
Aan de slag na 
de verkiezingen? 
Wij ondersteunen.



1. Schrijven en adviseren coalitie-akkoord
Na de verkiezingen starten de onder
handelingen tussen partijen. Dit leidt 
vaak tot een nieuw coalitieakkoord. 

Daarbij zijn drie zaken van belang:
•  Maak een bewuste keuze voor een 

coalitieakkoord.  
Tip: maak een akkoord niet te 
gedetailleerd.

•  Ontwerp vooraf spelregels of en hoe 
inwoners, bedrijven en instellingen 
worden betrokken bij de realisatie van 
het akkoord.  
Tip: bouw een ‘formeel’ moment in aan 
de voorkant van het onderhandel proces 
en communiceer dit tijdig.

•  Maak heldere afspraken over hoe 
de ambtelijke organisatie wordt 
betrokken bij het akkoord.  
Tip: borg dat de secretaris en de 
controller op enkele momenten tijdens 
het proces actief advies geven.

Vlotte pen
Vanuit onze onafhankelijke positie en 
jaren  lange ervaring schrijven wij het 
akkoord. Wij zijn adviseurs met een vlotte 
pen. Wij adviseren over mogelijk heden 
van participatie en borgen een zorgvuldige 
samen werking met de onderhandelaars en 
de ambtelijke organisatie.

KokxDeVoogd is een advies bureau voor de publieke en semipublieke 

sector. Vanuit een integrale inhoude lijke blik ondersteunen wij onze 

opdrachtgevers bij het organiseren van samen werking. Ons motto is 

‘ontdek de staat van morgen’. Dit motto is een bron van inspiratie 

voor ons dagelijks werk in het publieke domein. Wij ondersteunen 

de nieuwe besturen van provincies met drie adviesproducten.





Een coalitieakkoord is een resultaat van 
onderhandeling. Soms leidt dit tot concrete 
voornemens en ambities die eenvoudig SMART* 
zijn te maken. Vaak is het minder concreet. 
Het SMART maken van beleids voor nemens is 
zeker niet altijd mogelijk, maar het proces 
van concreet maken borgt dat de ambities 
ook echt worden gerealiseerd. 

Concretiseren van beleid
Onze experts adviseren dagelijks over 
beleid en uitvoering. Wij gebruiken hierbij 
alle gangbare methoden, zoals de Maat
schappe lijke Kosten en Batenanalyse (MKBA) 
en de Effectenarena. Ook gebruiken wij het 
NSOBmodel, dat helpt bij de keuze voor 
de stijl van samenwerken en sturen. 

Met deze modellen vertalen wij politieke 
ambities en afspraken naar uitvoering en 
de provinciale begroting.

Om te borgen dat een coalitieakkoord 
ook echt wordt verankerd in de organisatie, 
begeleiden wij werksessies met de ambte
lijke organisatie. In deze werk sessies ijken 
wij de bestuurlijke prio riteiten aan financiële 
beperkingen, nieuwe wetgeving, regionale 
afspraken, eerdere bestuurlijke toezeggingen 
en ruimte voor nieuw beleid. Het resultaat 
is een concrete uitwerking van het akkoord 
– bijvoorbeeld via verschillende dashboards – 
met een vertaling naar de programma
begroting.

Daar waar het in de politiek vaak gaat om 
het benadrukken van je eigen ‘geluid’ ten 
opzichte van andere partijen, gaat het bij 
besturen juist om verbinden en teamwork. 
Dit vereist dat juist bij het college van GS 
actief en transparant met elkaar verkend 
wordt wat er bij komt kijken om een 
succesvolle bestuursperiode te realiseren. 
Dit vraagt van bestuurders goed te luisteren, 
durven om kwetsbaarheid te tonen en 
doortastendheid in besluitvorming. 

Om een succesvolle start te maken als 
bestuurlijk team is het van belang om 
stil te staan bij drie onderdelen van 
samenwerking:
• Inhoud: wat willen we bereiken?
• Proces: hoe gaan we dat doen? 
• Relatie: wat verwachten wij van elkaar?

Reflectiesessie
Bij KokxDeVoogd werken ervaren adviseurs, 
die als gids gewend zijn te opereren op het 

2. Van politieke ambities naar uitvoering

3. Besturen is teamwork

* SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Resultaat- en Tijdgebonden.
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snijvlak van organisatie en bestuur. 
Wij staan dicht bij het bestuur en 
spiegelen, ook op momenten dat het 
‘schuurt’ of als het ongemakkelijk wordt. 
Wij doen dit vanuit een overtuiging dat 
deze reflectie een bestuur sterker maakt 
en helpt in een lange termijnoriëntatie. 
Wij bieden reflectiesessies op maat voor 

het nieuwe college van gedeputeerden, 
met aandacht voor ‘inhoud, proces en 
relatie’. Desgewenst verdiepen we de 
profielen van de individuele bestuurder 
aan de hand van het model van bestuurs
stijlen (ben ik leider, manager, verbinder, 
ambassadeur of beheerder?).



Wij zijn specialisten in samen
werking. Wij zijn een hoog
waardig bureau met meer dan 
honderd jaar advieservaring. 

Ons bureau bestaat uit vijf teams:
•  Procesregie
•  Managementaccounting
•  Bestuurlijk organisatierecht
•  Informatiemanagement
•  Mens en Organisatie 

Wilt u meer informatie over ons 
aanbod voor de ondersteuning 
van uw nieuwe bestuur bel ons 
dan gerust. 


