
‘Communities of Practice’
Horizontaal Frontlijn Leiderschap

Herken je deze spanningsvelden?

Waarom ‘Communities of Practice’?

De maatschappelijke complexiteit neemt toe, terwijl de 
financiële middelen afnemen. Daarnaast vraagt de burger 
steeds vaker om daadwerkelijke participatie. Bestaande 
oplossingen lijken niet meer te werken. Daarom zoeken en 
creëren wij samen nieuwe oplossingen vanuit de kracht van 
de stad. In de ‘Communities of Practice’ werken we o.a. met 
leermeesters en topmanagers in de frontlijn en delen we 
interstedelijk onze dagelijkse praktijk, ervaring en bezieling. 
We komen tot nieuwe oplossingen door middel van co-creatie. 
Deel je mee? Dan kunnen wij samen vorm geven aan ‘de 
nieuwe ambtenaar’.

Wij zijn GemeenteGeuzen 

Een transitienetwerk van frontlijnleiders uit grote steden. 
We hebben de afgelopen jaren leeromgevingen ontwikkeld 
voor mensen die, net als wij, doorbraken willen creëren. 
Ons uitgangspunt is dat horizontaal leiderschap één van de 
essentiële sleutels is tot het realiseren van maximale impact 
als nieuwe ambtenaar. Frontlijnleiders uit verschillende steden 
hebben hun kennis op dit gebied gebundeld. De ‘Communities 
of Practice’ bestaan uit 4 samenhangende elementen die met 
elkaar synergie opleveren. De verbinding tussen de steden op 
verschillende niveaus maakt het verschil.

Gelijkwaardig samen met partners 
(en collega’s) werken aan 

vraagstukken in de stad en 
tegelijk met collega’s in een 

politiek ambtelijke hiërarchie 
functioneren…Wie bepaalt 

wat?

Hoe en wanneer schaal 
je op? Welke gedeelde 

stuurindicatoren hanteer je?

Burgerparticipatie versus de 
draagkracht, tijd en soms het 

vermogen van burgers.

Roep om meer vertrouwen vanuit 
de overheid in lokale initiatieven 
en anderzijds de beschuldigende 
vinger naar de overheid wanneer 
iets misgaat.. Grijp je dus in of 
niet?

Gelijkheidsbeginsel en efficiënt 
willen werken en tegelijkertijd 
de systeemwereld niet de 
leefwereld willen laten smoren… 

hoe honoreer je verschillen in 
draagkracht? 

Bestuurders die hun coalitieakkoord 
willen realiseren, maar hoe krijgen ze 

hun ambtenaren mee?

Samen interstedelijk leren & realiseren
in een ‘Community of Practice’



2. ‘Community of Practice’ Dwarskijkers
 Voor stadsdeeldirecteuren en programmamanagers (interstedelijk)

Je bevindt je in een complexe omgeving waarin je je beweegt in de driehoek: stad 
(bewoners en ondernemers), politieke organisatie en gemeentebestuur. In deze 
context wordt steeds meer van jou en je mensen verwacht. Snellere resultaten 
met minder middelen in een tijdgeest waarin bewoners en ondernemers steeds 
nadrukkelijker opkomen voor hun belangen. Deze toenemende complexiteit vraagt 
om dwarskijken en dwarsdenken om in iedere situatie effectief te kunnen handelen. 
Meer kennis van de inhoud is daarin niet voldoende. Het vereist inzicht op het 
geheel en jouw deel van het geheel. Samen met leiders uit andere gemeenten kijken 
we naar die situaties waarin het floreert én misgaat. Hierin ontdekken we samen 
de onderliggende patronen en dynamieken om van daaruit adequater te reageren 
op misverstanden en dilemma’s. We ontwikkelen een gezamenlijke taal die helder 
maakt wat horizontale frontlijnsturing omhelst én vraagt.

Leerdoelen

• De waarde van dwarskijken 
ontdekken;

• Strategische allianties smeden;
• Onderliggende patronen en 

dynamieken ontdekken en 
herkennen;

• Verschillende perspectieven leren 
waarderen; 

• Luisteren naar verbindingen tussen 
ideeën, nieuw perspectief weten te 
formuleren;

• Leiderschapsdilemma’s benoemen en 
leren hanteren;

• Je eigen netwerk vergroten;
• Leren van en met elkaars ervaringen.

