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Kennismakingsworkshop 

Kaders stellen ‘De dualisering voorbij’ 

 
 
U bent raadslid geworden omdat u iets voor de samenleving wilt betekenen. Het stellen van kaders 
neemt een belangrijk deel van uw raadsverantwoordelijkheid in. En juist ook deze rol vormt een 
behoorlijke uitdaging, mede gezien de verantwoordelijkheidsverdeling tussen college en raad binnen 
het dualisme. Als gekozen volksvertegenwoordiger bent u verantwoordelijk voor het realiseren van 
díe voorzieningen, maatschappelijke effecten of publieke waarden, waar in uw lokale samenleving 
behoefte aan is. Het is dan een behoorlijke klus om het college die richtlijnen en voorwaarden mee 
te geven die enige sturing kunnen geven aan uw uitkomstverwachtingen. Want juist het 
uitvoeringsproces onder verantwoordelijkheid van het college is niet altijd even voorspelbaar en lijkt 
in veel gevallen een ‘black box’, waar je als raadslid geen enkele grip op lijkt te hebben. 
 
In deze workshop ‘Kaders stellen’  van BINNO laten wij u kennismaken met een manier van denken 
en doen (gebaseerd op de Delftse Systems Approach) die u in staat stelt de complexiteit van de 
gemeentelijke problematiek te reduceren.  
 
U wordt via deze benaderingswijze meegenomen in de inhoudelijke en procesmatige aspecten van 
het effectief kaders stellen. Zo kunt u uw kaderstellende rol vergemakkelijken en kunt u ook uw 
controlerende rol op een andere wijze, effectiever invullen. 
U zult ontdekken dat er via deze aanpak ruimte ontstaat om inwoners of burgernetwerken zelf 
invulling te laten geven aan (delen van) het ontwikkelings- en uitvoeringsproces. Tegelijkertijd biedt 
deze systematiek u de mogelijkheid om op een adequate wijze te reageren op initiatieven van 
inwoners. U kunt voor uzelf duidelijk bepalen welke ruimte u deze burgerinitiatieven wilt geven en 
waarop u zelf regie wilt houden. 
 
De invalshoek van deze workshop is de kaderstellende rol van raadsleden, maar deze rol is natuurlijk 
sterk verweven met de rol van volksvertegenwoordiger en met de controlerende rol. Waar deze 
verwevenheid zich voordoet wordt dat in de workshop aangegeven.  
 

Thema’s workshop  
 Functiedenken  

 Accentverschuiving van inhoud naar proces  

 Momenten van bijsturing creëren 

 Bandbreedte voor monitoring bepalen 

 Samen denken en doen met college (en inwoners) vanuit ieders verantwoordelijkheid 

 Kanteling in denken en attitude  

 Weloverwogen improviseren  
 
Deze workshop is een eerste kennismaking met de veranderingen in de positie van de 

volksvertegenwoordiging. Een verbreding en verdieping vind u in de uitgebreide leergang ‘De 

Dualisering Voorbij!’. De kennismakingsworkshop ‘Experimenteren’ kan behulpzaam zijn in geval de 

uitvoeringspraktijk gekenmerkt wordt door een zekere mate van onzekerheid.   
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Doelgroep workshop 
De workshop is in eerste instantie bedoeld voor raadsleden en griffiers, maar is ook van belang voor 
allen die betrokken zijn bij (beleids)vormings- en uitvoeringstrajecten:  
zoals collegeleden, leidinggevenden, (beleids)vormende en (beleids)uitvoerende ambtenaren. 
Deze opleiding is mogelijk ook interessant voor samenlevingsorganisaties.  

Opzet en kosten 
De kennismakingsworkshop Kaders stellen ‘De dualisering voorbij’ van BINNO beslaat 1 dagdeel.  
De workshop is toegankelijk via open inschrijving (zie de agenda en het inschrijvingsformulier op 
www.binno.nl/opleidingen).  
Deze workshop kunnen wij tevens in-company verzorgen. 
 
De kosten bedragen bij open inschrijving € 150,- (excl. BTW) per persoon, inclusief koffie, thee en een 
versnapering.  
Aanbieding: Schrijft u zich in voor de workshop in september 2016 dan betaalt u slechts een 
onkostenvergoeding van € 45,- (excl. BTW) per persoon. 
 
De kosten voor een in-company workshop kunnen hiervan afwijken, informeer via info@binno.nl 
naar de mogelijkheden.  
Aanbieding: Tijdelijk bieden wij u de workshop in-company aan voor een gereduceerd tarief. 
Informeer vandaag nog naar de mogelijkheden en voorwaarden. 

http://www.binno.nl/opleidingen
mailto:info@binno.nl

