is vrijwillig; wie deelneemt, doet dat uit eigen motivatie; 

 Deelnemen is ook: verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leren alsmede  

bijdragen aan het leren van anderen; 

 Wie deelneemt, heeft meer vragen dan oplossingen; 

 En is bereid zijn eigen aanpak voor beter te geven en ter discussie te stellen; 

 Leren is risico’s nemen – niet alleen doordat men zich kwetsbaar opstelt, maar ook 

omdat leren gaat by trial and error; 

 Leren vraagt om borging van het geleerde door een nauwe samenwerking op het 

snijvlak van leergang en organisatie tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en 

deelnemer. Borging krijgt vorm in voorzorg, zorgvuldige begeleiding, nazorg 

(opdrachtnemer, leidinggevende), het vastleggen van ervaringen (deelnemer), vertaling 

van het geleerde in leefregels (deelnemer, opdrachtgever) en vastlegging in werk- en 

ontwikkelplannen (deelnemer, leidinggevende). 
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2.6 CONSEQUENTIES 

Voor de leergang heeft dat de volgende consequenties: 

 Dat Stadsbeheer in een samenspel van managers en medewerkers, van opdrachtgevers 

en opdrachtnemers, van adviseurs en geadviseerden scherp in beeld brengt, welke 

verifieerbare competenties en vaardigheden zij van haar vakinhoudelijke adviseurs 

verlangt, en hoe zij de stand daarvan afmeet; 

 Dat de resultaten daarvan worden teruggeploegd in opzet en inhoud van de leergang; 

 Dat deelnemers met behulp van werkend leren en action learning theorie en praktijk 

combineren, doordat zij gedurende de leergang werken aan actuele en concrete 

vraagstukken en problemen; 

 Dat tijdens de leergang deelnemers regelmatig samen met leidinggevenden en 

kerntrainers hun persoonlijke ontwikkeling onder de loep leggen; 

 Dat de ontwikkeling van de deelnemersgroep en de inhoud van de leergang wordt 

gemonitord resp. aangestuurd door een regiegroep waarin opdrachtgever en 

opdrachtnemer participeren; 

 Dat in de leergang ruimte is voor inbreng vanuit de netwerken waarin de adviseurs 

opereren. 
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3. ONTWIKKELING IN CO-CREATIE 
 

3.1 HOE ZIEN WIJ CO-CREATIE? 

De dienst Stadsbeheer wil de leergang voor zijn adviseurs waarmee zij hun adviseurschap 

individueel en gezamenlijk professionaliseren, in co-creatie ontwikkelen en uitvoeren. 

Daarmee is dus ook het ontwikkelen en uitvoeren van de leergang als werken in een 

grensgebied – van ontwikkelaars en kerntrainers, deelnemers, opdrachtgevenden, managers 

en andere betrokkenen en belanghebbenden binnen en buiten de dienst. Co-creatie is echter 

geen onbegrensde moesjawara of Poolse landdag – Stadsbeheer heeft met zijn inhoudelijke, 

functionele en financiële eisen en met de wens, bij de hand genomen te worden door de 

ontwikkelaar, een begrenzing aangebracht. 

Daarbij aansluitend willen wij co-creatie graag zien als een vorm van productontwikkeling-op-

maat door meerdere partijen, die elk hun expertise inbrengen. Daarbij treden wij op als 

regisseur en zijn wij tegenover de opdrachtgever eindverantwoordelijk voor het resultaat. 

Wat brengen medeontwikkelende partijen aan expertise in? 

Rolverdeling: wie… …brengt wat in? 

Ontwikkelaars / 

kerntrainers (OIO) 

Ontwerp, regie, programmamanagement van de leergang, didactiek, 

maatvoering, opereren op het grensvlak van individu en collectief, continuïteit, 

inbreng externe expertise, vormgeving programma, begeleiding van deelnemers, 

sturing van co-creatie, bewaken kwaliteit, ervaring inbrengen, regie, kennis van 

en ervaring met leergangen PPP 

Deelnemers Praktijkkennis, ervaringen, werkvraagstukken, intrinsieke wens tot professionele 

ontwikkeling, eigen initiatief, meedenken over doelen en criteria invulling 

leergang 

Managers Afspraken met deelnemers over ontwikkelwensen; beschikbaar stellen tijd en 

aandacht; regelmatige terugkoppeling op ontwikkeling; helderheid over 

competenties van de adviseur-als-grensverkenner; kennis van de (stadsbrede) 

speerpunten en de speerpunten van de dienst 

Opdrachtgever Besluitvorming over en support voor uiteindelijke vorm en inhoud leergang; 

oplossingen voor borging en verankering mede realiseren 

Belanghebbenden binnen 

en buiten 

Meedenken over ontwikkelpunten; aandragen van criteria en doen van suggesties 

Almere Academy Tips voor interne expertise; beschikbaar stellen ruimtes en materialen; kennis 

van andere leergangen om samenhang te waarborgen 

Interne experts Concreet aandeel leveren (denk bv. aan Insights, dialoogvormen en aan 

inhoudelijke onderwerpen als Almere 2.0, GGC, DUIN, Floriade, transitie 

Sociaal Domein, …) 

Regiegroep Meedenken met ontwikkelaars/kerntrainers, bewaken voortgang en kwaliteit 

Tabel 3.1 Co-creatie: medeontwikke lende parti jen en hun expert ise  
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3.2 REGIE 

Co-creatie is meer dan het verdelen van 

het werk over en het uitzetten van 

opdrachten bij genoemde partijen. Co-

creatie is het in regie zetten van alle 

medeontwikkelende partijen. Van ons als 

ontwikkelaar mag de opdrachtgever 

verwachten dat wij dat grensgebied 

managen en de knooppunten ontwikkelen, 

versterken, uitbouwen tussen de 

verschillende partijen, zodanig dat de 

leergang conform specs wordt uitgevoerd. 

