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De gemeente Stichtse Vecht is jong, nieuwsgierig, creatief, ondernemend en altijd in beweging. Want 
wat vandaag is, kan morgen anders zijn. Door samen te werken met inwoners en partners, en door de 
kracht van onze kernen als bron van initiatieven samen te brengen, kunnen we plannen voor de 
toekomst verwezenlijken. Om zo doeltreffend en flexibel mogelijk te zijn werken wij als gemeente 
wisselend in rol, en als organisatie in vrij laten waar kan en controle waar moet. Hierdoor zijn we 
wendbaar om bij iedere opgave te doen wat nodig is. Wij als organisatie werken volgens deze visie, 
strategie en werkwijze en stellen alles in het werk tot het behalen van de genoemde doelen in 2020. 

 
Organisatievisie 

De wereld om ons heen is continu in beweging en verandert steeds sneller. Wij willen niet volgend 
zijn, maar proactief meebewegen in deze veranderingen en ontdekken waar wij meerwaarde kunnen 
bieden aan onze inwoners en bedrijven. Wij zijn een organisatie die dienend is aan ons democratisch 
bestuur. Hiermee is alles wat we doen voor onze inwoners en bedrijven.  

 

Organisatiedoelen 2020 

Het is ons doel om te groeien naar een organisatie, die werkt volgens de principes: 
 

I. Omgevingsgericht: een open en wendbare netwerkorganisatie waarin de omgeving centraal 
staat; 
 

II. Digitaal en datagestuurd: beleidsontwikkeling, bedrijfsvoering en besluitvorming gebeurt 
zoveel mogelijk digitaal en op basis van betrouwbare informatie; 

 
III. Effectief en innovatief: we werken gestandaardiseerd waar het kan en wendbaar en 

vernieuwend waar mogelijk. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

 

Stichtse Vecht 2020 DOE! 
 

       



 

 

Organisatiestrategie 

Hoe gaan we dit doen? 

I. Omgevingsgericht, d.w.z. open en wendbaar: 

a. Intensiveren van samenwerkingsverbanden met omgeving (inwoners en ondernemers), 
U10, een verscheidenheid aan organisaties en ketenpartners. 
De rol van onze gemeente is veranderd. Om onze burgers en bedrijven optimaal te 
kunnen bedienen willen wij als spil in het lokale netwerk fungeren. Dit vereist openheid, 
transparantie en het nemen van de eerste stap om van buiten binnen te maken, en van 
binnen buiten. Hierdoor veranderen wij van een organisatie in organogram naar een 
organisatie als organisme – voortdurend in beweging. 
Wij werken vanuit maatschappelijke opgaven die vanuit inwoners en ondernemers 
binnengebracht worden i.p.v.  alleen reactief op taken die ons toebedeeld zijn.  
 
De communicatie van de gemeente wordt, door gestructureerd te werken met goede 
analyses van de communicatiebehoefte en het opstellen van omgevingsbeelden, nog 
meer vraaggericht,  actueler en draagt zo bij aan vertrouwen. Belangrijke meerwaarde is 
dat de omgevingsbeelden ook met de organisatie gedeeld worden, waardoor ook de 
organisatie  een groter omgevingsbewustzijn krijgt en communicatiever kan worden. De 
organisatie wordt daarnaast getraind in het omgevingsgericht communiceren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b. Excellente uitvoering vraagt om een hoogwaardige en wendbare organisatie 
Inwoners en bedrijven in onze gemeente vragen om excellente uitvoering van de taken 
die aan ons toebedeeld zijn. Om aan die vraag te kunnen voldoen is een flexibele en 
wendbare organisatie nodig, met focus op kwaliteit. Kwaliteit definiëren we hierbij als 
faciliterend aan de dynamiek van de wereld om ons heen. 

 

 

 

 

Optimaal samenwerkende, klantgerichte en professionele netwerkorganisatie 
De organisatie is een afspiegeling van de samenleving. Dit vraagt om een mix van starters en ervaren 
medewerkers, waarbij de kennis en kunde van ervaren medewerkers gecombineerd wordt met de 
frisse blik van nieuwe instroom. Op deze manier worden de kwaliteiten van beide groepen 
gecombineerd en zullen inwoners en bedrijven zich meer herkennen in onze producten en beleid. Om 
continuïteit van kwaliteit te waarborgen zijn de young potentials en de trainees gekoppeld aan de 
meer ervaren medewerkers. Hierbij zijn  medewerkers uit alle leeftijdscategorieën betrokken. Het is 
sinds de start van SV staand beleid om alle medewerkers kansen te bieden en hen te stimuleren om 

Door de opgebouwde samenwerking met stichting Duurzame Vecht wordt de gemeenschapskracht 
benut om projecten uit het programma duurzaamheid te voeren. Een voorbeeld is de isolatieactie voor 
huiseigenaren, waarbij inwoners als energieambassadeurs ingezet worden.  
 
