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Emmen Revisited van 1.0 naar 3.0!

• Perspectief 

• Eigenaarschap

• Wie regisseert wie? 

• ER 3.0 en 4.0?

Simon Henk Luimstra
s.luimstra@emmen.nl

06 15036719

Warming up

• Filmpje 
http://www.youtube.com/watch?v=9s3NZaL
hcc4

• Casus 

Casus

• ICT of WMO
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Eigenaarschap 

Communicatieve zelfsturing

Regelsturing 

Autoritaire sturing
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ADVISEREN

INFORMEREN

SAMENWERKEN

RESPECT

BEGRIP

KENNIS

CULTUUR STRUCTUUR

VERTROUWEN
AFSPRAKEN

persoonlijk

mogelijkheden

onderwerp

bereidheid

(MEE)BESLISSEN

CO-PRODUCEREN

ADVISEREN

INFORMEREN

SAMENWERKEN

RESPECT

BEGRIP

KENNIS

CULTUUR STRUCTUURCULTUUR STRUCTUUR

VERTROUWEN
AFSPRAKEN

persoonlijk

mogelijkheden

onderwerp

Beloning 

bereidheid

Marionetten 

spel

Theaterstuk Meespeel theater Straat

theater

Plot Ligt vast in 

het script

Door gemeente 

vastgelegd in visie 

en/of beleidsdoel 

stellingen 

Ontspint zich 

gaandeweg

Optelling van diverse 

scripts van vele 

spelers

Script Ligt letterlijk 

vast

Door gemeente 

op hoofdlijnen 

vastgelegd

Wordt 

spelenderwijs 

geschreven

Maakt iedere speler 

voor zichzelf

Spelers 

(profession

als)

Opgelegde 

rol

Binnen kaders 

van script en plot 

is er (beperkt) 

ruimte voor 

professionele 

inbreng

Veel ruimte voor 

inbreng en 

meescheppend 

van script en plot

Spelen ieder hun 

eigen rol
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Marionettenspel Theaterstuk Meespeeltheater Straattheater

Publiek 

(bewoners)

Geen inbreng Geen inbreng Aard van het stuk 

stimuleert 

meespelen en 

inbreng

Mogelijkheden 

voor inbreng 

bewoners en 

professionals 

zullen per 

productie 

verschillen

Rol 

(gemeentelijke) 

regisseur

Sturing op 

inhoud en proces

Sturing op 

inhoud

Sturing op proces Geen sturing op 

inhoud en geen 

sturing op proces

Rolopvatting 

regisseur

Heeft touwtjes in 

handen

Professional 

onder 

professionals

Coach, verbinder, 

procesmanager

Geen expliciete 

en zichtbare rol in 

totstandkoming 

van het spel

Componenten van regie en 
regisseur

1 overzicht over de gehele situatie;

2 verantwoording voor het geheel willen afleggen;

3 het uitzetten of organiseren van beleidslijnen ten 

aanzien van het geheel;

4 het organiseren van samenwerking met het oog 

op het geheel.
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Inventarisatie & Diagnose
Wat leeft er?

Wat is er aan de hand?

Beleid en ontwikkelingen

Beleving bewoners en  dorpskenners

Onderzoek en cijfers

Gezamenlijke doelen
Wat willen de betrokkenen samen bereiken?

Voortgangsoverzicht
Wat moet hiervoor gebeuren?

Wie doet wat?

1

2

3

4

5

6

Overzicht over de situatie verkrijgen

Gemeenschappelijke lijnen 
uitzetten

Organiseren van samenwerking
-Doelen vervlechten
-Actoren koppelen
-Monitoren en terugkoppelen

Regie-activiteiten

dinsdag 20 mei 2014

ER ���� vernieuwen, 2.0 (nov 13- juni 14?)

� Noodzaak nieuwe vorm van beheer en ontwikkeling van 
wijken en dorpen

�Aansluiten bij meer netwerken

�Andere wensen bewonersgroepen

� Introductie van het begrip ‘eigenaarschap’

� Een andere structuur en andere partijen

� Nieuwe werkwijze en nieuwe waarden?
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Waarom ER 1.0 succesvol: Waarden

• Gelijkwaardigheid

• Consensus 

• Openheid

• Vertrouwen 

• Harmonie

inzet, prestatie en uitstraling

zichtbaar

waardesysteem

overtuigingen

inrichtings-
principes

Wat denk je?

Wat doe je?