Voor wat betreft de verbinding met het Almeerse gedachtengoed en de andere trajecten en 

programma’s gaan we zo spoedig mogelijk na gunning in gesprek met de inhoudelijk 

verantwoordelijken (zoals Almere Academy, opdrachtgevenden van deze trajecten, trainers, 

oud-deelnemers) om verbindingen te leggen, doublures te voorkomen en kruisbestuiving te 

realiseren. 

Wij voorzien ten minste de volgende knooppunten, waarin partijen in het netwerk elkaar 

eenmalig of meerdere keren ontmoeten: 

Knooppunt Van wie? 

Intakes Deelnemers, managers, ontwikkelaars 

 

Outtakes Deelnemers, managers, ontwikkelaars 

 

Tussentijdse individuele 

evaluatie 

Deelnemers, managers, ontwikkelaars 

Verkennersgesprekken Deelnemers, belanghebbenden binnen en buiten 

Andere programma’s en 

trajecten 

Oud-deelnemers, Almere Academy, opdrachtgevenden, trainers 

Meerdaagse 1: Grenzen 

definiëren 

Deelnemers, ontwikkelaars, managers, opdrachtgever, Almere Academy, 

belanghebbenden binnen en buiten 

Leergang Deelnemers, ontwikkelaars, kerntrainers, interne en externe experts 

Regiegroep Ontwikkelaars, opdrachtgever, deelnemers 

 

Tabel 3.2 Knooppunten in co-creatie 

Intakes, verkennersgesprekken alsmede een ontwikkel- en ontwerpdag (die we hebben 

opgenomen in de eerste meerdaagse: Grenzen definiëren) bepalen mede vorm en inhoud van 

de leergang. Co-creatie wil echter niet zeggen, dat het bepalen van vorm en inhoud een free 

for all is. De opdrachtgever wil bij de hand genomen worden. Daarom zullen wij als 

ontwikkelaars de regie nemen bij de co-creatie. Wij zullen dus ook bijdragen aan het helder 

houden van de rollen en verantwoordelijkheden: 



 

12 

 

 De opdrachtgever zet via de regiegroep de lijnen uit;  

 De ontwikkelaars / kerntrainers adviseren de regiegroep daarin en bewaken de 

grenzen van wat professioneel gezien (niet meer) verantwoord is;  

 De ontwikkelaars / kerntrainers zijn door de opdrachtgever aanspreekbaar op en 

verantwoordelijk voor ontwikkeling en uitvoering van de leergang, dus ook voor de 

inzet van interne en externe trainers / bijdragenden binnen de kaders die door 

ontwikkelaars / kerntrainers zijn gesteld; 

 De gemeente zorgt voor het beschikbaar stellen van lokaliteiten en faciliteiten cf. de 

specificaties die zij daarover meekrijgt in het nog op te stellen Plan van Aanpak. 

 

Wij hebben in de praktijk ervaren dat zo’n set van rollen en verantwoordelijkheden, mist 

helder afgesproken en uitgevoerd, bijdraagt aan een succesvolle samenwerking, en dat 

daarmee marchanderen afbreuk doet aan de resultaten. 
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4. CONTOUREN VAN DE LEERGANG 
 

Het navolgende kan uit de aard der zaak geen definitieve invulling zijn. Het is bedoeld als het 

aanbrengen van contouren in het landschap van de leergang. Deze zijn gebaseerd op de wensen 

van de opdrachtgever, onze ervaring met het ontwikkelen van leergangen en onze visie op de 

adviseur van Stadsbeheer als grensverkenner. (De tabel in de Bijlagen vat een en ander 

volgtijdelijk samen.) De leergang krijgt zijn gezicht uiteindelijk in nauw overleg en in co-creatie 

met deelnemers en regiegroep. 

 

4.1 INTAKE, TUSSENTIJDSE EVALUATIE, OUTTAKE 

Iedere deelnemer krijgt van OIO de opdracht een werkgerelateerde autobiografie te schrijven 

van maximaal 3 A4. Daarin benoemt hij ook een concreet en actueel werkvraagstuk, dat hij in 

de leergang wil inbrengen. De autobio is de basis voor het intakegesprek. Daarin maken we 

met deelnemer en leidinggevende 

verifieerbare afspraken over leerdoelen en 

leertijd. Zo nodig scherpt de deelnemer 

zijn autobio op basis van de intake aan. Tot 

besluit van de intake krijgt de deelnemer 

de opdracht tot het voeren van een of 

meer verkennersgesprekken (zie hierna). 