Opbouw 

We organiseren drie bijeenkomsten. Na 
aanmelding nemen we contact met jou 
op voor een telefonische intake.

•	 1e bijeenkomst: De waarde van 
dwarskijken: Kennismaken met 
elkaar, ieders speelveld en positie.
Dwarskijken naar onderliggende  
dynamieken. Betekenisvolle 
verbindingen creëren.  

•	 2e bijeenkomst: Dwarse 
Leiderschapsdilemma’s: Sturen op 
afstand en op meerdere niveaus.

•	 3e bijeenkomst: Dwarse Dynamieken: 
Inzicht in hoofdpijndossiers 
en doorbreken van lethargisch 
risicomijdend gedrag.

Leerdoelen

• Eigen scope verbreden; leren 
waarderen van verschillende 
perspectieven;

• Leren luisteren naar verbindingen 
tussen ideeën, zelf nieuw perspectief 
kunnen formuleren;

• Bewust worden om de eigen rol te 
kiezen in het complexe geheel;

• Van buiten naar binnen organiseren, 
strategische samenwerking;

• Persoonlijk leiderschap versterken en 
eigen interventierepertoire vergroten;

• Netwerk vergroten;
• Agenderen van vraagstukken;
• Leren van en met elkaars ervaringen.

1. ‘Community of Practice’ Frontlijnsturing
Voor frontlijn professionals, projectleiders en beleidsadviseurs (interstedelijk)

Hoe geef je als frontlijner betekenis aan een veranderende wereld en aan je nieuwe 
rol in de frontlijn? En hoe bundel je krachten in de omgeving rond het vraagstuk 
of de cliënt? Dit vraagt niet alleen om coachen en stimuleren, maar ook kaders 
geven en begrenzen. Professionals ondersteunen bij het strategisch opbouwen 
van stootkracht én zelf de nodige ruggengraat verstevigen. Het gaat om de balans 
tussen verantwoording geven en verantwoording afleggen, waarmee behaalde 
resultaten zichtbaar worden en er ruimte ontstaat voor leren en innovatie. 
In dit programma van vijf bijeenkomsten delen masters, dwarsdenkers en de 
mededeelnemers hun kennis en ervaring en werk je aan een vraagstuk uit jouw 
praktijk. 

Hoe werken we?

Het doel van de ‘Communities of 
Practice’ is om met elkaar, vanuit ieders 
expertise en kracht en hiërarchische 
positie, ‘de nieuwe ambtenaar’ vanuit 
de praktijk vorm te geven. Waarbij de 
aanwezige kennis, netwerken en know 
how volledig worden benut. Waarbij 
experts en dwarsdenkers van ‘binnen 
en buiten’ hun perspectief geven, 
vragen stellen en verhalen delen. We 
kijken vanuit het geheel naar de delen 
en vanuit de delen naar het geheel. De 
kernvraag is: Hoe kan jij vanuit jouw 
authentieke persoon, in jouw positie 
verschil maken?

De persoon maakt het verschil 

Effectieve frontlijnsturing vraagt een 
stevig persoonlijk kompas, over wie 
je bent en waar je voor staat. Naast 
kennis van het ambtelijk politieke, 
maatschappelijke en economische 
krachtenveld en besluitvormingskanalen, 
moet je veranderkundig sterk zijn en 
leiderschap kunnen geven aan energie 
binnen en tussen mensen. Om in dit 
krachtenveld staande te blijven, zijn 
gezonde, stevige relaties en bewuste rol 
keuze cruciaal. Hoe open je jezelf voor 
nieuwe perspectieven en tegengeluiden? 
Hoe hanteer je jouw ‘niet weten’? Hoe 
creëer je doorwaadbare plekken en hou 
je ruimte voor diversiteit?

Voor wie?

