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Verslag VDP kennisbijeenkomst 20 april 2021 - ‘Deel je 
innovatiekracht. Duik in de wereld van GemeenteDelers’  
 

Op 20 april organiseerden we samen met collega-sponsor A&O fonds Gemeenten de 
kennisbijeenkomst met als thema 'Deel je innovatiekracht. Duik in de wereld van 
GemeenteDelers'. Een sessie niet alleen voor leden van de VDP, maar ook deelnemers en 
assessoren van de GemeenteDelers, collega’s van gemeenten en sponsoren en andere 
initiatiefnemers waren uitgenodigd. Daarbij ging het om het verhaal áchter een GemeenteDelers-
case (of andere mooie innovatie). Hoe hebben de initiatiefnemers het aangepakt? Waar liepen ze 
tegenaan? Wat zijn de learnings? Hoe is het hen gelukt draagvlak voor het idee te verkrijgen? 
Hoe zijn ze zover gekomen? Wat werkt niet en vooral ook: wat werkt wel, wat lukt?  
Kortom: Hoe werkt veranderen binnen een gemeente, wat zijn succesfactoren en wat kenmerken 
van gemeentelijke innovators /gemeentedelers?  
 
Aan het woord kwamen o.a. een deelnemer en een assessor van de GemeenteDelers 2020/2021.  

Assessor 
GemeenteDelers assessor Paul Meereboer van PostNL vertelt over zijn ervaringen. Zij hebben op 
een waarderend onderzoekende manier de cases beoordeeld en daarbij goed doorgevraagd naar 
bewijs van resultaat, de deelbaarheid van het initiatief voor andere gemeenten en de eigen 
leerervaring van de deelnemers. Hoewel de cases inhoudelijk allemaal verschillen komt het 
enthousiasme van de deelnemers en passie en enthousiasme om de dienstverlening voor 
inwoners en ondernemers te verbeteren overeen.  

Deelnemer  
GemeenteDeler Henk van den Boom vertelde over zijn case om geboorteaangiftes zo veel 
mogelijk digitaal te laten gebeuren – een traject dat door de Coronatijd extra wind in de zeilen 
kreeg. Het aantal bezoeken aan het Gemeentehuis werd drastisch verminderd. Om deze case tot 
een succes te maken ging het niet om de tooling. Deze was in samenwerking met een leverancier 
ontwikkeld. Maar succesfactor was met name de nauwe samenwerking met de ziekenhuizen en 
verloskundigenpraktijken. Het is gelukt om 90% van de geboorteaangiftes naar digitaal om te 
zetten en daarbij toch ook beleving toe te voegen. ‘Vader en moeder kunnen nu samen aangifte 
doen van de geboorte van hun kind’.  

Vervolgens gingen de deelnemers in groepjes per provincie uit elkaar om met elkaar te 
discussiëren over: 
• Hoe lukt het jou/binnen je gemeenten om innovatie tot wasdom te brengen? 
• Waar werkt het wel, hoe komt dat? 
• Waar gaat het moeizaam, hoe komt dat? 
• Wat zijn eigenschappen van initiatiefnemers/innovators die de ruimte krijgen?  
• Wat voor een weerstand wordt er ondervonden? 
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In het plenaire deel hebben we de Mentimeter gebruikt om een aantal vragen helder te krijgen.  
Philip Bosman en Suzanne Kursten leidden de discussie. 
 
Ik vind dat innovatie binnen mijn gemeente hoog op de agenda staat.  

 
Ik vind mijn gemeente heel erg innovatief. 

 

Innovatie staat licht winnend op de agenda maar er is ook een groep oneens. Het is echt niet 
altijd even gemakkelijk om innovatief te zijn en om innovatie op de agenda te houden. Het is heel 
belangrijk hoe dit soort trajecten worden onderbouwd of er wel of niet budget voor wordt 
verkregen. Hiervoor zijn onderling wat tips uitgewisseld. 

Wat zijn volgens jou eigenschappen van succesvolle innovators? 
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Wat is volgens jou een succesfactor voor innovatie in een gemeente? 

 
 
 
 

Bescheidenheid is opvallende eigenschap in de eerste woordwolk. GemeenteDelers deelnemer 
Erwin van der Maesen de Sombreff licht toe waarom hij bescheidenheid belangrijk vindt. Hij geeft 
aan dat technisch tegenwoordig bijna alles kan, maar je hebt te maken met de toepasbaarheid 
van innovaties voor de medewerkers die niet op alle veranderingen zitten te wachten. Als je niet 
bescheiden kunt zijn dat word je gezien als ‘daar heb je hem weer van innovatie en hij moet zo 
nodig weer een projectje slijten.’ Soms moet je echt op je handen zitten door te zoeken naar het 
juiste moment en niet gepassioneerd je boodschap te brengen, maar juist te luisteren en pas op 
het juiste moment een stap te zetten. Je kunt beter focussen op je werk goed doen en daarmee 
draagvlak creëren. Daarmee win je ook voor een volgende innovatie. Dat vraagt om 
organisatiesensitiviteit.  

Het zoeken naar enthousiasme bij een klein groepje mensen en het geven van 
experimenteerruimte – dat is misschien nog wel belangrijker dan alles van tevoren helemaal 
plannen. Door er niet te veel de aandacht op te vestigen, maar meer de omstandigheden zo te 
maken dat het uitgelokt wordt en als het gebeurt dat je het beloont.  

Of zoals deelneemster Diny Vloedgraven zei: ‘Niet alles van tevoren bedenken, maar wat er op het 
pad komt en wat gewoon nodig is doen. Gezamenlijk optrekken en mensen en middelen 
doelmatig inzetten. Diny was bij de sessie aanwezig in de rol van inwoner/vrijwilliger met een 
mooi initiatief.  

Afsluiting 
Monica Kiezebrink – Directeur A&O fonds geeft in de afsluiting van de sessie aan dat het 
ongelooflijk is om te zien wat er in alle gemeenten gebeurt. Het A&O fonds is overtuigd dat 
innovatie begint bij mensen. Bescheidenheid is bij het creëren van draagvlak voor een innovatie 
een goede eigenschap, maar met de GemeenteDelers laten we mensen nu juist naar buiten 
treden, belonen we ze en zetten de schijnwerpers, zodat we van elkaar kunnen te leren.  