De tussentijdse evaluatie vindt halverwege 

de leergang plaats. Met deelnemer en 

leidinggevende verifiëren we de voortgang 

en de vorderingen i.r.t. de gestelde 

leerdoelen. 

In de outtake kijken we met deelnemer en leidinggevende terug op de het geleerde i.r.t. de 

leerdoelen en evalueren we de gang van zaken: wat kan beter, wat is goed, wat moet absoluut 

blijven? 

De hoofdlijnen van intakes, tussentijdse evaluaties en outtakes worden teruggekoppeld op de 

regiegroep. 

 

4.2 VERKENNERSGESPREKKEN EN EERSTE MEERDAAGSE: GRENZEN DEFINIËREN 

Iedere deelnemer voert voorafgaand aan de eerste meerdaagse een of meer 

verkennersgesprekken: dialogen met betrokkenen en belanghebbenden bij Stadsbeheer, 

binnen en graag ook buiten de gemeentelijke organisatie, over wat naar hun inzicht als thema’s 

in de leergang aan de orde zou moeten komen. Daarop plegen zij een eerste verwerkingsslag 

en dat materiaal nemen zij mee naar de eerste meerdaagse: Grenzen definiëren.  

In de eerste dag van Grenzen definiëren trekken we een grens om het vak van adviseur bij de 

dienst Stadsbeheer: wat hoort daar bij en wat niet? Waarom is het een vak? Hoe ontwikkelt 

het vak zich? Wat betekent dat voor mij? De avond van dag 1 is samen met dag 2 bedoeld als 



 

14 

 

ontwikkel- en ontwerpdag om samen vorm te geven aan het programma: de invulling van de 

meerdaagsen en de werkplaatsen. 

 

4.3 MEERDAAGSEN 2, 3 EN 4: GRENZEN VERKENNEN, GRENZEN OPENEN, GRENZEN 

VERLEGGEN 

In Grenzen verkennen staat de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer centraal in relatie 

tot het vak van adviseur bij Stadsbeheer. Waar lopen de grenzen van de eigen effectiviteit? 

Wat gebeurt er als je jezelf als instrument inzet? Hoe kan dat ook anders? Hoe breng je 

bedoeling en effect dichter bij elkaar? Op welke wijze bestuur je jezelf en je werk, welke 

grenzen breng je daar zelf mee aan en wat gebeurt er als je daarbij moet improviseren? 

Grenzen openen gaat over het in kaart brengen van het landschap waarin men als adviseur 

opereert, de netwerkknooppunten die contouren geven aan dat landschap, het tot 

ontwikkeling brengen van knooppunten om zaken voor elkaar te krijgen, alsmede het leren 

omgaan met de verschillende logica’s in het landschap (netwerk, politiek, ambtelijk, burger, …) 

Met Grenzen verleggen komt aan de orde welke overgangen de adviseur moet maken, welke 

drempels hij moet slechten, onder welke slagbomen hij door moet kruipen, kortom welke 

grenzen van eigen en andermans makelij hij heeft te verleggen om effectief te zijn en resultaten 

te boeken. Daartoe ontwikkelen we twee lijnen: die van het oplossingsgericht agenderen en 

die van het verhalend verbinden. 

Overigens ronden we de eerste drie meerdaagsen af met een huiswerkopdracht, die we in 

een daaropvolgende bijeenkomst bespreken. Zo kunnen kerntrainers en deelnemers verifiëren 

of het programma de gewenste effecten sorteert. 

 

4.4 INTERVISIE EN WERKPLAATSEN 

Intervisie is een goed instrument om enerzijds 

de ervaringen uit leergang en werk in een 

persoonlijke context nog eens te hernemen en 

anderzijds de stof dichter op de huid te brengen. 

De leergroep verdeelt zich in twee 

intervisiegroepen; de kerntrainers begeleiden 

ieder een intervisiegroep. Zo blijven de lijnen 

kort en kunnen we ervaringen tussen intervisie 

en leergang als geheel goed uitwisselen.  

De werkplaatsen (elk een dagdeel) zijn in beginsel vrije ruimte, die door de deelnemers met 

ideeën, aanpakken, sprekers, methoden, technieken et cetera kan worden gevuld. Thema’s 

benoemen we tijdens het ontwikkel- en ontwerpgedeelte van Grenzen definiëren. Deelnemers 

voeren de werkplaatsen zelf uit; de kerntrainers zijn beschikbaar voor raad en daad. 
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4.5 EXTERNE INBRENG IN DE VORM VAN COLLEGES EN TRAINERS 

Naast de kerntrainers van OIO en interne deskundigen stellen wij voor om externe 

deskundigen uit nodigen. Voor het zicht krijgen op eigen handelen in (politiek) lastige situaties 

denken wij eraan om te trainen met een acteur. Daarnaast denken wij aan sprekers met 

verstand van zaken die een college kunnen verzorgen over een inhoudelijk onderwerp. Als 

voorbeelden / denkrichtingen kunnen we noemen prof. H. de Bruin over verbindend vertellen, 

prof. M. van Twist over werken in netwerken met verschillende logica’s, UHD J. Beuving over 

het ontwikkelen van praktijktheorieën, idem N. van der Weerdt over sociale innovatie, … 

 

