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TOOLKIT

Lokale Driehoek

Versterk je Lokale Driehoek met het Bouwstenenmodel:
Zelfevaluatie tool
Hoe kijk je naar jullie lokale driehoek? Halen jullie er alles uit in de onderlinge afstemming? Vanuit
onze ervaring met het werken met lokale driehoeken hebben wij het Bouwstenenmodel
ontwikkeld. Bouwstenen die je als driehoek nodig hebt om de opgave te dienen en ontwikkeling in
beweging te zetten binnen de lokale overheid.
Kort gezegd: als je als driehoek een gezamenlijke visie hebt, een duidelijk proces, de juiste
typologie en competenties in huis hebt, een sterk samenspel, belangen en formele rollen duidelijk
zijn en op de juiste manier worden gepakt en de middelen beschikbaar zijn, dan kan je optimaal
functioneren als driehoek en een trekkersrol pakken in veranderingen. Op de volgende pagina
geven we een toelichting op de bouwstenen.

Versterk je Lokale Driehoek met het Bouwstenenmodel:
Zelfevaluatie tool

Versterk je Lokale Driehoek met het Bouwstenenmodel:
Zelfevaluatie tool
Visie | Wat zien jullie als jullie opgave als driehoek? Wat is de
analyse van jullie omgeving, in welke fase bevinden jullie je en
wat is dan de belangrijke opgave voor het komende jaar? Het
helpt om een gezamenlijk beeld te hebben van jullie rol als
driehoek en waar de focus op ligt. Voorbeelden kunnen
bijvoorbeeld zijn om de raad in de juiste positie te brengen
door middel van het BOB-model of juist de samenwerking
met de inwoners en partners te versterken. Zonder visie
ontstaat er verwarring.
Proces | Hierbij gaat om duidelijke afspraken over onderlinge
afstemming. Hoe organiseer je het proces van samenwerking
met elkaar als driehoek? Hoe vaak kom je samen en wat
bespreek je dan? Zonder helder proces is er kans op chaos.
Typologie & Competenties | Bezit de lokale driehoek met
elkaar de juiste competenties om optimaal haar rol uit te
voeren? Diversiteit in het team is hierbij van groot belang. Te
veel analyse, of te veel sterke leiders veroorzaakt snel een
tunnelvisie en te weinig aandacht voor andere aspecten.

Uit ervaring blijken de competenties verbindend
vermogen, strategisch vermogen, reflecterend vermogen,
openheid en omgevings-sensitiviteit van grote waarde
voor de driehoek. Dit betekent niet dat iedereen al deze
competenties moet hebben, maar het helpt om je
bewust te zijn welke competenties er veel en welke
minder aanwezig zijn en deze eventueel om je heen te
organiseren. Met een te kort aan competenties kan er
angst ontstaan.
Samenspel | Samenspel gaat over de kwaliteit van
samenwerking en interactie binnen de driehoek. Is er
vertrouwen in elkaar en vindt het goede gesprek plaats?
Is er ruimte voor ieders kracht en perspectief, ook als er
verschillen zijn? Met een hechte onderlinge verbinding
worden elkaars kwaliteiten benut en steun je elkaar.
Zonder sterk samenspel is er kans dat er conflict ontstaat.

Versterk je Lokale Driehoek met het Bouwstenenmodel:
Zelfevaluatie tool
Belangen en formele rollen | Hierbij gaat het erom of iedereen
zijn/haar rol scherp heeft en ook ruimte geeft aan de ander
om zijn/haar rol te pakken. Ga je niet op elkaars stoel zitten?
Wordt ieders belang op tafel gelegd en mag daar over
gesproken worden? Zonder helderheid in belangen en het
vasthouden aan de formele rollen is er kans op het ontstaan
van weerstand.
Middelen | Bij middelen gaat het niet alleen om geld en
tastbare middelen zoals ruimtes, faciliteiten om goede
gesprekken te voeren, et cetera, maar ook om tijd met elkaar.
Welke middelen zijn nodig om als driehoek sterk te
functioneren en zijn deze middelen er? Met een te kort aan
middelen ontstaat frustratie.
Wat verdient aandacht binnen jullie driehoek? Doe een
zelfevaluatie. Dit bouwstenenmodel helpt als denkraam om
eens naar je lokale driehoek te kijken. Welke bouwsteen is
sterk aanwezig en welke bouwsteen verdient aandacht?

