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wat willen we 
bereiken? 
(doel)  

Als gemeente willen we het goed doen voor onze burgers. We willen dat alle mensen die bij 
een project van de gemeente zijn betrokken - bewoners, samenwerkingspartners bestuurders 
én ambtenaren - na afloop tevreden zijn over wat ze hebben bereikt.  

 
 
 
 
 
 
wat gaan we 
daarvoor 
doen?  
(resultaat) 

De aanpak wateroverlast Kerkweg was een lastig project waar veel geld mee gemoeid was, 
een project met veel betrokkenen. Verschillende overheden speelden een rol. Verschillende 
afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. En verschillende bewoners van de Kerkweg. 
Deze zijn gestart met één gemeenschappelijk belang: zorgen dat de wateroverlast stopt, en 
wel zo snel mogelijk.  
 
Daarom gaan we een manier zoeken om een dergelijk complex project beter te laten 
verlopen. Die manier kunnen we toepassen op projecten die vergelijkbaar zijn qua 
complexiteit. Daarvoor gaan we kijken hoe we het hebben gedaan bij de aanpak van de 
wateroverlast. Evalueren dus. Wat ging goed en wat ging niet goed. Met als doel: wat leren 
we daarvan. Dat doen we in de vorm van interviews. Daarna maken we efficiënte, heldere 
procesafspraken die we bij komende complexe opdrachten gaan gebruiken. Procesafspraken 
waarin niet alleen processtappen staan, maar ook de mogelijke betrokkenen en 
samenwerkingspartners en hun rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.  
Zodat iedereen vooraf weet wat hij/zij kan doen, mag doen en moet doen.  
 

waarom is het 
nodig? 
(probleem)  

Dit proces was een ingrijpend en complex proces met veel doelen en deelnemers. Met veel 
verschillende rollen, belangen en bevoegdheden. Als je dat allemaal in een vroeg stadium in 
beeld hebt, kun je een complex proces - met meerdere scenario’s - vooraf goed inrichten. 

waarom moet 
het juist nu?  

 
Het project is in de afrondingsfase. Om het af te kunnen sluiten gaan we nu evalueren.  
 

waar moeten 
we op letten?   
(risico’s en 
neveneffecten) 
 
 
 

Mogelijke risico’s: 
 Dat niet alle onderdelen van het proces aan bod komen (checklist); 
 Dat de samenwerkingspartners niet willen investeren in elkaar en het niet belangrijk 

vinden om mee te werken met de evaluatie; 
 Dat we niet zoeken naar eventuele schuldigen, maar naar verbetering;  
 Dat we geen dingen dubbel doen: we hebben al veel materiaal voor de evaluatie.  

Mogelijke neveneffecten 
 We vinden ongetwijfeld leerpunten voor andere processen op dit werkterrein;  
 Die vinden we wellicht ook in de uitkomsten van de evaluatie herstructurering 

Slikkerveer Zuid-Oost 
 We kunnen in dit proces het eind 2010 vastgestelde Afwegingskader voor Participatie 

en de nieuwe uitgangspunten voor participatie en de bijbehorende omgevingsanalyse 
toetsen. 

wat hoort niet 
bij dit project?  

De technische oplossingen rond de aanpak worden in dit project niet geëvalueerd.  

planning Wat wanneer 
Startnotitie in het college en ter informatie naar de 
commissie. 

april college 
mei commissie 

Evaluatie (interviews) afgerond (kort verslag met 
aandachtspunten voor procesbeschrijving) 

Mei / juni 

Evaluatiepunten verwerken in procesbeschrijving  Juni/juli 
Procesbeschrijving klaar en ter informatie samen met 
evaluatie (kort verslag met aandachtspunten voor 
procesbeschrijving) naar college en raad 

Juli college 
22 september commissie 
6 oktober raad  
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wie doet er 
mee?  
(participatie) 

De partijen die we in elk geval nodig hebben om van dit project een succes te maken: 
Intern: De bij het proces betrokken collegeleden (-overdracht), raadsleden (moties), 
ambtenaren en adviseur; 
Extern: Waterschap, werkgroep en bewoners Kerkweg, Wijkoverleg Centrum. 
 
Het participeren in dit project door/met het Waterschap is belangrijk omdat we te maken 
hebben met twee bestuurslagen, mede-eigenaren, medefinanciering en mede-uitvoering. 
Daarnaast speelt de (onderlinge) relatie hier ook een rol (we versterken wederzijds begrip en 
komen hopelijk tot compromissen en consensus). We willen met het Waterschap iets van de 
grond krijgen vanuit gelijkwaardigheid. We hebben daarbij óók oog voor hún beleidsdoelen. 
Met hen gaan we dan ook aan de slag op het participatieniveau coproduceren (overleg). 
 
Het participeren door/met de andere externe partijen is belangrijk voor het uitbreiden van 
onze kennis (nieuwe informatie of kennis, nieuwe ideeën en/of oplossingen, uitwisseling van 
ervaring en een beter beeld van het bestuur over wat er in de samenleving speelt). Daarnaast 
speelt de relatie hier ook een rol (we versterken wederzijds begrip). We willen van hen horen 
wat er speelde en welke oplossingen zij zien. Met deze partijen gaan we daarom aan de slag 
op het participatieniveau raadplegen (interviews). 
 

communicatie Startnotitie  Na het vaststellen wordt deze gebruikt bij het 
uitnodigen van partners (WSHD en werkgroep) die 
een rol hebben gespeeld bij de evaluatie. 
(waarvoor hebben wij u nodig en wat willen we 
bereiken?) 

Evaluatie afgerond (kort verslag 
met aandachtspunten voor 
procesbeschrijving)  

Verslag als het klaar is ook communiceren naar 
allen die aan de totstandkoming hebben 
meegewerkt 

Afwegingskader en evaluatiepunten 
verwerken in procesbeschrijving  

Geen communicatie, wel tussentijds afstemmen 
intern 

Procesbeschrijving klaar en samen 
met evaluatie (kort verslag met 
aandachtspunten voor 
procesbeschrijving) naar college en 
raad  

Na het vaststellen communiceren naar 
samenwerkingspartners en zorgen dat onze eigen 
ambtelijke organisatie ermee gaat werken 

 
 
evaluatie 

 
Bij een volgend complex proces evalueren we de procesbeschrijving en passen die eventueel 
aan. 

 
randvoorw?  

 
80 uur ambtelijke inzet in de periode maart tot en met september. 

 
heeft het 
project 
draagvlak? 

 
De evaluatie van het project kan heldere inzichten opleveren voor het uitvoeren van 
complexe processen en heeft daarom voldoende draagvlak.  

 
Afdeling:   Ambtenaar:     Datum: 
MO    A. Feldbrugge    12 april 2010 
 
Opdrachtgever: hoofd afdeling Beheer en Uitvoering 
(beslisser): college van B&W  