4.6 PRAKTIJKOPDRACHT 

Ons voorstel is, de deelnemers een praktijkopdracht mee te geven, die in drie kleinere 

groepen kan worden uitgevoerd. Die opdracht behelst om praktijkkennis en –ervaring van 

Stadsbeheer over te dragen aan geïnteresseerden van binnen en buiten, in een zelf te kiezen 

vorm (workshop voor collega’s van andere gemeenten, game, film enz.), met toepassing van 

de inzichten die men in de leergang heeft opgedaan. Denk aan: ervaringen met zelfbouw, 

ervaringen met zelfbeheer, ervaringen met onderhoud in nog niet volledig opgeleverde maar 

al wel bewoonde wijken, ervaringen met collega’s van andere diensten met andere 

wensen/belangen, ervaringen met initiatieven van bewoners. Tijdens de eerste meerdaagse 

Grenzen definiëren inventariseren we ideeën, die aan het MT / de regiegroep worden 

voorgelegd en waaruit zij dan een top 3 kiezen. Het uitvoeren van de opdracht is onderdeel 

van de leergang, wordt dan ook door in ieder geval de kerntrainers begeleid en biedt 

gelegenheid om op het geleerde actie te ondernemen en het direct in de werkpraktijk terug 

te ploegen 

 

4.7 GRENSOVERGANGEN 

Dit is het inhoudelijke besluit van de leergang, 

dat plaatsvindt na afronding van de 

praktijkopdrachten. Deelnemers geven hierin 

terug, wat deelname aan de leergang heeft 

opgeleverd: voor henzelf, voor de dienst, 

voor de gemeente, voor de klanten. Tegen 

welke grenzen zijn zij aangelopen, over welke 

drempels hebben zij zichzelf en elkaar 

geduwd, welke grensovergangen zijn of 

worden binnenkort gerealiseerd? 
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5. JE KRIJGT WAT JE ZIET 
 

5.1 OIO EN KERNTRAINERS 

OIO – Bureau voor Organisaties in Ontwikkeling, is sinds 1999 een samenwerking van Marie-

Josée Dries en Gert van der Kolk. Wij houden ons bezig met samenwerkingsvraagstukken 

binnen en tussen organisaties en worden gedreven door vakontwikkeling en persoonlijke 

ontwikkeling van de professional. 

In het landschap van trainings- en adviesbureaus zijn wij welbewust klein van omvang. 

Daardoor doen we veel zelf: van acquisitie van opdrachten tot en met de uitvoering en 

decharge, relatiebeheer, het bouwen van websites, het inpraten en begeleiden van externe 

expertise, et cetera. Dat houdt de lijnen kort, vergroot de actiesnelheid en voorkomt 

communicatieve misverstanden. De opdrachtgever krijgt wat hij ziet en daar berust voor een 

groot deel onze kwaliteitsbelofte op (die voor een ander deel natuurlijk bestaat uit de visie op 

leren en ontwikkelen, het financiële raamwerk, de context van planning en sturing alsmede de 

risicobeheersing). 

In de context van de leergang voor 

Stadsbeheer geldt daarom dat wij de 

voorstellen hebben geschreven en zullen 

pitchen, dat we de leergang zullen 

ontwikkelen en als kerntrainers voor een 

groot deel ook zullen uitvoeren (onze CV’s 

hebben we als bijlagen bijgevoegd) en dat we 

gehouden kunnen en willen worden aan ons 

deel van de afspraken over sturing en 

planning, materialen, kostenbeheersing en 

risicobeheersing. 

Onze competenties zijn aanvullend (zo is Gert bv. meer strategisch georiënteerd en Marie-

Josée meer praktisch en concreet). Wij voeren de leergang samen uit om ten behoeve van de 

deelnemers zoveel mogelijk te kunnen differentiëren en optimaal te kunnen aansluiten bij de 

vraagstellingen van de deelnemers. 

 

5.2 PLANNING EN STURING 

Wij stellen voor dat de opdrachtgever een regiegroep instelt, met daarin van Stadsbeheer de 

HR-functionaris, een MT-lid, een deelnemer en van OIO Marie-Josée Dries en Gert van der 

Kolk. OIO verzorgt de operationele sturing van de leergang en doet dat in nauw overleg met 

de regiegroep. De regiegroep komt gedurende de leergang plusminus zes keer bij elkaar (na 

de intakes, bij het samenstellen van het definitieve programma, bij de tussentijdse evaluaties, 

het verlenen van de praktijkopdracht, rondom de slotmanifestatie en na de outtakes) en verder 

als en voor zover nodig. 

De planning van de leergang hangt voor een groot deel samen met de opzet ervan. En omdat 

die onderwerp is van co-creatie kunnen we over de planning nog niets definitiefs zeggen.  
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Wel geldt dat het succes van een leergang voor een belangrijk deel samenhangt met een 

duidelijk en voorspelbaar ritme van de samenstellende onderdelen (meerdaagsen, intervisie, 

werkplaatsen in een raamwerk van in- en outtakes alsmede tussentijdse evaluatie). Zie voor 

dat ritme de tabel in de Bijlagen. 

Een planning is een belangrijke stuurvariabele – voor deelnemers omdat zij die in hun dagelijks 

werk moeten integreren, voor ontwikkelaars en kerntrainers omdat alles op tijd klaar moet 

staan, voor leidinggevenden omdat zij hun medewerkers voldoende tijd moeten geven. 