Samen met de Ondernemersvereniging Stichtse Vecht  is het Programma Economie opgesteld en in 
uitvoering. Met de kennis en inzet van de OSV en een faciliterende gemeente zijn projecten in 
uitvoering.  
 
We werken coöperatief samen met het ZZP-netwerk De openstelling van het bedrijfsrestaurant als 
werkplek voor ZZP-ers is eveneens een voorbeeld van succesvolle intensivering van samenwerking met 
en dienstverlening aan partners van onze gemeente.  
 
Samenwerking met partners als Nyenrode worden geïntensiveerd door bijv. de Jong Ambtenarendag 
2018. Samen met de U10 heeft gemeente Stichtse Vecht zich in 2016 twee maal een zeer succesvolle 
carrièrebeurs gepresenteerd. 

De organisatie toetst doorlopend de kwaliteit van haar dienstverlening bij inwoners en ondernemers, ook 
wordt actief de behoefte opgehaald middels bijv. een straatenquête. Om flexibel in te kunnen spelen op 
deze omgevingsvraag wordt gestuurd op organisatie doorkruisende programma’s en zijn de afdelingen 
losgelaten. Tevens zijn een aantal multidisciplinaire teams opgericht. Hierdoor wordt flexibel gewerkt op 
proces en niet langer op afdeling, waardoor snel kan worden ingespeeld op vraag.  
Mensen inzetten op kwaliteiten en rol, los van functie, stimuleert tevens flexibiliteit en kwaliteit. 
 



 

 

zich naar hun potentieel te ontwikkelen, door te stromen naar passende functies en hun talent buiten 
hun functie om te ontwikkelen en in te zetten voor de organisatie.  
Vanwege onze krappe formatie is het belangrijk dat elke medewerker op de juiste plek zit. We gaan uit 
van de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers in de eigen ontwikkeling en loopbaan. 
Medewerkers worden daarnaast begeleid door teamleiders, Spa-regisseurs, Hr adviseurs en de 
mobiliteitsadviseur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

c. Inzetten op talen en kwaliteit; rol boven functie 
In een voortdurend bewegende omgeving vinden wij het belangrijk om als organisatie 
wendbaar en flexibel te zijn. Dit bewerkstelligen wij door niet te denken in vaste functies 
en in beton gegoten functieomschrijvingen, maar door naast de vaste werkzaamheden 
aan de hand van lopende projecten medewerkers te verbinden rondom thema’s. Dit 
noemen wij cast coaching1 – het verbinden van mensen aan rollen op basis van 
capaciteiten en passies. Deze vorm van samenwerking bevordert kennisdeling binnen de 
organisatie en zorgt ervoor dat medewerkers vanuit hun passie werken.  
In de toekomst werken wij toe naar een werkverdeling gebaseerd op ons 70/20/10 
principe – 70% van de tijd werken wij in team 1 (intern), 20% in projectvorm, opdracht of 
team 2 (intern) en 10% extern of volledig op innovatie. Dit vereist veranderingen in de 
manier waarop wij ons werk verantwoorden en budgetteren. 

 
 

 

 

 

II. Digitaal en datagestuurd: 
 
Om onze dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren, willen we stapje voor stapje een 
nieuwe manier van werken ontwikkelen: datagestuurde beleidsontwikkeling en besluitvorming. 
Hiervoor dient de integrale informatiepositie van de verschillende gremia (inwoners, 
ondernemers, instellingen, organisatie en bestuur) verbeterd worden: iedereen dient op het 
juiste moment over de juiste informatie van de juiste kwaliteit te beschikken. Digitale 
zelfservice waar het kan, persoonlijk waar het moet. Burgers dienen hun zaken zo veel 
mogelijk zelf digitaal regelen, landelijk wordt vastgesteld om welke diensten het gaat. Voor 
burgers die dat niet kunnen, biedt de overheid een vangnet2. 