De Galan Groep heeft een korte vragenlijst ontwikkeld (10min
invultijd) waarmee je een beeld krijgt hoe jullie jezelf scoren op
bovengenoemde bouwstenen om hier vervolgens het gesprek
over te voeren met elkaar. Zijn jullie hierin geïnteresseerd? Neem
contact op met de Galan Groep (lokaledriehoek@galangroep.nl)
of geef je op voor een workshop waarin meer wordt verteld over
het bouwstenenmodel en je hiermee aan de slag gaat.
Aan de slag – 3 compacte tools
Hebben jullie een beeld wat jullie uitdaging is als driehoek? Dan
hebben we 3 compacte tools ontwikkeld om aan de slag te gaan.
Deze tools geven inspiratie en zetten aan tot reflectie en actie
om als lokale driehoek de volgende stap te zetten.
Er zijn aparte oefenbladen beschikbaar.
Deze tools zijn:
• Strategie tool: Creëer een gezamenlijk beeld van je opgave als
driehoek
• Samenspel tool: Van individu tot sterk samenspel
• Opgave tool: Aandacht voor inhoud, proces en
relatie bij elke opgave

1. Strategie tool: Creëer een gezamenlijk beeld van
je opgave als driehoek
De samenwerking met vele stakeholders, snel veranderende ontwikkelingen en complexiteit van opgaven, vraagt
steeds meer om een strategische samenwerking tussen burgemeester, gemeentesecretaris en raadgriffier. De rol
van de driehoek wordt verschillend ingevuld per gemeente. Van stevig verankerd orgaan waar wekelijks op
strategisch niveau overleg wordt gevoerd tot een overleg zonder agenda waar vooral praktische zaken tussen de
gemeenteraad en de gemeentelijke organisatie worden afgestemd. Het is telkens de vraag voor de driehoek: Hoe
kunnen wij, burgemeester, gemeentesecretaris en raadsgriffier, gezamenlijk het functioneren van de gemeente en
de gemeentelijke democratie naar een volgend kwaliteitsniveau brengen?
Door een gezamenlijk beeld te krijgen van de opgave van de driehoek kan men hier bewust aan werken. Welke
opgave de driehoek heeft is afhankelijk van de context en de fase van ontwikkeling van de gemeente. Om te werken
aan bestuurlijke vernieuwing is er bijvoorbeeld een bepaalde stabiliteit nodig. Om inzicht te krijgen wat jullie zien
als jullie voornaamste opgave, gebruiken we het volgende model.

1. Strategie tool: Creëer een gezamenlijk beeld van
je opgave als driehoek
Model: opgave als driehoek
Om de opgave te bepalen kijken we naar 2 dimensies: waarop
men stuurt en hoe men stuurt. Waarop gestuurd wordt, is
weergegeven op de horizontale as en gaat van sterk
inhoudelijke sturing tot sturing op uitsluitend het proces en
de relatie. De manier van sturen, is op de verticale as
weergegeven en gaat van strategisch proactief sturend tot
operationeel reactief coördinerend.
Op de volgende pagina staat een oefening met dit model
beschreven.