 

5.3 MATERIALEN EN DOCUMENTATIE 

Voor de deelnemers aan de leergang richten wij een besloten website in, die in de loop van 

de leergang wordt gevuld. Rode draden, hoofdlijnen en patronen krijgen daarin hun plek, 

alsmede behandelde stof, uitgereikt materiaal, extra stof voor wie meer wil, links naar 

relevante plekken op het web, et cetera. Zodoende ontstaat werkende weg een archief van 

de leergang. Ook na afloop van de leergang blijft dat on line toegankelijk. Daarmee en daardoor 

zijn opbouw en inhoud van het traject goed gedocumenteerd en altijd te de- en reconstrueren. 

Omwille van een webveilige en efficiënte werkwijze wordt de site door OIO gemodereerd. 

De afgelopen zes jaar hebben wij voor grotere activiteiten een kleine dertig besloten websites 

werkende weg ontwikkeld. Door deelnemers en opdrachtgevers worden die als 

buitengewoon handzaam ervaren. 

Bij de calculatie hebben we een maximaal taakstellend ontwikkelingsbudget gereserveerd dat 

bijvoorbeeld kan worden ingezet bij werkplaatsen of praktijkopdracht, om materialen te 

ontwikkelen, werkvormen toe te passen en dergelijke. 

Van materialen die met dit budget zijn ontwikkeld heeft de opdrachtgever het intellectueel 

eigendom en het auteursrecht, en heeft OIO een gebruiksrecht. 

Over materialen die OIO heeft ontwikkeld, verkrijgen deelnemers en opdrachtgever een 

gebruiksrecht. Intellectueel eigendom en auteursrecht blijven bij OIO. 

 

5.4 KOSTEN  

Het maximaal door de opdrachtgever ter beschikking gestelde budget is 108.000 euro exclusief 

BTW en inclusief ontwikkelkosten. In onze begroting blijven wij daar bijna 12.000 euro onder. 
 

De vaste (structurele) kosten voor de leergang calculeren wij op maximaal 70.605 euro. De 
ontwikkelkosten berekenen wij op maximaal 25.625 euro. In tabel 5.1 hebben we dit 

gespecificeerd. 

 
Per deelnemer zijn de kosten per trainingsdagdeel 147 euro exclusief ontwikkelkosten en  

200 euro inclusief ontwikkelkosten. 
 

Ons dagdeeltarief bedraagt 625 euro. 
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Tabel 5.1 Specif icatie kosten ontwikkeling en uitvoer ing  

 Almere kosten uitgaande van 15 deelnemers  

Activiteit Aantal Dagdeel kosten 

Structurele kosten       

Intakes 15; 5 per 2 dagdelen 6 €     3.750 

Tussentakes 15; 5 per 2 dagdelen 6 €     3.750 

Outtakes 15; 5 per 2 dagdelen 6 €     3.750 

Startmodule 5 dagdelen x 2 trainers 10 €     6.250 

3 Modules van 2 dagen 4 dagdelen x 3 = 12 x 2 trainers 24 €   15.000 

5 x Intervisie 5 x 1 dagdeel x 2 trainers 10 €     6.250 

5 x Werkplaats 5 x 1 dagdeel x 2 trainers 10 €     6.250 

Begeleiden voorbereiding slot 3 dagdelen 3 €     1.875 

Slotbijeenkomst 2 dagdelen x 2 trainers 4 €     2.500 

3 bijeenkomsten regiegroep 3 x 0,5 dagdeel x 2 trainers 3 €     1.875 

Voorbereiden bijeenkomsten (inhoudelijk en 

logistiek) 

10 dagdelen 10 €     6.250 

Subtotaal structurele kosten OIO   92 € 57.500 
  
 

     

Locatie startmodule Villa Heidebad 

standaardprijs 5 dagdelen* 

€ 207 pp  €     3.105  

Locatie andere bijeenkomsten, in Almere om niet  €           0  

5 externe sprekers/trainers* Maximaal € 1000 per dagdeel 10 €   10.000  

Interne sprekers/begeleiders om niet 0 €           0  

Subtotaal kosten externe sprekers en locatie    €  13.105  

Structurele kosten totaal    € 70.605  
       

Ontwikkelkosten*      

Verifieerbaar maken competenties 4 dagdelen 4 €     2.500  

Ontwikkelen programma en materialen (14 dd) 

documenteren materialen (5 dd), afstemmen 

andere programma's en trajecten (2 dd) 

evalueren (4 dd) 

25  dagdelen 25 €   15.625  

Ontwikkelbijeenkomsten met regiegroep over 

programma 

4 dagdelen 4 €     2.500  

Zoeken, vragen en voorbereiden externe 

bijdragen 

4 dagdelen 4 €     2.500  

Evaluatie 4 dagdelen 4 €     2.500  

Ontwikkelkosten totaal    € 25.625  
 

  
 

Totale kosten    € 96.230  

* kosten zijn indicatief en maximaal      
    

Kosten per deelnemer inclusief 
ontwikkelkosten 

  €      6.415  

Kosten per deelnemer alleen structurele kosten   €      4.707  

Kosten per deelnemer per dagdeel inclusief 
/ontwikkelkosten 

  €         200  

Kosten per deelnemer per dagdeel alleen 
structurele kosten 

  €         147  
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5.5 KOSTENBEHEERSING 

