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Waarmee gaan we aan de slag? 

 

Cultuur 

 

Aanpak Noordoostpolder 

 

Werken aan één overheid 

 

Gedachtenuitwisseling 



 Cultuurverandering  

 

Veranderende overheid 

 - De wereld is in beperkte mate maakbaar 

 - De (financiële) middelen zijn begrensd 

 

Veranderende samenleving 

 - Vertrouwen in overheid onder druk 

 - Mondiger 

 - Initiatieven buiten overheid om 

 

Gevolgen voor de overheid 

 - Initiatieven omarmen - stimuleren 

 - Naast de burger  staan in plaats van er boven 

 - Omslag in denken vanuit systeemwereld naar leefwereld 

 - En dat schuurt nog al eens 

   

  

                    Keuze of noodzaak? 



 

Veranderopgave 



Cultuurshock ? 
 

 

Steeds meer overheden willen   

“passend organiseren” 

 

Van “geen woorden maar daden” 

 

 

 

Cultuuromslag veruit belangrijkste opgave 

 

Geen eenvoudig proces 

 

Begin op tijd 
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Aanpak Noordoostpolder 

Gewoon (los van de Omgevingswet) aan de slag 

 - Nog niet met omgevingsvisie of omgevingsplan  

 - Wel met flitsvergunning, werkgroep nieuwe initiatieven   

    en beleidsontwikkeling in geest van Omgevingswet 

 - En ….. met het ontwikkelen van kaders 

 

Volledig open proces 

 - Geen vooropgezet beeld van inhoud en vorm 

 - Het proces is minstens zo belangrijk als het resultaat 

 - Doen en discussiëren is essentieel voor de cultuuromslag 

 

Resultaten vormen de basis voor de invoering 

 

Niet de maar een methode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kernteam 

Werkgroep 
raad 

KSG 
Stakeholders/ 
samenleving 

Voortrekkers-
groep 

Met wie in gesprek? 



 

Waarover in gesprek? 

Prima instrument maar niet voor gekozen 

              Wat voor gemeente willen wij zijn? 
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Wenselijke situatie 

                               

  Flexibel       Flexibel          Initiatief         Vertrouwen               Lef               Integraal         Mededeling         Normgericht 

              Globaal          Dienstbaar     Omwonenden       Netwerken             Snel                Functies          Ontwikkelen         Actief 

 

 
      

Rechtszeker   Calculerend         Beleid              Controle            Veiligheid            Sectoraal          Dialoog            Doelgericht 

        Gedetailleerd      Rechtszeker     Initiatiefnemer        Regie            Zorgvuldig           Competenties      Beheren              Passief  

                  Differentiatie naar gebied en product mogelijk 

Hoe gaan we in gesprek? 
Methodiek Noordoostpolder 



 

Resultaten gesprekken 



Zonder casus 
Casus 

Welstandsvrije 

wijk 

Casus 

Crematorium in 

dorp 

Analyse resultaten 



Zonder casus 
Casus 

Welstandsvrije 

wijk 

Casus 

Crematorium in 

dorp 

Analyse resultaten 



Vervolg 

Nog steeds open 

 

Verdere verdieping aan de hand van cases 

 

Overgang van dilemma’s naar begrippen 

 

Wellicht overgang van inhoudelijke- naar proceskaders 

 

 

Verdieping ten aanzien van rol gemeenteraad 

 

Verdieping houding en gedrag van de medewerkers 



Werken aan één overheid 

Vergt een andere manier van samenwerken 

 - Elkaar (informeel) weten te vinden 

 - Elkaar ondersteunen 

 - Niet achter elkaar verschuiven 

 - Heldere afbakening van belangen en invloedssfeer 

 - Respect voor elkaars handelen en bevoegdheden 

 

Doel: De formele procedure tot een formaliteit  terugbrengen 

 

Noodzakelijk: Vertrouwen 

 



Gedachtenuitwisseling 

 

Vragen over- en feedback op de presentatie 

 

Wie is al actief bezig met de cultuuromslag? 

 

 In welke vorm? 

 

 

 

 

 

 

 

                         