 

                                                      
1 Jef Staes 2016 
2 Bijlage 1 landelijke ontwikkelingen en ambities uitvoeringsagenda “Overheidsbrede dienstverlening 2020” 

Iedereen in de organisatie krijgt kansen om zichzelf los van functie in te zetten voor de organisatie. Inmiddels 
zijn er interne trainers (Multi inzetbaar op intern opleidingsprogramma), digitale breinen (inzetbaar op digitale 
ontwikkelingen/vraagstukken), filmers, yellow/green belt leanexperts etc. Door deze inzet maken wij gebruik 
van intern kapitaal en wordt externe inhuur verminderd. Dit versterkt de binding met en kracht van de 
organisatie aanzienlijk. 

Aan het  begin van 2016 is door de organisatie een strategische personeelsanalyse (SPA) uitgevoerd, 
waarvan de uitkomsten medio 2016 beschikbaar zijn gekomen. Hier is gebleken dat de organisatie voor 
een mobiliteitsopgave staat, waartoe inmiddels een intensief organisatiebreed traject is opgestart. Inzicht 
in de staande situatie, de ontwikkelingpotentie en toekomstige vraag van onze omgeving is noodzakelijk 
om de professionele netwerkorganisatie door te ontwikkelen. Inmiddels zijn successen op gebied van 
mobiliteit behaald, voor medewerkers en organisatie. 
 
Om een impuls te geven aan een evenwichtige samenstelling van het medewerkersbestand zijn 
afgelopen september zes young professionals via de Carrièrebeurs Overheid (in U10 verband) en vijf 
regionale trainees gestart. Om deze lijn voort te zetten zijn, wederom via de Carrièrebeurs Overheid, in 
februari 2017 aanvullend 12 jonge professionals aangetrokken om de organisatie verder versterken. Wij 
zijn nadrukkelijk van mening dat de combinatie van jong en meer ervaren medewerkers een zichzelf 
versterkend effect heeft, beide groepen zijn van belang. De samenwerking van ervaring en frisse blikken 
is zeer waardevol. 
 

Een voorbeeld van datagestuurde beleidsontwikkeling is dat op basis van demografische data van de 
bevolking bezien wordt of het huidige beleid binnen de kosten blijft in de toekomst, wanneer dezelfde manier 
zorg geleverd blijft worden. Op basis van deze data kan beleid worden bijgestuurd. 
 
M.b.t. de bedrijfsvoering houdt het bijvoorbeeld concreet in dat het bestuurlijk dashboard wordt 
doorontwikkeld, zodat College en directie meer grip krijgen op de beleidsmatige en financiële voortgang van 
bijvoorbeeld de Programmabegroting. Dit wordt doorontwikkeld en geïmplementeerd in programma Data 3.0. 
 
 



 

 

III. Effectief en innovatief: 

a. Innovatie moet renderen 
Innovatie moet leiden tot verbetering in snelheid, duurzaamheid, toegankelijkheid en/of 
eenvoud. Innovatie is geen doel op zich maar een middel om dit te bevorderen. We stellen 
menskracht en middelen ter beschikking aan innovatie.  

 
 
 
 
 
 
 
 

b. Gestandaardiseerd waar kan, wendbaar waar mogelijk 
Innovatie is grofweg op te delen in twee types; proces- en disruptieve innovatie.  

 
i. Voor procesinnovatie werken we agile (flexibel en kortcyclisch. We gebruiken lean 

(procesverbetering) en scrum (een methode om snel tot oplossingen te komen). Dit doen 
we om bestaande processen zo efficiënt mogelijk in te zetten en met de beperkte 
middelen die we tot onze beschikking hebben onze inwoners zo goed mogelijk te kunnen 
bedienen. Hoewel dit leidt tot procesverbetering zal het zelden leiden tot disruptieve 
nieuwe ideeën.  
 

ii. Disruptieve innovatie ontstaat door respectvolle confrontatie. Dit vindt niet alleen plaats 
door  zelf te bedenken hoe het beter kan, maar juist ook door aan de rand van onze 
organisatie met inwoners en bedrijven in gesprek te gaan over ons werkveld en hoe het 
beter kan. Dit sluit aan bij ons doel om omgevingsgericht te werken.  
 