1. Strategie tool: Creëer een gezamenlijk beeld van
je opgave als driehoek
Aan de slag | Gezamenlijke opgave bepalen
Leg dit model eens op tafel tijdens een gezamenlijk
driehoek overleg. Elk van jullie bedenkt voor zichzelf:
• Waar richten we ons nu op als driehoek? (huidige
situatie)
• Waar zie ik onze opgave als driehoek om de gemeente
en de gemeentelijke democratie naar een volgend
kwaliteitsniveau te brengen? (gewenste situatie)
Iedereen zet een kruisje in het model van de huidige en de
gewenste situatie. Ga met elkaar in gesprek hoe iedereen
dit ziet. Als er een gezamenlijk beeld ontstaat van jullie
opgave als driehoek kan je met elkaar de volgende vragen
bespreken:
• Wat is er nodig om meer te focussen op onze opgave?
• Hoe kunnen we werken aan deze opgave? Welke
interventies zouden we kunnen doen?
• Hoe houden we de focus op deze opgave vast?
Op de volgende pagina zijn drie voorbeelden te lezen uit de praktijk. Hoe ziet een
lokale driehoek haar opgave en hoe pakt zij deze op in de omgeving waarin zij acteert?

1. Strategie tool: Creëer een gezamenlijk beeld van
je opgave als driehoek
1. Rust brengen in crisis

2. Werken aan de positionering van de raad

3. Verbeteren van de bestuurscultuur

Wat is de situatie?
Er speelt een integriteitsissue waardoor alles op scherp
staat en er snel naar de burgemeester, fractievoorzitters
en/of wethouders wordt gewezen. In de raad zit één grote
dominante partij.

Wat is de situatie?
Er is een volgzame raad die vooral op operationele zaken
stuurt. De raad is erg gefragmenteerd. Het college heeft
veel macht.

Wat is de situatie?
De raad bestaat uit veel kleine partijen en twee dominante
partijen. Een aantal wethouders zitten er al heel lang. Er
heerst frustratie vanuit de organisatie over de raad en
wantrouwen vanuit sommige raadsleden naar de
organisatie. Daarnaast heerst er wantrouwen en frustratie
tussen de oppositie en coalitie.

Wat ziet de driehoek als haar opgave?
De driehoek ziet het terugbrengen van de rust, en het weer
vertrouwen krijgen in het bestuur als haar opgave.
Hoe doet de driehoek dit? Welke rol pakt zij als driehoek?
Dit doet de driehoek door zelf zo veel mogelijk het goede
voorbeeld te geven en de trekker te zijn van transparant
bestuur. Door als driehoeksleden elkaar te steunen,
transparant te zijn en het bespreekbaar te maken. Een
voorbeeld van een interventie is bijvoorbeeld dat toen er
weer een integriteitsgerucht speelde, de driehoek direct
met alle fractievoorzitters om te tafel is gaan zitten om het
te bespreken. De feiten te bespreken en zo snel mogelijk
geruchten over onwaarheden te stoppen. Daarnaast heeft
de driehoek een extern onafhankelijk onderzoek laten
uitvoeren naar integriteit om duidelijkheid en transparantie
te scheppen om vervolgens achter zich te kunnen laten en
door te kunnen.

Wat ziet de driehoek als haar opgave?
De driehoek ziet het als haar rol om meer evenwicht te
brengen in het samenspel tussen college, raad en
organisatie om met elkaar het gesprek te voeren op het
goede niveau. Ze ziet het emanciperen en equiperen van de
raad om meer op hoofdlijnen en strategisch niveau te
sturen, als haar opgave.
Hoe doet de driehoek dit? Welke rol pakt zij hierin?
De driehoek doet dit door een helpende structuur aan te
brengen in raadsvergaderingen en het BOB-model
(beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming) in te
voeren. De commissievoorzitters krijgen een debattraining.
Daarnaast denkt de raadsgriffier mee en coacht de
raadsleden om het juiste raadsinstrument in te zetten (past
hier een motie of een amendement juist beter bij?).
De organisatie en het college wordt gechallanged om
stukken aan te leveren, zoals de kadernota, die meer op
hoofdlijnen is en de strategische keuzes eruit licht.

