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Lokaal leiderschap
Een leergang voor de ambtelijke top van gemeenten en

gemeenschappelijke organisaties:
gemeentesecretarissen, adjunct-directeuren, locosecretarissen, regiosecretarissen, directeuren van,
bijvoorbeeld, een omgevingsdienst en kandidaten voor
de functie van gemeentesecretaris.
Een leergang over:

• het ontdekken van de (ongeschreven) spelregels voor
een secretaris/algemeen directeur. Dit met het oog op
het vinden van de speelruimte voor de verandering die
u wilt;

• het vinden van manieren om met andere lokale leiders
op gelijke en andere posities op te trekken;

• het nemen van initiatief voor vernieuwing en daarbij

Een stemming voor vernieuwing
Juist ambtenaren in de top van gemeentelijke
organisaties zijn in de positie om een stemming van

anderen uitnodigen om mee te doen, met inachtneming

vernieuwing te creëren. Een belangrijke voorwaarde is

van de spelregels en de initiatieven van anderen.

daarbij zelf actief meedoen. Gezien de overvolle agenda
is het ook hierbij van belang om na te gaan wat de goede
activiteiten zijn om aan mee te doen. Het verkennen van
de waarden die van belang zijn in de verandering, is een
belangrijke eerste activiteit om aan mee te doen.

Werken aan overzicht

Vervolgens verdienen deze waarden een vertaling naar
een collectief verlangen: waar willen we uitkomen? Hoe

Het lokaal bestuur is er niet overzichtelijker op gewor-

ziet ons leven er dan uit?

den met de uitbreiding naar de regio en de beweging

Met de inbreng van belanghebbenden, weet een lokaal

naar overheidsparticipatie. Toch is overzicht datgene

leider dit toekomstbeeld aansprekend te verwoorden. Zo

waar een lokaal leider continue aan werkt. Maar waar

kan het de basis vormen voor een creatieve zoektocht

wel op letten en wat laten gaan? In de leergang leert u

naar nieuwe werkprocessen door medewerkers zelf.

kijken naar signalen die van invloed kunnen zijn op de

De rol van een lokaal leider is met name om regelmatig

ambtelijke organisatie en het lokaal bestuur maar waar

afstand te nemen voor de vraag: ‘Wat er wordt voorge-

u zelf geen invloed op hebt. Door middel van scenario-

steld, ging hier het verlangen naar uit, ook bestuurlijk?’

planning leert u zich voor te bereiden op wat kan

En vervolgens, wanneer de nieuwe werkwijze van

komen. Bovendien leert u het krachtenveld van indivi-

kracht is: ‘Realiseren we met deze nieuwe werkproces-

duen, partijen en organisaties te begrijpen waarin u zich

sen, taal, opzet, mensen en dit nieuwe gedrag de doelen

begeeft. Wat gebeurt er in dit veld wanneer u niets doet?

die we ons hebben gesteld?’

En hoe kunt u deze vanzelf-dynamiek benutten voor de

Waar het antwoord ‘Ja!’ is, zorgt een leider er voor dat

doelen die zijn gesteld?

de successen worden gevierd.
En waar het antwoord ‘Neen!’ is, beweegt een leider

Aandacht hebben voor overzicht, is hard werken voor

terug naar de eerdere fasen om opnieuw te verkennen,

ambtelijke leiders. Druk, drukte en overvloed bedreigen

te verlangen en vorm te geven.

deze aandacht. In de leergang werken deelnemers aan
overzicht door initiatief te nemen voor een doel van

waarde en door te verkennen wie met hen willen meedoen en wat er al gebeurt waarop kan worden voortgebouwd. In deze verkenning is tevens oog voor de krachten en de signalen die juist een andere kant op bewegen.
Ook hiermee weet een leider om te gaan en in de leergang komen praktische interventies aan bod als het
stellen van bepaalde vragen en het beïnvloeden van iemand via iemand anders.
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Opzet van de leergang

Ieder perspectief op veranderen kent een aantal fasen.

Tijdens dit seminar bespreken we tevens wanneer het

De leergang volgt de vijf fasen van waarderend

vieren van successen bijdraagt aan verder komen met

vernieuwen: initiatief nemen, verkennen, verlangen,

het veranderproces waaraan wordt gewerkt.

vormgeven en vernieuwen.