De IXpeditie is ons platform voor innovatie. Het levert waarde op in de vorm van 
innovatie in onze producten, diensten en processen. Daarnaast zorgt het voor verbinding 
en kruisbestuiving tussen aangesloten medewerkers. We bieden als organisatie ruimte 
voor experimenteren. Als beeldspraak is het een waardevolle kapstok om het verhaal van 
voortdurend innoveren aan op te hangen.  
Om deze vormen van innovatie te laten beklijven, of in andere woorden, om een 
duurzame en rendabele innovatiecultuur te bewerkstelligen, moeten menskracht en 
middelen ter beschikking gesteld worden. Duurzame innovatie vraagt om investering van 
medewerkers en management. 

  

2017 is het Jaar van U, onze inwoners en ondernemers. Alle activiteiten en innovatie die wij ontwikkelen 
komt direct ten voordele van onze omgeving. Een voorbeeld hiervan is IXpeditie U, waarin klantgerichte 
acties worden ontwikkeld (terugbelactie paspoorten, brievenactie, klachtenmakelaar). Ook IXpeditie Sterk 
Merk draagt concreet bij middels positieve externe profilering en versterking van de 
arbeidsmarktcommunicatie. In 2017 wordt op verschillende manieren actief aan positieve profilering gedaan. 
 

In het kader van agile werken worden collega’s getraind in  lean, scrum en de klantreizen 
verandermethodieken. Er zijn inmiddels twee klantreizen afgerond (omgevingsvergunning en de afhandeling 
van klachten) en zijn er in de afgelopen periode tien processen verbeterd met de leanmethodiek (o.a. kliko's, 
verhuizingen, adresonderzoek en gehandicaptenparkeerplaats).Meerdere klantreizen lopen op dit moment. 
 
De IXpeditiebeweging is inmiddels organisatiebreed actief; er zijn minimaal 100 actieve aangesloten 
innovators. Daarnaast is innovatie, ontwikkeling en verbetering de verantwoordelijkheid van elke 
medewerker en onderdeel van het werk. Resultaten zijn zichtbaar in klantgerichte verbeteracties en betere 
interne samenwerking.  
 
De IXpeditie bestaat uit verschillende denktanks: IXpeditie U, lean & scrum, Center, Sterk Merk, Sociaal 
Domein, management en leiderschap. De activiteit en legitimatie van een groep is afhankelijk van de 
behoefte op dat moment; groepen zijn organisch en kunnen worden opgericht en ophouden te bestaan als 
het doel is bereikt (de innovatie heeft gerendeerd). 
 



 

 

 
 
 
 

c. We werken doelgericht aan het ontwikkelen en delen van kennis en ervaring 
De organisatie faciliteert haar medewerkers om via formele en informele wegen kennis op 
te doen en deze ook weer door te geven. Dit gebeurt met name in het interne SV Talent, 
waar o.a. het interne op maat gemaakt opleidingsprogramma is onder gebracht.  
We hebben specialisten in huis (interne trainers, digitale experts, gespreksleiders, 
mediators, procesbegeleiders, scrummasters, lean specialisten, intervisors); collega’s die 
naast hun functie zich gespecialiseerd hebben in een bepaalde methode of vakgebied. Zij 
zijn breed inzetbaar voor de hele organisatie. 
Daarnaast bieden we inspiratiesessies en experimenteersessies aan, om ideeën te 
kunnen opdoen, elkaar te ontmoeten en samen te werken, ook met externe partijen in 
onze omgeving. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kritische vrienden 
Omdat we ons willen blijven ontwikkelen en daarbij een kritische blik noodzakelijk is, stellen we een 
jaarlijkse toets in om onze organisatieontwikkeling onder de loep te laten nemen. Dit willen we doen 
door het inzetten van “kritische vrienden’. Deze kleinschalige commissie van externe contacten zal de 
staat van de organisatie aan ons spiegelen. 
  

In 2016 is gestart met een succesvolle reeks inspiratiessessies met o.a. Jef Staes, Peter Blokland en Jan van 
Ginkel. In 2017 zijn de inspiratiesessies opengesteld voor inwoners en ondernemers van Stichtse Vecht, 
inmiddels een succesvolle positieve profilering. De rode draad van de sessiereeks 2017 is onze omgeving, 
onze “klant”: de inwoner, ondernemer en interne klant. 
 