Wat ziet de driehoek als haar opgave?
Het terugbrengen van vertrouwen tussen de verschillende
partijen om tot een sterk samenspel te komen tussen raad,
college en organisatie. De driehoek ziet het doorbreken van
belemmerende patronen hierin en versterken van het
gezamenlijke dialoog als haar opgave.
Hoe doet de driehoek dit? Welke rol pakt zij als driehoek?
De driehoek organiseert naast de formele besluitvorming
andere initiatieven om met elkaar de dialoog te voeren,
waarbij de politieke lading er wat vanaf wordt gehaald. Een
voorbeeld is een heidag voor de raad waarin de rol en het
functioneren van de raad, burgerparticipatie en bestuurlijke
vernieuwing is besproken met elkaar. Er is een werkgroep
bestuurlijke vernieuwing opgericht waarin twee
vertegenwoordigers vanuit de raad, college en organisatie
zijn vertegenwoordigd en telkens een onderwerp uitdiepen
met elkaar.

2. Samenspel tool: van individu tot sterk samenspel
Een sterke lokale driehoek heeft een sterk samenspel. Een sterk samenspel creëer je door jezelf en de ander goed te kennen en de
kwaliteiten in te zetten en te gebruiken die nodig zijn. Wat vraagt jullie opgave en rol van jullie? Hoe zet je eenieder in en zit je elkaar
niet in de weg? Iedereen vult zijn functie op een bepaalde manier in afhankelijk van zijn/haar voorkeuren, kwaliteiten, drijfveren,
kennis, ervaring en idee van de wat belangrijk is.
Belangrijke factoren bij een sterk samenspel
-

Diversiteit in de groep, dit brengt verschillende invalshoeken en houdt elkaar scherp.

-

Aansluiting op de strategische opgave. Wat zijn gezien de opgave en rol van de driehoek belangrijke
kwaliteiten om als driehoek te hebben?

-

Bewust van kwaliteiten en valkuilen van de groep. Zelfreflectie en bewustzijn vergroot het kunnen
inspelen op de kwaliteiten en valkuilen die er zijn, door aanwezige competenties in te zetten of
competenties die minder aanwezig zijn bewust te organiseren.

-

Elkaar steunen en hulp durven vragen, waardoor lastige onderwerpen ook besproken kunnen
worden, feedback aan elkaar gegeven mag worden en iedereen de ruimte krijgt.

2. Samenspel tool: van individu tot sterk samenspel
Wat hebben we in huis?
Op de volgende pagina’s vind je voorbeelden van een aantal rollen die je meer of minder geneigd bent om aan te nemen. Elke
rolinvulling leidt tot bepaalde kwaliteiten die meer naar voren komen en mogelijke valkuilen. In de tabel staan voorbeelden, maar
bedenk ook vooral met elkaar welke kwaliteiten en valkuilen jullie zien. Heb met elkaar eens het gesprek over welke rollen je herkent
bij jezelf en de ander en wat dit betekent voor het samenspel. De volgende vragen kunnen daarbij helpen:
•
•

•

•
•

Gezien de rol die we aannemen, waar hebben we met name aandacht voor en wat verliezen we misschien makkelijk uit het oog?
Wat hebben wij gezamenlijk in huis aan personen en daarmee aan kwaliteiten? Waar zitten onze blinde vlekken als groep en hoe
vangen we dit op?
Welke rol herken ik bij mijzelf? Welke pak ik het meeste? Wat zijn mijn drijfveren om deze functie uit te voeren? Wat breng ik
mee aan kennis en ervaring?
Deel dit met elkaar en bevraag elkaar. Herkennen anderen dit?
Elke situatie vraagt om iets anders van het samenspel. Denk bijvoorbeeld aan de dagelijkse situatie, een crisissituatie of een
verandering zoals het beter positioneren van de raad. Hoe kijken we naar ons samenspel in de verschillende situaties? Welke
situatie is voor ons van toepassing en hoe kunnen we daar een stap in maken?