 

We stellen de volgende slimme oplossingen voor om optimale effecten tegen lagere kosten 
met behoud van doelmatigheid en kwaliteit te bereiken: 

 

 Het maximum van de gecalculeerde budgetten voor structurele en ontwikkelkosten 

zien wij als een plafond. Wij garanderen de opdrachtgever dat wij die niet overschrijden 

en dat wij geen meerwerkkosten binnen het overeengekomen kader van de leergang 

(offerte, Plan van Aanpak, overeenkomst) opvoeren. Vraagt een en ander meer inzet 

van ons, dan leveren wij die voor eigen rekening en risico. 

 Het gecalculeerde budget voor structurele kosten is realistisch, gegeven het aantal 

deelnemers en trainingsdagen, ook al moet de leergang nog in co-creatie zijn definitieve 

vorm krijgen. Het budget voor ontwikkelkosten is meer indicatief maar, zoals hiervoor 

gesteld, als maximum voor ons een grens. 

 De werkelijk gemaakte dagdelen houden wij bij; we sturen de opdrachtgever per 

maand een factuur waarin we een overzicht bijhouden van begrote vs gebruikte 

dagdelen en structurele resp. ontwikkelkosten. 

 

Onze visie op kwaliteit en doelmatigheid wordt aan de onderkant begrensd door het inzicht 
dat goedkoop duurkoop is. Er valt te beknibbelen op het overleg met de opdrachtgever, op 

de intakes, outtakes en tussentijdse evaluaties, op het overleg met de regiegroep – maar onze 

ervaring leert dat deze investeringen de kansen op borging en verankering van resultaten 
aanzienlijk vergroten.  

De begrenzing aan de bovenkant wordt gevormd door de wet van de afnemende 
meeropbrengst, waardoor bijvoorbeeld 20% méér investeren hooguit 1% meer resultaat 

oplevert en kosten niet meer in redelijk verband staan met de opbrengsten. Daarom doen wij 
de intervisie met 2 en niet met 3 begeleiders. Daarom ook:  

 

 Willen wij 1 meerdaagse wel extern (want dat helpt de groep een groep te worden); 

 Levert investeren in meer externe locatiekosten vanuit dat perspectief niet méér op; 

 Is het budget voor externe inhuur taakstellend: meer betalen levert niet nog meer 

kwaliteit op; 

 En hebben wij van de meerdaagsen 2, 3 en 4 het avonddeel geschaafd – dat doorgaans 

naar verhouding minder uren telt dan de andere dagdelen en bovendien in de praktijk 

minder rendeert wegens vermoeidheid en verzadiging. 
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5.6 RISICO’S EN HUN BEHEERSING 

Grote projecten en plannen sneven nogal eens door een grenzeloos optimisme van 

opdrachtgever en uitvoerenden over planning en beheersing: risicobewustzijn en risicobewust 

handelen schieten dan te kort. Het maken van een pre-mortemanalyse helpt zulk 

ongefundeerd optimisme te vervangen door een realistische beheersing van voorzienbare 

risico’s. Zo’n analyse bestaat uit het beantwoorden van de vragen: “Als wij over een jaar 

zouden moeten vaststellen dat de leergang is uitgelopen op een dramatische mislukking, tegen 

welke concrete, harde grenzen zijn we dan aan gelopen? En wat kunnen we dan nu al doen, 

om soepel over die grenzen heen te gaan?” In termen van risico’s en beheersmaatregelen zien 

wij dan het volgende: 

Risico Beheersmaatregel 

Verdeeldheid tussen co-creërende partijen 

over vorm en inhoud  
 Ontwikkelaar als verbinder 

 Opschalen naar regiegroep 

 Opschalen naar opdrachtgever 

Uitval deelnemers door non-commitment, 

opportunisme, werkdruk et cetera 
 Intakes met ontwikkelaars en managers; afspraken over 

ontwikkelopgave, tijdsinzet e.d. worden vastgelegd 

 Tussentijdse individuele evaluatie voor bijstelling en 
aanscherping 

 Monitoring voortgang in en door regiegroep 

Uitval kerntrainer(s)  Uitval van ons beiden tegelijk is alleen voorstelbaar door 

een omstandigheid die in werk en privé dusdanig 

catastrofaal is, dat die buiten onze waarnemingshorizon 

valt 

 Verder zijn we in die zin uitwisselbaar dat de een taken 

en verantwoordelijkheden van de ander overneemt en 

voor het overige in ons netwerk voor adequate 

vervanging zorgt 

Uitval opdrachtgever (= potentiele uitval 

steun en support) 
 Opdrachtnemer moet draagvlak en draagkracht 

vernieuwen 

 Uitvallende opdrachtgever draagt daar aan bij door 

overdracht goed te regelen en leergang stevig te 

verankeren (vastlegging doelen en resultaten; regiegroep, 

…) 

Budgetoverschrijding  Budget is aangenomen som door opdrachtnemer. 