De leergang als plek voor reflectie

Op de startbijeenkomst wordt er stilgestaan bij het

Eén van de belangrijkste voorwaarden voor succesvol

nemen van initiatief. Wat willen de deelnemers graag

leiderschap is beschikken over een goed gezelschap

bereiken en hoezo willen zij dit graag?

voor reflectie. Reflecteren is met enige afstand en vanuit
verschillende invalshoeken kijken naar situaties. De

Het initiatief geeft richting aan de verkenning, de

vragen van docenten en collega’s uit het hele land die

tweede fase van waarderend vernieuwen die

ook werkzaam zijn in de ambtelijke top van

uitgebreid wordt behandeld tijdens het eerste 24-uurs

gemeentelijke organisaties vormen een natuurlijke bron

seminar. Onder andere verkennen we de spelregels

van reflectie.

die (stilzwijgend) gelden voor secretarissen en locosecretarissen.

Vanaf het intakegesprek tot en met de slotbijeenkomst

Bovendien verkennen we het goede dat er al is om op

ontvangt u vragen ter reflectie op kwesties die u

voort te bouwen.

inbrengt. Zo komt u iedere keer verder. Bovendien leert u
zelf vragen ter reflectie aan collega’s te stellen.

Wanneer de verkenning als voldoende rijk wordt

Het leren stellen van vragen die de ander uitnodigen zelf

ervaren, kan de stap naar de volgende fase worden die

na te denken en volop te vertellen, is tevens nuttig als

van verlangen. Tijdens het tweede 24-uurs seminar

interventiemethode in veranderprocessen.

onderzoeken we het idee, het belang en het onder

Vragen nodigen uit om mee te doen terwijl de meer ge-

woorden en in beeld brengen van een verlangen. De fase

bruikte methode van overtuigen zijn eigen weerstand

van verlangen is misschien de moeilijkste fase, omdat

oproept.

deze behalve aanspraak op ons intellectuele vermogen,
ook aanspraak doet op ons gevoel, verbeeldingskracht

Hoewel alle bijeenkomsten van de leergang een plek

en creativiteit. Maar hoewel moeilijk; zonder verlangen

voor reflectie zijn, zijn de zes intervisietrainingsbijeen-

komt er geen vernieuwing.

komsten dit in het bijzonder. Een intervisiegroep bestaat
uit ongeveer zes deelnemers en wordt begeleid door

Op het derde 24-uurs seminar staat de fase van

een coach. De bijeenkomsten worden intervisietraining

vormgeven centraal: welke structuren, werkprocessen,

genoemd, omdat er sprake is van behalve de meer tradi-

mensen en middelen zijn er nodig om het verlangen

tionele intervisie (een kwestie, vraag of zorg van een

dat is geformuleerd, te realiseren?

deelnemer wordt grondig besproken), tevens van het

We zijn in de fase van het organiseren beland. Deze

trainen van nieuwe vaardigheden en gedrag. Hiervoor

fase voelt vertrouwd. Er is daarom extra aandacht zijn

wordt gewerkt met een open source-methode: er is van

voor de vraag in hoeverre de bedachte vormen, het

alles beschikbaar om mee te werken en waarmee uitein-

verlangen ondersteunen. Dit in plaats van dat uit routine

delijk wordt gewerkt en hoe, dit is afhankelijk van de

teruggegrepen wordt op beproefde vormen.

groepsdynamiek en de wensen en behoeften van deelnemers. De intervisietrainingsbijeenkomsten komen zo

Het vierde en tevens laatste 24-uurs seminar staat in

in coproductie tot stand.

het teken van vernieuwen: de eerste stap zetten, mensen bijeen brengen in workshops en ateliers om uit te
voeren wat was bedacht, de actiepunten in de praktijk
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Resultaten

Samenstelling van de groep

Gedurende de leergang heeft u de leiding over een

De groep bestaat uit ambtelijke leiders van

veranderproces in uw organisatie en u past daarbij

gemeentelijke organisaties. Gelijk voor alle deelnemers is

steeds de aangeboden theoretische concepten, de

het functioneren als scharnier tussen bestuurders en

ideeën uit praktijkverhalen en de vragen ter reflectie

ambtenaren en het nemen van de leiding over een

toe. Aan het slot van de leergang heeft u op deze wijze

veranderproces ten gunste van de gemeenschap in een

een communiceerbaar veranderplan dat al in uitvoering

complexe omgeving.

is genomen en de vorm heeft die bij u past. Dit plan
presenteert u in de slotbijeenkomst aan een breder

Er zijn ook verschillen tussen de functionarissen in de groep.

publiek ter toetsing.