Wil je zelf het verschil maken en 
je collega’s, partners en burgers in 
positie brengen ten dienste van de 
stad, vanuit ‘de bedoeling’? Wil je je 
impact vergroten door je te verbinden 
met gelijkgestemde vakgenoten? Vind 
je ook dat persoonlijk en horizontaal  
leiderschap en de mate van verbinding 
met jezelf en met anderen hiervoor de 
basis vormt? Zoek je een inspirerende 
leeromgeving? Dan is een ‘Community 
of Practice’ echt iets voor jou!

Opbouw

Eenjarig ‘Actie Laboratorium’.  
We organiseren vijf bijeenkomsten van 
één dag. Na aanmelding nemen we 
contact met je op voor een telefonische 
intake. In de opbouw volgen we de fasen 
van het veranderproces, wat dat van 
frontlijners vraagt en welke acties dus 
nodig zijn. Onderwerpen zijn geënt op 
vraagstukken uit de regio en persoonlijke 
cases. 

•	 1e bijeenkomst: Kennismaken 
met elkaar en ieders speelveld en 
positie. Het belang van een goede 
grondhouding.

•	 2e bijeenkomst: Perspectief 
gevende verhalen verbinden en de 
grondhouding als basis versterken.

•	 3e bijeenkomst: Stootkracht 
organiseren en scenario’s ontwikkelen 
(sturen op verschillende niveaus).

•	 4e bijeenkomst: Systemische patronen 
en irrationele parallel processen.

•	 5e bijeenkomst: Functionaris voorbij: 
creëren van je eigen speelveld.

Werkvormen

• Modelling: een ervaren ‘doorbraak 
creëerder’ aan het woord, 
bijvoorbeeld  Ted  Zwietering 
(Den Haag), Heino Abrahams 
(Amersfoort), Jan Visser (Alkmaar), 
Frans Meijer (Almere) of Wilma Viel  
(Almere). Wat doen deze mensen?  

• Participatieve observatie, met elkaar 
mee het veld in.

• Praktijk werkplaatsen bouwen real 
time in het veld en case bespreking. 

• In de ‘Community of Practice’ leren 
we van elkaar om ieder in z’n eigen 
omgeving een ‘multiplier’ te zijn.

Werkvormen 

Het betreft een maatwerkprogramma. 
Voorbeelden van elementen die hierin 
verwerkt kunnen worden: 

• Presentatie en aansluitende dialoog met 
een prominente spreker, bijv. Prof. Govert 
Buijs (VU politiek filosoof), Geert Teisman 
(Bestuurskundige Erasmus Universiteit over 
orde-chaos), Prof. Inge Bongers (Tilburg), 
of Dr. Margaret Wheatley.

• Dwarskijkers en denkers aan het woord; 
frontlijner over de praktijk: Monique van 
der Plas, Ted Zwietering.

• Reflecteren op de verhalen met andere 
deelnemers: Wat leveren deze verhalen op? 

• Masters reflecteren op enkele 
complexe problemen, bijvoorbeeld van 
maatschappelijke zorg, in de wijk (vooraf 
ingebracht door 1 van de deelnemers).

• Hoe kun je dwarskijken op jouw context? 
Wat zijn jouw dilemma’s? Collegiale 
consultatie.

3. Buddyschap 
Verbinden van frontlijners met stadsdeeldirecteur of programmamanagers (per stad) 

“Leiderschap is persoonlijk en 
gaat ten diepste over relaties” 
Brian Becon, voorzitter Oxford 

Leadership

Verbinden van de communities 1 en 2. 
Tussen verschillende posities of tussen 
verschillende steden (en op termijn 
bijvoorbeeld ook tussen disciplines).
Buddyschap heeft de intentie om voorbij 

oordelen, nieuwe perspectieven te 
gaan zien, elkaar beter te begrijpen en 
van daaruit elkaar in positie te helpen, 
ten dienste van de stad. Elkaars taal te 
leren verstaan, spreken en waarderen. 

Zodat constructieve samenwerking en 
betekenisvolle relaties maximaal de 
ruimte krijgen. We zullen dit buddyschap 
ondersteunen door online opdrachten 
te geven.

4. ‘Community of Practice’ Opgave en Gebiedsgericht Werken
Verbinden van 1, 2 en 3 in de praktijk (per stad)

Rond opgave brengen we gemeentelijke 
disciplines bij elkaar - frontlijners met 
vakdiensten - en verkennen we ‘vanuit de 
bedoeling’ welke rol van ieder is gewenst 
om gezamenlijk met de stad resultaten te 
boeken.