Overschrijdingen zijn voor risico opdrachtnemer 

(reguliere prijsindexering bij onderaannemers, materialen 

e.d. daargelaten) 

Leergang heeft beperkte effecten  Borging en verankering in de in- en outtakes, in 

verifieerbare competenties, in ontwikkelgesprekken 

 Regiegroep en opdrachtgever bespreken met 
leidinggevende de mogelijkheden het geleerde in de 

praktijk te brengen 

 Aangevuld met hiernavolgende beheersmaatregelen 

Geen duurzaam ander gedrag deelnemers  Kwalitatief en kwantitatief verifieerbaar beschrijven van 

“ist” en “soll” (vgl. intakes) 

 Kwalitatief en kwantitatief verifieerbaar beschrijven van 

competenties adviseur stadsbeheer door MT / 

leidinggevenden 

 Ontwikkelen vorm en inhoud in co-creatie 

 Methoden en technieken van werkend leren, 
ervaringsleren en action learning 

Tabel 5.2 R is ico’s en beheersmaatregelen  



 

21 

 

BIJLAGEN 

OVERZICHT ONDERDELEN LEERGANG 

Onderdeel1 Wie? Maand Tt2 

1. Intakes Deelnemers, leidinggevenden, 

kerntrainers 

10-15  

2. Omgevingsverkenning Deelnemers i.o.m. kerntrainers 10 en 11-15  

3. Competenties verifieerbaar maken Selectie deelnemers, leidinggevenden, 

ontwikkelaars 

09 en/of 10-16  

4. Grenzen definiëren: tweedaagse start 

incl. co-creatie programma 

Deelnemers, kerntrainers, regiegroep, 

MT SB 

11-15 5 

5. Definitief programma maken Ontwikkelaars/kerntrainers i.o.m. 

deelnemers en regiegroep 

12-15  

6. Intervisie 1 Deelnemers, kerntrainers 01-16 1 

7. Werkplaats 1 Deelnemers, kerntrainers, evt. interne / 

externe bijdragen 

01-16 1 

8. Grenzen verkennen Deelnemers, kerntrainers, evt. interne / 

externe bijdragen 

02-16 4 

9. Intervisie 2 Deelnemers, kerntrainers 03-16 1 

10. Werkplaats 2 Deelnemers, kerntrainers, evt. interne / 

externe bijdragen 

03-16 1 

11. Grenzen openen Deelnemers, kerntrainers, evt. interne / 

externe bijdragen 

04-16 4 

12. Tussentijdse individuele 

evaluatiegesprekken 

Deelnemers, leidinggevenden, 

kerntrainers 

04 en 05-16  

13. Intervisie 3 Deelnemers, kerntrainers 05-16 1 

14. Werkplaats 3 Deelnemers, kerntrainers, evt. interne / 

externe bijdragen 

05-16 1 

15. Grenzen verleggen: inclusief verlenen 

slotopdracht 

Deelnemers, kerntrainers, evt. interne / 

externe bijdragen 

06-16 4 

16. Intervisie 4 Deelnemers, kerntrainers 07-16 1 

17. Werkplaats 4 Deelnemers, kerntrainers, evt. interne / 

externe bijdragen 

07-16 1 

18. Intervisie 5 Deelnemers, kerntrainers 09-16 1 

19. Werkplaats 5 Deelnemers, kerntrainers, evt. interne / 

externe bijdragen 

09-16 1 

20. Voorbereiden en uitvoeren 

slotopdracht 

Deelnemers, kerntrainers, … 06 – 09-16 3 

21. Grensovergangen: de slotmanifestatie Deelnemers, kerntrainers, MT, 

regiegroep, genodigden, … 

10-16 2 

22. Outtakes Deelnemers, leidinggevenden, 

kerntrainers 

11-16  

  Totaal 32 

 

 

                                            
1 Alleen de tweedaagse sub 3 vindt plaats op een externe locatie, de overige onderdelen op locaties van de 

  gemeente. 
2 Trainingstijd in dagdelen. Alleen daadwerkelijke trainingsdagen zijn geteld. 
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CV MARIE-JOSÉE DRIES 

1978-1981 Als (muziek) docent gewerkt op diverse scholen op 

invalbasis 

1981-1982 Parttime docent muziek op een moedermavo, 

opleiding voor peuterleidsters en een 

huishoudschool 

1981-1986 Parttime docent op een school voor moeilijklerende 

kinderen 

1992-2001 Provincie Noord-Holland, sr. beleidsmedewerker, 

interim burohoofd 

1999-heden   Vennoot van OIO, bureau voor Organisaties in 

Ontwikkeling 

In dat verband onder  meer: 

 Ontwikkeling en uitvoering van maatwerkopleidingen 

projectmatig werken 

 Ontwikkeling en uitvoering van een doorlopende leerlijn 

procesmanagement voor Grontmij en andere organisaties 

 Ontwikkeling en uitvoering interne bedrijfsopleidingen 

(sales, communicatie, leidinggeven en coachen) 

 Organisatieonderzoek, advisering, implementatie van 

aanbevelingen in verandertrajecten 

 Opleidingen en workshops over besluitvorming, 

werkvormen, politieke sensitiviteit etc. 

