
Eén intensieve dag voor
uw bestuur. 

Grip op de vele perspectieven
op uw transities.

Boek nu uw dag en neem met het college 
en het management de vlucht vooruit: 
• Omgevingswet: geest en letter 
• Geld besparen door slim kiezen
• Wendbaar werken
•  Participatie en interbestuurlijk 

samenwerken als wettelijke verplichting

kokxdevoogd.nl/krachtdag

Ontketen de Kracht-dag



Bij KokxDeVoogd geloven we in de kracht van de decentrale overheid. Ook als het gaat 
om de stelselwijziging van de Omgevingswet en, in een breder perspectief, de grote 
transities in het fysieke domein. Als gemeentesecretaris speelt u een cruciale rol bij alle 
verande ringen in uw regio en uw gemeente. U bent de spin in het web bij het in goede 
banen leiden van een groot aantal samenhangende maatschappelijke vraagstukken.
Die rol kunt u alleen opnemen als u de sleutelpersonen en perspectieven samen-
brengt, boven en buiten de waan van de dag. Precies daarvoor ontwikkelden we 
de Ontketen De Kracht-Dag. 

Woningbouw. Klimaat. Energie. Watersysteem. Leefbare en veilige wijken. Elke opgave heeft haar 

eigen succes- en faalfactoren. Haar eigen impact op de burger en de maatschappelijke verwachtingen. 

Haar eigen gevolgen voor bestuurlijke rollen, taken, bevoegdheden en financiën. En toch hangen ze 

allemaal nauw samen. Aan u en uw gemeente om ze allemaal in goede banen te leiden. 

De vragen die u heeft en verwacht binnen het fysieke domein, vormen het uitgangspunt

van de dag. Een voorbeeld: 

1    “ Welke sturing heeft het college, nu en in de toekomst, op onze regionale woning bouwopgaven, 

economische ontwikkeling, energietransitie, stikstofopgaven, échte participatie (right tot 

challenge)?”

2    “ Wat is de samenhang tussen onze opgaven in de leefwereld en de stelselwijziging die de komst 

van de Omgevingswet met zich meebrengt? En hoe krijgen we hier grip op, ook financieel?”

3    “ Hoe organiseren we dit vanuit nieuwe verwachtingen, verhoudingen, rollen en verant woordelijk-

heden: wat is een passende cultuur in de raad, het college en de organisatie? Zijn we voldoende 

flexibel, werkend lerend en lerend werkend, maar ook met genoeg oog voor het borgen van de 

zwakkere belangen? En wat betekent dit voor de gemeente secretaris als leider van de gewenste 

(cultuur)veranderingen?”
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“ Wees voorbereid op de eerstvolgende drie vragen 
die het college van B&W aan jou gaat stellen!”  
 
Irma Woestenberg, voormalig gemeentesecretaris van ’s-Hertogenbosch 

en auteur van onze publicatie ‘Wegwijzer voor de Gemeentesecretaris’ 

Hoe leidt uw gemeente alle transities in goede banen?
Hoe benadert u uw maatschappelijke opgaven
vanuit verschillende perspectieven?



Boek nu uw Ontketen De Kracht-dag!

De transities die u met uw gemeente in goede banen moet leiden, vergen veel meer dan eenmalige 

inter venties vanuit een blauwdruk. U heeft een procesmatige en lerende ontwikkelaanpak nodig, 

waarin opgaven vanuit verschillende perspectieven worden bekeken met alle relevante betrokkenen 

van dat moment. KokxDeVoogd biedt u een programma van één dag om die verschillende perspec

tieven te ver  ken nen. Tijdens de dag creëren we samen een concreet handelingsperspectief in de 

vorm van een actieplan.
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De twee dagdelen kunnen ook in de middag en ’s avonds worden georganiseerd met een kort diner 

in plaats van lunch.

Prijs: € 498 per deelnemer (excl. locatie en catering)

Dagdeel 1

1   Transities en stelselwijzing Omgevingswet

• Bedoeling en systeem, letter en geest

• NSOB  model

• Tip van de sluier: 

  - Regels op maat?

   Ambities versus zekerheid?

  - Ja mits, maar hoe dan?

  - Digitaal, data en dienstverlening?

2    Financieel fundament onder 

Omgevingswet en nieuwe stelsel

• Financieel fundament

• Tip van de sluier:

  -  Hoe sturen op bestuurslasten, uitvoerings-

lasten en handhavingskosten,

   Financiële ruimte creëren door slim kiezen,

  - Rol MKBA.

Dagdeel 2

3   Integratie: Leren transformeren

• Integratie deel I en II 

•  Nieuwe rol politiek en bestuur en organisatie 

als gevolg van

   ‘Decentraal tenzij’

  - Participatie

  - Datagedreven werken en dataplatforms

• Theoretisch kader ‘lerend werken’:

  - Geleerde lessen transities 3D

   Incrementeel en emergent Veranderen

  - Actieleren

   Waarderend onderzoeken

  - Leiderschap 

•  Concretisering op basis van de eigen 

casuïstiek

  - Eerste ‘small wins’ projecten



Voor wie is deze dag?

