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Voordat we beginnen…
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Wie zijn wij?

 Paul Strijp, manager Bestuur en Strategie

 Marloes Konterman, bestuursadviseur gedeputeerde



Gedeputeerde Staten

Algemeen Directeur

Directie Beleid

beleidsadviseurs

projectmanagers

programmamanagers

Bestuur en Strategie 9 andere sectoren

Directie 
Concernzaken

Directie Beheer en 
Uitvoering



Doel en opzet workshop

 Ons verhaal: wat hebben wij gedaan en waarom? 

 Onze dilemma’s m.b.t. zelfsturing 

 Het antwoord op onze kernvraag: “zelfsturing: noodzaak 

of modegril?” 

 Afsluitend: heeft u nog tips voor ons? 
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Kernboodschap

 Maak van zelfsturing geen a priori dogma. Zelfsturing kan van 

toegevoegde waarde zijn dáár waar het past met het oog op de 

mensen en hun context. 



Ons verhaal: wat hebben wij 

gedaan en waarom? 
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Initiatieven

Twee bewegingen:

 Talenten i.p.v. competenties, afschaffen paraaf, etcetera

 Eigen zoektocht medewerkers
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Resultaten

 Elk team eigen verhouding tot leidinggevende
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Opzet workshop

 Ons verhaal: wat hebben wij gedaan en waarom? 

 Onze dilemma’s m.b.t. zelfsturing 

 Het antwoord op onze kernvraag: “zelfsturing: noodzaak 

of modegril?” 

 Afsluitend: heeft u nog tips voor ons? 
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Onze dilemma’s m.b.t. 

zelfsturing



Dilemma 1:

 Waarom zou u zelfsturing eigenlijk willen? 
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Dilemma 2:

 Wat doe je met medewerkers die niet of minder in 

zelfsturing geïnteresseerd zijn?

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq9ZfU48PPAhWCzxQKHQ_8AzkQjRwIBw&url=http://instituto.cancaonova.com/eleicoes-2014/&bvm=bv.134495766,d.d24&psig=AFQjCNGEJnM8wyxCcgfFyNQ41ps-jg6bWw&ust=1475760794734357


Dilemma 3:

 In hoeverre laat u de context leidend zijn in uw 

beslissing om al dan niet tot zelfsturing over te gaan? 

Sommige omgevingen vragen “bazen die beslissingen 

nemen”, sommige bestuurders wensen “geen onder-

knuppels aan tafel”. Houdt u hier rekening mee?



Dilemma 4:

 In hoeverre is zelfsturing voorbehouden aan hoger 

opgeleide medewerkers?
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Opzet workshop

 Ons verhaal: wat hebben wij gedaan en waarom? 

 Onze dilemma’s m.b.t. zelfsturing 

 Het antwoord op onze kernvraag: “zelfsturing: 

noodzaak of modegril?” 

 Afsluitend: heeft u nog tips voor ons? 
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Antwoord op kernvraag:

 Zelfsturing: noodzaak of modegril?



Opzet workshop

 Ons verhaal: wat hebben wij gedaan en waarom? 

 Onze dilemma’s m.b.t. zelfsturing 

 Het antwoord op onze kernvraag: “zelfsturing: noodzaak 

of modegril?” 

 Afsluitend: heeft u nog tips voor ons? 
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Heeft u nog tips voor ons? 

 Onze oriëntatie is on going, heeft u nog suggesties voor 

ons?



Bedankt voor uw aandacht
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