2. Samenspel tool: van individu tot sterk samenspel
Onderstaande opzet kan behulpzaam zijn bij het voeren van het gesprek over elkaars rollen en
wat dit betekent voor de (toekomstige) samenwerking.
Gezamenlijke (samenwerkings)afspraken:
-…
-…
Wat willen jullie hieruit vasthouden?
-…
-…

2. Samenspel tool: van individu tot sterk samenspel
Bestuurder

Burgervader

Burgemeester
Moreel leider

Verbinder

Adviseur

Gemeentesecretaris
Directeur

Procesbewaker

Vertegenwoordiger
raad
Griffier

Adviseur/coach

Functie

Rol

Mogelijke kwaliteiten

Mogelijke valkuilen

Burgemeester

Bestuurder

Gericht op vooruitgang lange termijn
Gericht op goede besluitvorming
Onafhankelijk

Verliest zijn/haar achterban (raad, college en/of ambtelijk
apparaat)
Te veel weggezongen van de praktijk

Burgervader

Is toegankelijk en zichtbaar, staat tussen de mensen
Gericht op draagvlak

Z’n specifieke rol en bijdrage is te weinig zichtbaar
Te weinig inhoudelijke focus

Moreel leider

Pakt leidersrol
Ambitieus en heeft visie, waarmee hij anderen mee kan
nemen
Integer en handelt bewust vanuit waarden

Loopt te veel voor de troepen uit en verliest daarmee de
achterban
Dominantie, waarmee hij/zij te weinig ruimte geeft aan anderen
en moeilijk toegankelijk is

Verbinder

Voelt zich en pakt verantwoordelijkheid voor het collectief
Kent de stakeholders, is gericht op draagvlak en geeft
anderen eigenaarschap

Geeft te weinig eigen sturing en visie
Eigen rol te weinig zichtbaar

Adviseur

Is de sparringspartner van belangrijke stakeholders
Wordt gewaardeerd om zijn/haar visie en relaties

Zit te veel op de stoel van de ander

Directeur

Stuurt de processen pragmatisch aan en is resultaatgericht
Pakt zijn/haar leidinggevende rol.

Is te veel Intern gericht
Is te veel op controle gericht

Vertegenwoordiger raad

Is flexibel
Is dienstverlenend
Is pragmatisch

Neemt te veel op zijn/haar schouders
Handelt te veel vanuit de waan van de dag
Verliest zijn/haar eigen kracht

Procesbewaker

Is organiserend en pragmatisch
Neutraal en betrouwbaar

Kan relatie ‘vergeten’, waardoor hij/zij signalen mist

Adviseur / coach

Is verbindend en een vertrouwenspersoon
Pakt zijn/haar rol als sparringspartner
Luistert en brengt zijn/haar eigen visie in

Te veel op de stoel van de ander gaan zitten
Kan twijfel ontstaan over zijn/haar onafhankelijkheid

Gemeentesecretaris

Griffier

3. Opgave tool: Aandacht voor inhoud, proces
en relatie bij elke opgave
Waarover voeren jullie het gesprek?
Doel en mijlpalen:
Wat willen we
bereiken? Wat zijn
belangrijke mijlpalen
om resultaat te halen?
Valkuilen :
Wat kan onze valkuil
zijn in deze opgave?
Wat is er eventueel
nog nodig om
vertrouwen in
resultaat en onderling
samenspel te
vergroten?

Individuele ambities
en belangen:
Hoe zit elk van ons in
de wedstrijd?

Onderwerp:
Wat is het
thema/opgave?

Samenspel en
rolverdeling:
Wie pakt welke rol?

Vaak is het de kunst om even uit te
zoomen en in het geheel naar het
onderwerp te kijken. Dit geldt voor
strategische opgaven, maar vaak
ook voor praktische zaken. Hoe
verhoudt het zich tot de context?
Het hoeft niet lang te duren, maar
helpt om vervolgens de juiste
keuzes te maken en richting te
brengen. Vertragen om vervolgens
te versnellen.
Heb met elkaar aandacht voor
inhoud, proces en relatie bij elk
onderwerp. Deze bollen helpen je
daarbij.

Proces:
Hoe houden we hier
aandacht voor?

Deze uitgave is tot stand gekomen in
samenwerking met

Vragen of opmerkingen?
www.lokale-democratie.nl

