
Stadjeraanpak
moet RO/EZ
beter maken
Berenschot wil meer aandacht voor burgers 

Door Jan Schlimbach

De gemeente Groningen
streeft naar een andere werk-
cultuur na de financiële ze-
perd met het Europapark. Bin-
nen de dienst RO/EZ is veran-
dermanager Aalko van der
Veen aan de slag gegaan. Hij
heeft met Janka Stoker en Lu-
dy Geut een plan van aanpak
opgesteld voor verbetering
van de hele gemeentelijke or-
ganisatie. Volgens dit plan is er
behoefte aan een betere be-
stuurlijke, politieke en ambte-
lijke sturing. Voorts moet er

groningen � De gemeente
Groningen en de dienst
ruimtelijke ordening/
economische zaken (RO/
EZ) in het bijzonder moe-
ten met de Stadjeraanpak
beter en efficiënter wor-
den. Dat stelt het bureau
Berenschot voor in het
plan van aanpak voor het
gemeentelijke verander-
traject.

beter samengewerkt worden
tussen het college van burge-
meester en wethouders, de
raad en de verschillende ge-
meentelijke diensten. 

Volgens de verandermana-
ger kan die nieuwe werkwijze
vorm krijgen via de zogeheten
Stadjeraanpak. De hoofdopga-
ve voor de gemeente is om de
burger centraal te stellen. "Dat
betekent aandacht voor de be-
langen van al de burgers en
dus uitdrukkelijk niet ’u
vraagt en wij draaien’."

De Stadjeraanpak staat voor
samenhang, transparantie,
het betrekken van andere par-
tijen of burgers bij processen,
het democratische gehalte, de
effectiviteit en de rechtmatig-
heid. De stadjeraanpak moet
een checklist worden waarbij
politici en ambtenaren kun-
nen afstrepen of gevolgde pro-
cessen goed zijn verlopen en of
bepaalde ontwikkelingen niet
over het hoofd zijn gezien.

Van der Veen, Stoker en Geut
willen de Stadjeraanpak niet
expliciet invullen. "Dat zou
een blauwdrukachtige aanpak

opleveren. Die willen we juist
niet volgen." Zij menen dat de
veranderingen naar voren ko-
men door te werken volgens
de nieuwe methode.

RO/EZ en ook de gemeente
zijn door veranderde maat-
schappelijke verhoudingen
toe aan een nieuwe werkwijze.
RO/EZ opereert volgens Beren-
schot in de smalle marge tus-
sen sprankelende eigenwijs-
heid en de valkuil van de irri-
tante arrogantie. Het gemeen-
tebestuur moet volgens
Berenschot meer een collegi-
aal bestuur worden.

� eerste sessie

Het plan van aanpak van bureau
Berenschot wordt woensdag
besproken tijdens de eerste o-
penbare vergadering van de
nieuwe raadscommissie cultuur-
verandering. Deze eerste sessie
van de commissie, onder voorzit-
terschap van GroenLinks-raadslid
Hans Paul Klijnsma, vindt plaats
op het stadhuis tussen 13.00 en
15.00 uur.