Wat wil je?

onzichtbaar

drijfveren

ER 2.0, neigt naar

• Uitgaan van maatschappelijke agenda op 
wijk- en dorpniveau

• Wensen burgers als uitgangspunt

• Opnieuw structureren, maar dan anders

• Verhouding en rol bewoners –
professionals verandert

ER 3.0, antwoord op 

• Transitiedenken: nieuwe uitgangspunten bij 
bestaande waarden
– Maatschappelijk rendement – economisch 

rendement

– Kwaliteit - efficiency

– Menselijke maat (= welzijn?)

ER 3.0, antwoord op

• Inhoudelijke ontwikkelingen duurzaam 
mogelijk maken

– Vanuit bewoners

– Vanuit ‘organisaties’

– Vanuit overheid

• Rol van de waarde ‘gelijkwaardigheid’
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ER 3.0 vervolg

• ‘Meespeeltheater’ regievorm concretiseren

• Continue blijven schakelen tussen 

– Orde zoeken

– Chaos erkennen 

Antwoord? ER 3.0

• Samen leren in ‘los verband’: informeel 
leren cq professionaliseren

20-05-2014

Informele netwerken spelen een rol bij

• Oppakken van ‘brandende kwesties’ in het dorp of wijk

• Ontstaan en implementeren van innovaties 

• Verbeteren van de ‘handelingspraktijk’

• Ontwikkelen van denken, professionele houding en 
leiderschap (bij bewoners en professionals)
– Vanuit ik naar het wij-perspectief

– Vanuit onafhankelijkheid naar volwassen afhankelijkheid

• Ontwikkelen van een waarderende positieve benadering 
& Relationele praktijken van hoge kwaliteit
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Traditionele probleemoplossing 

Appreciative Inquiry 

Gevoelde noodzaak

Analyse van oorzaken

Analyse van mogelijke 

oplossingen

Actieplanning

Waarderen van het beste 

van wat er nu al is

(Waarderen)
Verbeelden van hoe de 

organisatie kan worden

(Dromen)

Organisatiebrede dialoog 

over hoe de organisatie 

zou moeten worden
(Definiëren)

Implementeren van gewenste 

veranderingen
(Waar maken)

Creatieve punten

ER 3.0 = LEREN

• Lerende netwerken op wijk- en dorpniveau, die 
op inhoudniveau hun aanpassingsvermogen 
verhogen om duurzaam te ontwikkelen obv 
gelijkwaardigheid in relatie met eigenaarschap

• Door op zoek te gaan naar slimme, 
ondernemende recalcitrante bewoners en 
professionals die samen willen leren en doen. 
Samen verbinden, telkens weer. 

• Creatieve punten opzoekend

Mogelijke uitwerking

• ‘adopteer een ambtenaar’
– Ontsluiten en verbinden 

leefwerelden

– Kennisdeling 

• (ook) Beleidsadviseurs in het dorp
– Luisteren, luisteren, luisteren

– Inspireren en verkennen

– Waarderend monitoren

– Leerprocessen faciliteren

– Katalysator: ontsluiten en 
verbinden leefwerelden

– Ontregelen en ordenen

Verkenner

Voorloper

Volger

Visie
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Stellingen

• Politiek bestuurders hebben nauwelijks tools om 
zelfsturing te faciliteren 

• Als je bewoners macht en middelen geeft heb je voor je 
het weet een ‘mini-overheid’

• Gemeenschappen die voor hun ontwikkeling afhankelijk 
zijn van de overheid, zijn geen vitale gemeenschappen 

• Ambtenaren 3.0 zijn onderdeel van ontelbare informeel 
lerende netwerken

ER 4.0?

• Een ‘kleine’ kennisnetwerkorganisatie van HBO-
en gemeentelijke lectoren die praktische kennis 
ontwikkelen en (laten) toepassen op wijk- en 
dorpniveau op samenleving, sociaal, fysiek en 
economische thema’s die 
– kennis ontsluiten voor informeel lerende netwerken in 

Emmen (en daarbuiten).
– kennis halen bij (die ontelbare) informeel lerende 

netwerken in Emmen 

Als bestuurder

• Wat zie ik?

• Wat vind ik ervan?

• Wat ga ik doen?

De bril

• Eigenaarschap en lerend 
perspectief

• Meespeel theaterrol! 

• De beste mensen in de wijken 
en dorpen

Goed – vier en verzilver!
Aardig goed - inspireer

Nog niet genoeg – wat is er 
geleerd?

Emmen in ontwikkeling
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Dank voor uw aandacht en meedenken