De eindverantwoordelijkheid die een algemeen directeur/
secretaris (van een gemeente, regio of

Aan het slot van de leergang heeft u:

gemeenschappelijke regeling) draagt, wordt doorgaans

• goed overzicht over de trends die van invloed zijn op

ervaren als een kwalitatief verschil met de andere amb-

uw organisatie en kent u het krachtenveld waarin u

tenaren in de top. In de leergang wordt hierbij

zich beweegt;

stilgestaan tijdens de seminars. Bovendien vormen de se-

• beter inzicht in uw persoonlijke drijfveren voor de
veranderingen die u voorstaat;

cretarissen samen een intervisiegroep om op hun specifie-

ke positie te kunnen reflecteren.

• geleerd uw doelen aansprekender onder woorden te
brengen;

• ervaren hoe u anderen nog beter kunt uitnodigen mee

Aan de andere kant; de verantwoordelijkheid voor het
ondersteunen en adviseren van het gemeente- en regio-

te doen aan het veranderproces waar u de leiding over

bestuur en het leidinggeven aan de ambtelijke

heeft;

organisatie moet worden gedeeld met collega’s in de top.

• meer gevoel voor mensen die te snel willen of te langzaam gaan en kunt u hierop bijsturen;

• doorleefde tekst over uw leiderschapsstijl;
• de methoden in de vingers om bovenstaande punten te
herhalen en/of te actualiseren.

Gezien de complexiteit van het lokaal bestuur en de taaie
vraagstukken van deze tijd, kan dit niet anders.
In de leergang is één van de thema’s horizontaal leiderschap: hoe leiderschap te nemen én het te delen met directe collega’s en anderen? Voor adjunct-directeuren en
locosecretarissen is een extra vraag in de leergang hoe
zij nog beter in hun rol als tweede man/vrouw kunnen

komen dan nu al het geval is en wat dit voor hen
betekent?
De gemengde groepssamenstelling draagt bij aan het uitwisselen van ideeën, gevoelens en ervaringen over deze
thema’s.
De leergang Lokaal leiderschap is onder andere
interessant voor beginnende gemeentesecretarissen die
zich nader willen bekwamen in het vak en voor
professionals die de functie van secretaris ambiëren. Ten
behoeve hiervan onderzoeken we met elkaar en met de
hulp van ervaren gemeentesecretarissen naar de
(ongeschreven) spelregels die er zijn voor een

secretaris in het college van burgemeester en wethouders, in het directie- en/of managementteam en in de samenwerkingsverbanden in de regio.
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Programmaleiding, docenten en gastsprekers

De Vereniging van Gemeentesecretarissen

De programmaleiding is in handen van dr. Sandra

in 2003 aan Sioo gevraagd de leergang Lokaal leider-

Kensen. Zij verzorgt de intakegesprekken, is coach van

schap te starten. Gedurende al deze jaren zijn de VGS

drie van de zes intervisietrainingsbijeenkomsten en be-

en Sioo samen opgetrokken in het onder de aandacht

geleidt de zes groepsbijeenkomsten (2x één dag; 4x een 24

brengen van de leergang onder de doelgroep en het

-uurs seminar). Sandra Kensen is gepromoveerd op een

verder ontwikkelen van het programma op basis van

proefschrift naar het gemeentelijk beleid van sociale

evaluaties van de deelnemers.

vernieuwing en het sturen op variatie. De afgelopen

Leden van de VGS-commissie Persoonlijke Ontwikke-

jaren heeft zij met gemeentesecretarissen en wethou-

ling zijn altijd aanwezig tijdens de slotbijeenkomst

ders gewerkt aan de transformatie in het sociale do-

waarop de deelnemers hun veranderverhalen

mein. Momenteel adviseert zij gemeentebesturen over

presenteren. Eerste loco-secretarissen, adjunct-

het meedoen van burgers met het besturen van stad of

directeuren en regio-directeuren kunnen ook lid

dorp.

worden van de VGS.

De Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) heeft

In haar rol als programmaleider van de leergang, nodigt

zij voor de 24-uurs seminars docenten uit om met de
groep te werken. De docenten zijn bekwaam in het
aanreiken van theoretische concepten en het helpen
vertalen van deze concepten naar werksituaties van
lokale ambtelijke leiders. Bovendien worden ervaren
gemeentesecretarissen uitgenodigd om te vertellen over
hun vak en hoe zij leiding hebben genomen in een voor
hen belangrijk veranderproces.

