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Op weg naar een 
sturende rol voor een 

terugtredende overheid

De Rijksoverheid streeft een krachtige, kleine en 
dienstverlenende overheid na. Rijk, provincies, 

gemeenten en waterschappen dienen zich meer 

en meer te beperken tot hun kerntaken. 

Bij deze veranderingen krijgt u te maken met 

steeds meer verschillende partijen – privaat, 

profit en non-profit – die ook op de veranderende 

verhoudingen inspelen. De samenleving van de 

toekomst wordt vormgegeven in samenwerking 

met al die partijen. 

Om gezamenlijk een samenleving te kunnen 

ontwikkelen, is het belangrijk veel aandacht 

te schenken aan de rol van informatie, 
communicatie en participatie. Verder is het 

belangrijk netwerken en tijdelijke verbanden te 

vormen tussen de verschillende partijen die met 

dezelfde actuele vraagstukken te maken hebben. 
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Nieuwe manieren van werken vragen veel van de 

overheid. Maar ze kunnen u ook veel opleveren. 

Want een terugtredende overheid kan door het 

proactief stimuleren van participatie een bijdrage 

leveren aan het versterken van de samenleving. 

Door tradities los te laten, nieuwe werkwijzen 

te ontwikkelen en eenduidig aan te geven wat 

van die nieuwe lokale overheid wél kan worden 

verwacht, vindt de lokale overheid een nieuwe 

plaats in de veranderende samenleving. Dat vraagt 

een heldere visie op strategie, samenwerking 
en communicatie. 

Bij de ontwikkeling van die visie, de vertaalslag 

naar de organisatie en de uitvoering daarvan is  

Arc Nederland u graag van dienst.

Inhoud
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Voor burgers zijn het college van Burgemeester en 

Wethouders, de gemeenteraad en de ambtelijke 

organisatie samen dé gemeente. Bij de 

totstandkoming van beleid en de uitvoering ervan 

is het van belang duidelijkheid te scheppen over 

ieders taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden. In relatie tot elkaar, maar zeker 

in relatie tot burgers, bedrijfsleven en 

samenwerkingsverbanden. Als daarover 

duidelijkheid bestaat, is het mogelijk gezamenlijk 

en constructief beleid te ontwikkelen, dit duidelijk 

te communiceren en voortvarend uit te voeren.
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Gemeenteraad & griffier 

• Strategische communicatie door de gemeenteraad

• Communicatie rondom bestuursopdracht

• Participatie voor, tijdens en na beleidsvorming

• Werken volgens de beleidsklok

• Procesbegeleiding kaderbrief en begroting 

College van Burgemeester en Wethouders

• Ontwikkelen en levendig houden van toekomstvisie

• Burgerparticipatie en interactieve beleidsvorming

• Dialoog en draagvlak bij het streven naar zelfsturing

• Strategisch positioneren en samenwerken in de regio

• Communiceren bij projecten

• Faciliteren en begeleiden van bijeenkomsten 

• Burgers en beleidsbeïnvloeding
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Directie, management en beleid

• Regisseren van beleid en uitvoering

• Ontwikkelen en levendig houden van toekomstvisie

• Implementatie van strategie op de werkvloer

• Afstemmen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

• Versterken van de strategische alertheid

• Werken aan een klantgerichte gemeente

• Faciliteren en begeleiden van bijeenkomsten 

• Communiceren rondom projecten

• Interim-werkzaamheden strategie, visie en projectcommunicatie
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Als sector- of afdelingshoofd, beleidsadviseur of 

beleidsmedewerker binnen de ambtelijke orga-

nisatie bevindt u zich in een complex speelveld, 

waarin veranderingen elkaar snel opvolgen.  

Niet alleen de wetgeving en gemeentelijke taken 

veranderen, maar ook de manier van werken en de 

partijen met wie u contact heeft. 