Voor gemeentesecretarissen die de vele uitdagingen zien binnen het fysieke domein, in samenhang 

met andere regionale en lokale opgaven. Die de Omgevingswet beschouwen als meer dan een wijziging 

in instrumenten en procedures. Die samen met hun gemeente de focus willen verleggen naar een 

decentrale beleidscyclus, waar de continue zorg voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving 

centraal staat. Die ruimte willen creëren voor ontwikkelingen en met ‘echte participatie’ op 

onderwerpen waar belangenpartijen een rol in willen spelen.

Al deze vraagstukken komen samen bij gemeenten, die als ‘eerste en nabije overheid’ het gezicht 

vormen van die ene overheid die onze inwoners en ondernemers graag zien. Veel bestuurders en 

ambtenaren onderschrijven de uitgangspunten van ‘één overheid’, maar weten (nog) niet hoe die 

moet worden vormgegeven. Ze weten dat het anders moet. Hier en daar is die nieuwe manier van 

werken dichtbij. Maar de oude manier van werken legt hen nog te vaak beperkingen op. 

Kortom, voor leidinggevende ambtenaren die worstelen met de typische transitievragen: nog niet 

weten welke goede zaken uit het verleden u wilt vasthouden, nog niet weten hoe de toekomst 

er precies uitziet, nog niet weten wat u uit het verleden los moeten laten en op welke manier... 

maar wel nú moeten handelen met alle relevante betrokkenen. 

Wat mag u verwachten?

  Inzicht en overzicht van de grootste transitie opgave(n) in uw gemeente.

  Grondig begrip van de stelselwijziging en de kansen die de Omgevingswet uw gemeente biedt bij het 

omgaan met die transities.

  Een (her)startpunt voor een concreet handelingsperspectief met slimme (financiële) keuzes voor uw 

bestuur, management en ambtenaren.

Hoe werkt het?

U bepaalt uiteraard de exacte agenda voor de dag, de in uw regio en gemeente relevante casuïstiek 

en de deelnemersgroep. Indien mogelijk stellen we op voorhand de 3 vragen vast die u van uw B&W 

verwacht. Vier senior adviseurs van KokxDeVoogd en een procesbegeleider verzorgen een programma 

op maat. Dit kan het college van B&W zijn, een directie of managementteam, maar ook een 

gemengde groep van bestuurders en managers. We adviseren u daar graag persoonlijk over.
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Harm Borgers
Als partner en strategisch adviseur bij KokxDeVoogd adviseert Harm verschillende 

gemeenten en provincies over maatschappelijke opgaven als energietransitie, klimaat, 

bodemdaling en waterbeheer. Met zijn unieke combinatie van juridische kennis en begrip 

van duurzaamheidsvraagstukken, stond hij in 2010 aan de wieg van de Omgevingswet. 

Hij heeft een schat aan verhalen over de do’s and dont’s met het nieuwe stelsel.

Arthur Cremers 
Als voormalig gemeentesecretaris werkt Arthur in de rol van senior adviseur voor veel 

gemeenten en legt zich vooral toe op het organisatorisch klaarstomen van de interne 

organisatie voor de grote transities. Arthur ziet wendbaar werken als de sleutel om als 

overheid een antwoord te bieden op de veranderingen in de samenleving. Aan de hand 

van ‘vuistregels’ gidst hij een gemeente richting externe oriëntatie.

Norbert De Blaay
Als partner en strategisch adviseur is Norbert gepokt en gemazeld in de bestuurlijke 

en strategische vraagstukken waar decentrale overheden mee kampen. Hij was binnen 

KokxDeVoogd eindverantwoordelijk voor het onderzoek Financieel Beeld over de 

financiële kant van de Omgevingswet.

Ruud de Vries
Als voormalig wethouder werkt Ruud in de rol van senior adviseur aan (digitale) 

transitie- en organisatie-ontwikkelvraagstukken vanuit het perspectief van maat-

schappij, raad, college en organisatie.  Hij werkt sinds 2015 als assessor en 

coach van politiek talent en adviseerde het ministerie van BZK over verschillende 

digitaliseringsvraagstukken waaronder het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Naast de inhoudelijke sprekers zorgt onze moderator voor voldoende ruimte voor bezinning,

plenaire discussie, advies en coaching, op maat van uw gemeente en zelfs uw individuele rol. 

Dit alles op een voor u en uw collega’s fijne en bereikbare locatie, inclusief lunch/diner en 

 indien gewenst  borrel achteraf. Coronaproof natuurlijk.

Voor meer informatie of een voorstel op maat, neem u contact op met Ruud op r.devries@kokxdevoogd. 

Indien gewenst kunt u de dag ook organiseren voor twee samenwerkende gemeenten, een samen

werkingsverband of een dag met maatschappelijke partners. 

Voor meer informatie over inhoud, aanpak en de sprekers, kijk op kokxdevoogd.nl/krachtdag

Wie zijn wij?

De staat van morgen. Start vandaag.

Kokermolen 8 
3994 DH Houten

www.kokxdevoogd.nl/krachtdag