Docenten
Dr. René Grotens reflective practitioner Zijlstra Center,
Vrije Universiteit Amsterdam.
Drs. ir. Jan den Hollander zelfstandig adviseur, geassoci-

eerd partner Van de Bunt Adviseurs.
Drs. Bart Hurkxkens MCM Neerlandicus, beeldhouwer,
Zen-leraar, bestuurder van Geert Groote Scholen Amsterdam.
Dr. Sandra Kensen zelfstandig gemeenteadviseur.
Drs. Renate Kenter adviseur bij De Ruijter Strategie.
Drs. Esther Veldhuijzen van Zanten partner bij Vijfadvies
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Aanmelding
Voor aanmelding kunt u contact opnemen met
Evelyn van den Boom (boom@sioo.nl),
opleidingscoördinator bij Sioo, t +31 30 291 3000

Informatie
Met inhoudelijke vragen kunt u terecht bij:
drs. Sandra Kensen, programmamanager extern Sioo,
kensen@sioo.nl
Wij brengen u graag in contact met deelnemers van
voorgaande leergangen Lokaal Leiderschap.
Zie voor actuele prijzen www.sioo.nl/opleidingen
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Over Sioo
Sioo maakt mensen en organisaties wendbaarder, door
ze te laten ontdekken hoe je organisatie- en verande-

ringsprocessen kundig en krachtig kunt realiseren.
Organisaties – en de mensen die er werken – moeten
voortdurend zien te anticiperen op vraagstukken die op
hen afkomen. Hun wendbaarheid is bepalend voor
succes. De vraag is hoe zij met souplesse het goede
kunnen doen. Sioo is ervan overtuigd dat alleen kennis
en modellen uit de organisatie- en veranderkunde niet
volstaan. Mensen en hun organisaties worden pas écht
wendbaar, als zij leren over veranderingsprocessen in
hun eigen context. Vanuit hun eigen vraagstukken. En in
samenhang met hun eigen ontwikkeling. Dat kan alleen
door actuele en urgente vraagstukken uit de praktijk te

vervlechten met kennis uit de organisatie- en veranderkunde. Dat is exact wat Sioo doet.
Sioo is dé interuniversitaire ambachtsschool die
mensen en organisaties wendbaar maakt in
veranderings- en organisatieprocessen. Sioo is in 1958
opgericht door acht Nederlandse universiteiten. Dat
gebeurde mede op initiatief van de organisatieadvieswereld. Het instituut maakt leertrajecten op maat.
Tegelijkertijd is Sioo een platform dat het relatief jonge
vak van verandermanagement en organisatiekunde
verder helpt ontwikkelen.

Sioo is er voor iedereen die voor uitdagende organisatie
- en verandervraagstukken staat. En die daarom beter
wil worden in het aanjagen, managen, inspireren,
organiseren en vernieuwen. Veel mensen weten Sioo te
vinden, zoals bestuurders, (interim)managers, kwartiermakers, stafspecialisten en adviseurs. Zij zijn werkzaam
bij overheden, non-profitorganisaties en bedrijfsleven.
Sioo organiseert een krachtige en inspirerende leeromgeving. De leeromgeving richten we zo in dat die snel en
zichtbaar resultaat brengt. De nieuwe inzichten zijn dezelfde dag al inzetbaar. De professionaliteit van mensen
groeit. De organisatieontwikkelingen zijn in goede banen
te leiden. En kennis uit de praktijk en het vakgebied

vloeien samen tot de beste oplossingen. Wie met Sioo
heeft gewerkt, houdt voor altijd fascinatie voor de
organisatie- en veranderkunde.

Sioo | +31 (0)30-2913000 | sioo@sioo.nl | sioo.nl/ll

7

Sioo is dé interuniversitaire ambachtsschool die mensen en organisaties
wendbaar maakt
in veranderings- en organisatie-processen. Sioo is in 1958 opgericht door
de Nederlandse universiteiten op initiatief van de organisatieadviesbranche.

Het instituut maakt leertrajecten op maat. Tegelijkertijd is Sioo een platform
dat het relatief jonge vak van verandermanagement en organisatiekunde
verder helpt ontwikkelen in de beroepspraktijk.

Sioo
Interuniversitair centrum
voor org an isa ti e– e n ver ande rku nde

Adres
Stadsplateau 12
352 1 AZ U tre cht
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