Het ontwikkelen en delen van kennis is geborgd in de oprichting van SV Talent. Van hieruit worden het interne 
opleidingsprogramma, de interne experts (waardoor vermindering van externe inhuur) en mobiliteit uitgevoerd. 
Er wordt waar mogelijk aansluiting gezocht en gedeeld met andere gemeentes en organisaties, om kennis en 
ervaring actief te delen en ons te profileren als professionele lerende organisatie. 
 
In 2016 zijn meerdere experimenteersessies gehouden, bijvoorbeeld de sessie over het fietspondje was 
succesvol. Met name doordat aan het einde van de sessie alle deelnemers meer begrip voor elkaar hadden. 
 De initiatiefnemer zag in waarom de gemeente regels heeft en niet altijd direct akkoord kan geven. En de voor 
de gemeente was heel duidelijk dat het onbegrip bij de aanvrager voorkomen had kunnen worden als ze meer 
duidelijkheid had gegeven over haar beweegredenen. Waardevolle lessen voor een betere samenwerking, 
volledig uitgevoerd door interne trainers. 
 
 
 
 
 



 

 

Wij werken volgens onze kernwaarden 

Wij werken volgens de kernwaarden en -principes van onze organisatie: 

¾ Klantgericht 
- Wij behandelen iedereen zoals wij zelf behandeld willen worden 
- wij handelen vanuit het algemene belang 
 

¾ Ondernemend 
- Wij stimuleren en nemen initiatieven en bieden hiertoe ruimte  
- Wij denken in oplossingen en mogelijkheden 
- Wij stimuleren ontwikkeling en ambitie 
 

¾ Verbindend 
- Wij vragen door en luisteren naar elkaar 
- Wij werken samen aan een resultaat 
 

¾ Betrokken 
- Wij nemen en geven verantwoordelijkheid 
- Wij hebben aandacht voor lief en leed 
 

¾ Aanspreekbaar 
- Wij waarderen elkaar en spreken elkaar aan 
- Wij praten niet over maar met elkaar 
- Wij maken afspraken en komen ze na 
 

  



 

 

Bijlagen / toelichting 

Bijlage 1: Ontwikkelingen in de omgeving (Nyenrode) 

Trends in onze omgeving van invloed 
In onze omgeving zijn een aantal trends waar te nemen3. Deze trends zijn voor onze organisatie 
richtinggevend. 

1. Van hiërarchisch naar Cast-coaching  

Zijn we deels al mee bezig. Is meer iets voor ‘losse klussen’, kiezen op kwaliteiten en talenten.  
Young professionals: enerzijds zoeken ze ‘veiligheid / vastigheid’, anderzijds wordt het ook 
‘verwacht’. 

Ook belangrijke taak voor management om tijd voor innovatie te creëren en ervoor te zorgen dat 
het takenpakket niet te zwaar wordt. Ook richting bestuur ‘ruimer’ gaan denken.  

 

2.  Van continue verbeteren naar confronterend innoveren.  

IXpeditie: experimenteren, innoveren 
Ook: niet wachten op opdrachten, maar zelf initiatieven nemen.  

 

3. Van poortwachter naar extreme costumer centricity 

De klant staat centraal, altijd. Extreme customer centricity is in denken en handelen volledig 
ingevoerd. Echter, in de praktijk is dit gedeeltelijk haalbaar voor onze organisatie, omdat er soms 
sprake van conflicterende belangen van onze klanten, waarin wij altijd het juiste afwegingskader 
zullen zoeken. 

4. Van comfortzone naar de randen van de organisatie 

De organisatie zoekt intern samenwerkingsverbanden op buiten teams, mensen vinden elkaar op 
proces en vraag van de klant. Daarnaast wordt samenwerking geïntensiveerd met onze 
omgeving, zowel publieke als profit sector. 

5. Van P&C naar bevlogen professionals  

Handelingsruimte, vertrouwen en loslaten gaan steeds meer de organisatiecultuur worden. Strikte 
controle en vastlegging wordt t.b.v. de wendbare organisatie niet langer het doel op zich, maar 
alleen daar ingezet waar het duidelijk meerwaarde biedt. 

Om dit te kunnen bewerkstelligen willen wij een organisatie zijn die zichzelf voortdurend 
vernieuwd en verbetert. Wij willen vooruit kijken, kritisch kijken naar wat beter kan en onze 
medewerkers zo goed mogelijk inzetten op basis van hun kwaliteiten en passies. Daarvoor is een 
open cultuur nodig waarin we leren, continu verbeteren en samenwerking bevorderen. Innovatie 
en ondernemerschap zijn belangrijke speerpunten. 