 Begeleiden van intervisiegroepen 

 Faciliteren van small en large scale interventions 

 Projectleider veranderingstrajecten 

 Team- en individuele coaching en werkbegeleiding 

 Interim management P&O 

 

Boek  

Draagvlak en draagkracht. Besturen van complexe 

vraagstukken met procesmanagement. (Met Gert van 

der Kolk; verschenen april 2015 bij Van Gorcum) 

1970-1975       HAVO 

1975-1978  Pedagogische academie 

1978-1980 Conservatorium, niet afgerond 

1979-1981 Derdegraads bevoegdheid muziek 

1982-1986 Beleid en management voor de 

gezondheidszorg, Erasmus universiteit 

1993-1994 SIOO, Post academische opleiding 

organisatieadviseur 

2000 Accreditatie MBTI 

2002-2003 ActionLearning: Professionaliserings-

traject 

Daarnaast verschillende workshops en activiteiten van 

de OOA, Flanders DC, IAF, Co-learning BE. 

Lid (geweest) van de Orde van Organisatieadviseurs 

en de Association for Action Learning - Nl. 

Klanten / opdrachtgevers zijn zowel 

publieke als private organisaties: 

(deel)gemeenten, provincies, 

rechtbanken, waterschappen, 

samenwerkingsverbanden, Grontmij, 

Cofely, SGS, MWH, Oxand, 

Hogeschool In-Holland, etc. 

 

Zie voor een uitgebreider overzicht 

van activiteiten en klanten: 

 www.oio.nl 

 www.oiospecials.nl 

 www.draagvlakendraagkracht.nl 

 

CV Marie-Josée Dries 

 

Competenties 

 Praktisch handelen 

 Oplossingen concreet maken 

 Resultaat boeken 

 Beweging organiseren 

 Doorzetten 

 

http://www.oiospecials.nl/
http://www.draagvlakendraagkracht.nl/
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CV GERT VAN DER KOLK 

 

 

 

 

1985-1986 Onderzoek bij het NISSO en het 

NcgV 

1986-1992 Ministerie van WVC, 

(sen.)beleidsmedewerker 

1992-2008 Provincie Noord-Holland, sen. 

beleidsmedewerker, bureauhoofd 

1999 - heden Vennoot van OIO, Bureau voor 

Organisaties in Ontwikkeling 

In dat verband onder meer: 

 Ontwikkeling en uitvoering van 

maatwerkopleidingen projectmatig 

werken 

 Ontwikkeling en uitvoering van een 

doorlopende leerlijn procesmanagement 

voor Grontmij en andere organisaties 

 Ontwikkeling en uitvoering interne 

bedrijfsopleidingen (sales, communicatie, 

leidinggeven en coachen) 

 Organisatieonderzoek, advisering, imple-

mentatie van aanbevelingen in verander-

trajecten 

 Opleidingen en workshops over besluit-

vorming, werkvormen, politieke sensi-

tiviteit etc. 

 Faciliteren van small en large scale inter-

ventions 

 Interim-management / herstructurering 

organisatie 

 Team- en individuele coaching en werk-

begeleiding 

 

Tijdschriftpublicaties 

 Ontwikkeling van risicobewust handelen, 

Tijdschrift Controlling, mei 2013 

 Risicobewust handelen en de persoon van de 

professional, Tijdschrift Controlling, septem-

ber 2013 

 De praktijk van risicobewust handelen, Tijd-

schrift Controlling, oktober 2013 

 

Webpublicatie 

 Multi-opdrachtgeverschap als opgave (met 

Marie-Josée Dries, zie 

www.managementhelden.nl) 

 

Boeken 

 Alert op risico: naar risk readiness in mensen 

en organisaties. Deventer: Vakmedianet 2014 

(met Thinka Bor-Reijinga) 

 Draagvlak en draagkracht: besturen van 

complexe vraagstukken met 

procesmanagement. Assen: Van Gorcum 

2015 (met Marie-Josée Dries) 

 

Blog 

 procesblog.oiospecials.nl: over 

procesmanagement in literatuur en 

werkpraktijk 

 

 

1973-1979       VWO-B 

1979-1986 Landbouwhogeschool 

Wageningen, sociologie van 

de westerse gebieden 

1990 Beleidskunde (ROI) 

1992 Projectmanagement (TG) 

1994-1995 Sturen van veranderingen in        

organisaties, SIOO 

2000 Accreditatie MBTI 

2002-2003 Action Learning: 

Professionaliseringstraject 

 

Daarnaast groot en klein onderhoud via 

activiteiten van de OOA, Flanders DC, IAF, 

Co-learning BE. Lid van de Orde van Organi-

satieadviseurs en, tot diens opheffing, van de 

Association for Action Learning - Nl. 

 

Klanten / opdrachtgevers zijn zowel publieke 

als private organisaties: 

gemeenten, provincies, waterschappen, 

samenwerkingsverbanden, Grontmij, Cofely, 

SGS, MWH, Oxand, rechtbanken, Openbaar 

Ministerie, et cetera 

 

Zie voor een uitgebreider overzicht van 

activiteiten en klanten: 

 www.oio.nl 

 www.oiospecials.nl 

 workshops.oiospecials.nl 

  

 

  Competenties  

 Strategie 

 Politiek en bestuur 

 Overzicht en structuur 

 Vereenvoudiging 

 Conceptueel denken en handelen 
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