In toenemende mate wordt van u een proactieve 

rol verwacht bij de voorbereiding van nieuw 

beleid, de implementatie van nieuwe wetgeving, 

het onderhouden en uitbreiden van netwerken, 

het samenwerken met andere organisaties, het 

organiseren en opstarten van projecten en het 

doorvoeren van veranderingstrajecten.
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Communicatie binnen een gemeentelijke organisa-

tie kent een grote verscheidenheid aan werkvel-

den. Denk aan corporate communicatie, interne 

communicatie, voorlichting, communicatie bij 

majeure projecten en burgerparticipatie. Kortom:  

communicatie zit verweven in alle gemeentelijke 

beleidsterreinen en iedereen komt er mee in 

aanraking. Daar waar we vroeger konden volstaan 

met het eenzijdig verstrekken van informatie, is 

communicatie nu vooral tweerichtingsverkeer. Wat 

vraagt dat van u als voorlichter of communicatie-

adviseur bij een lokale overheid?
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Communicatie & voorlichting 

• Van collegeuitvoeringsprogramma naar communicatiebeleid 

• Vruchtbaar samenwerken met college en raad

• Begeleiden en klankborden communicatiespecialisten

• Naar een effectieve communicatieafdeling

• Ondersteuning bij communicatiewerkzaamheden

• Ontwikkelen, organiseren en uitvoeren redactionele producties 

• Interim-werkzaamheden communicatie

• Faciliteren en begeleiden van bijeenkomsten



10

Raad, griffier en college

• Trajectbegeleiding kerntakendiscussie 
Gemeente Meerssen

• Trajectbegeleiding toekomstvisie 
Gemeente Brunssum i.s.m. Etil

• Communicatie en participatie 
toekomstvisie 2030 Gemeente Bladel

• Begeleiding handhavingsdebatten ge-
meenten Horst aan de Maas en Venray 

Directie, management en beleid

• Cultuurtraject Gemeente Tubbergen 
naar regisserende gemeente

• Workshop ‘regisseren = participeren’ 
met wijkregisseurs in de deelgemeente 
Rotterdam-Feijenoord

• Workshop Strategie Provincie Limburg 

• Implementatie strategie op de werk- 
vloer voor Gemeente Onderbanken

Communicatie & voorlichting 

• Verandertraject externe communicatie 
Gemeente Valkenswaard

• Raadsdebat Communicatie & 
Participatie Gemeente Bladel

• Informatieavond Masterplan Haven 
voor Gemeente Maasgouw 

Arc Nederland verzorgt ook opleidingen 
en workshops in samenwerking met 
Bestuursacademie Zuid Nederland (BAZN)

• Regisseren van Beleid & Uitvoering

• Strategie & visie

• Klantgericht werken

Arc Nederland werkt samen met diverse
partners in de overheidsbranche
waaronder Etil.

Arc Nederland en de overheid 
De overheid is voor Arc Nederland geen onbekend terrein. Met veel trots en plezier 
hebben we recent onder andere de volgende opdrachten uitgevoerd:



Door alle lagen heen spelen er thema’s rondom 

het verbeteren van de dienstverlening aan de 

burgers en van de verhoudingen tussen overheid 

en haar maatschappelijke partners. 

De ervaren adviseurs en projectmanagers van Arc 

Nederland zijn gewend complexe vraagstukken 

op te lossen binnen de overheid. Dat doen zij op 

betrokken wijze. Op bestuurlijk en ambtelijk niveau 

leveren wij diensten op het gebied van  

strategie & visie, management & beleid, 

mens & organisatie en communicatie & participatie. 

Unieke combinatie van kennis en vaardigheden
De combinatie van bedrijfskunde, strategie, 

communicatie en coaching stelt ons in staat om 

vraagstukken vanuit meerdere gezichtspunten te 

bekijken en u in verschillende rollen te ondersteu-

nen. Alles met het doel om op innovatieve wijze te 

komen tot effectieve oplossingen.
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Arc Nederland
Stationsweg 84

6075 CD Herkenbosch

T (0475) 35 89 00

F (0475) 35 89 09

E info@arcned.nl

www.arcnederland.nl/overheid