  

                                                      
3 Nyenrode 2016 lezingenreeks Organisatie 3.0 



 

 

Bijlage 2: Onze werkwijze: agile, lean en scrum  

Dienstverlening aan de klant verbeteren 
Lean, agile en scrum horen bij dezelfde familie. Het gaat om dezelfde denkgang en methodieken met 
vaak net iets andere namen. Ze hebben  samen een aantal belangrijke kenmerken gemeen: 

x Klantwaarde maximaliseren 
x Kortcyclisch werken en altijd weten waar je staat 
x Sturing op feiten 
x Medewerkers centraal 
x Leren en experimenteren 
x Teams met gelijkwaardigheid 
x Focus 

 
Lean 
Lean stimuleert visie: waar wil je naar toe? Het  gaat over  continu verbeteren met en door 
medewerkers met als resultaat maximale waarde voor de klant.  
 
Agile werken 
Een manier van organiseren die draait om flexibiliteit. Flexibiliteit die nodig is, omdat de wereld om ons 
heen steeds sneller verandert. Kenmerken van agile organiseren zijn : 
 
1. een flexibele strategie: gedeeld en met zo min mogelijk papieren plannen 
2. multidisciplinaire teams: snel en zelfstandig handelen, experimenteren, steeds beter worden 
3. kort cyclisch werken: leren, snel bijsturen, zonder langetermijnplanningen en samen met de klant 
4. visueel werken: de voortgang in één oogopslag kunnen zien 
 
Mensen en hun onderlinge samenwerking boven processen en hulpmiddelen  
Werkende software boven allesomvattende documentatie  
Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen 
Inspelen op verandering boven het volgen van een plan 
 
 
Scrum 
Scrum is één van de meest gebruikte methodieken volgens de kenmerken van  het agile werken. Het 
is een slimme, inspirerende en vernieuwende projectaanpak. Geeft focus, versnelling, wendbaarheid 
en energie.  De strakke structuur helpt je om wendbaar te zijn. Je gebruikt scrum niet voor producten 
die kortcyclisch zijn, zoals b.v. paspoorten. 
 
Klantreis 
De klantreis is één van de methodieken vanuit lean. Het is een praktische en bewezen methode om 
de gemeentelijke dienstverlening klantgerichter en efficiënter te maken door dienstverlening vanuit de 
beleving van de klant te bekijken. Zo ontstaat goed zicht op verbeteringen waar de klant écht op zit te 
wachten. 
 
Verbeteren versus  innovatie 
Verbeteren is  vanuit wat je hebt, de dingen  mooier of beter maken. Innoveren is vanuit het niets iets 
nieuws maken. Met lean schep je de randvoorwaarden voor innovatie. Als je je bedrijfsvoering op orde 
hebt, krijgen mensen meer ruimte in hun hoofd. En je stimuleert gedrag om nieuwe dingen te 
verzinnen, met nieuwe ideeën te komen.  
  



 

 

 
 

Bijlage 3: Rol leidinggevenden Stichtse Vecht 

Verbindend zijn

Ondernemerschap 
stimuleren

Betrokken zijn 

Aanspreekbaar zijn en 
aanspreken

Klantgericht denken

•Organiseert integraal  samenwerken
•Stimuleert integraal samenwerken
•Binnen en Buiten
•Is een spil in de relatie tussen politiek en 
gemeentelijke organisatie

•Ziet kaders niet als belemmering
•Zet goede voorbeelden in het zonnetje
•Durft risico te nemen
•Stimuleert kleine experimenten
•Stimuleert de politieke antennes 
•Is vernieuwend

•Op de hoogte van politieke  en 
organisatiebrede agenda/ontwikkelingen
•Verbind deze agenda/ ontwikkelingen aan 
afdeling agenda
•Weet wat er speelt bij medewerkers

•Stuurt op resultaat
•Geeft feedback aan medewerkers, MT en 
politiek
•Vraagt om feedback

•Werkt aan klantgerichte processen
•Betrekt de klant
•Stimuleert klant gericht ondernemen 

Visionair leider

Netwerker

Inspireert

Benaderbaar

Klantgericht

Houding en gedrag Hoe ziet dat eruit Competentie

 

 

 

 
 
 