• Intentie
• Verkenning en verdieping
• Waar gaat het eigenlijk echt om - 

perspectief gevende verhaal, rol 
helderheid, hoe opschalen?

• Prototypes ontwikkelen
• Inbedden in bestaande werkwijzen

De ‘Community of Practice’ Opgave 
en Gebiedsgericht Werken betreft een 
maatwerkprogramma dat we, tezamen 
met de belangrijkste stakeholders en 
participanten, vormgeven. 



Locatie en praktische informatie 
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De bijeenkomsten worden georganiseerd 
op locatie. Om beurten vervult een 
stad de rol van gastheer. Hiermee 
worden de accommodatiekosten door 
de gaststeden gedragen en gelijkelijk 
verdeeld. Tevens maken we op deze 
manier kennis met de unieke dynamiek 
van elkaars stad. 

We gaan uit van ten minste 8 tot 12 
deelnemers per groep. De hieronder 
genoemde kosten voor deelname zijn 
exclusief BTW:

1. Community of Practice 
Frontlijnsturing: per persoon, per 
bijeenkomst € 695,-.

2. Community of Practice Dwarsdenken: 
per persoon, per bijeenkomst € 695,- .

3. Buddyschap is bij de prijs inbegrepen 
wanneer een stad de communities  
1 én 2 afneemt.

4. Community of Practice Opgave en 
Gebiedsgericht Werken per stad: 
bestaande uit intakes, in co-creatie 
maken van een opmaat programma 
en een bijeenkomst van 1 dag voor de 
gehele community € 5.900,- (evt. te 
verdelen onder de deelnemers).

Om echt verschil te kunnen maken is 
het aan te bevelen om met meerdere 
deelnemers vanuit jouw organisatie 
in te schrijven. Wanneer ten minste 
twee personen deelnemen uit jouw 
organisatie of keten ben je beter in staat 
veranderkracht te mobiliseren in je eigen 
context. Alleen lukt dat vaak lastig. 

Wanneer je andere deelnemers 
voordraagt betaal je zelf geen € 695,- 
maar € 650,- per dag. Hiervoor neem je 
deel aan een inspirerende ‘Community 
of Practice’, krijg je ons boek ‘Maak 
Ruimte’ over leiderschap aan complexe 
vraagstukken en is het lerend netwerk 
binnen de community voor jou 
toegankelijk.

Een andere optie is een lidmaatschap 
per stad, uitgaande van deelname 
van ten minste 4 personen aan een 
volledige ‘Community of Practice’ reeks. 
Je krijgt dan 10% korting op volgende 
deelnemers binnen dat kalenderjaar.

Data zullen in afstemming met de 
deelnemers worden vastgelegd. De 
ervaring leert dat vrijdag een goede dag 
is voor ‘Community of Practice’, leer- en 
inspiratie bijeenkomsten.

Wil je meedoen, meld je aan.  
Heb je vragen? Mail of bel gerust naar 
ons netwerk GemeenteGeuzen:

gemeentegeuzen@maakruimte.nl

Wil je een GemeenteGeus graag 
persoonlijk spreken?    
Dan is Wilma Viel, gebiedsmanager 
Gemeente Almere, daar graag toe 
bereid:     
06-10 566 148   
wkviel@almere.nl

Afgevaardigden van onze 
frontlijnleiders:

Aafke Osse    
06-21 570 311   
aafke.osse@maakruimte.nl 
 

Ciska Pouw     
06-14 373 792    
ciska.pouw@maakruimte.nl

 
GemeenteGeuzen is een initiatief 
van MaakRuimte!, een coöperatieve 
vereniging voor nieuw leiderschap. Naar 
aanleiding van het boek ‘Maak Ruimte’ 
hebben verschillende frontlijnleiders 
uit grote steden een transitienetwerk 
opgebouwd. Het netwerk groeit en is 
op dit moment vertegenwoordigd door 
vijf steden: Den Haag, Utrecht, Almere, 
Alkmaar en Amersfoort.

Zie www.gemeentegeuzen.nl of  
www.maakruimte.nl


