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Het denkkader van de gamechangers is een co-creatie van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en ORG-ID
met medewerking van tientallen partijen uit de praktijk. Initiatief voor ontwikkeling lag bij RVO.nl binnen een opdracht
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, geïnspireerd door de term gamechangers
zoals die in het essay ‘Stedelijke vernieuwing op uitnodiging’ van KEI/Nicis in 2011 is geïntroduceerd.
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Inleiding

Klimaatadaptatie vraagt
betrokkenheid van alle
partijen in zowel de
beleidsketen als de
realisatieketen.
Het is de samenleving die
in alle gebiedsontwikkeling‐
en voor klimaatadaptatie
oog moet krijgen.
Combinatie van een nieuwe
opgaven, een ongestructu‐
reerde sturing met de ge‐
wenste betrokkenheid van
de energieke samenleving.
Kwadrant 4.

Door‐zien

Door‐zien vraagt onbevangen
kijken. Kunnen we dat? Nee,
maar we kunnen ons wel
oefenen in beter kijken.
Kijken met onze verbeelding.
Zien wat er nog niet is, maar
kan komen.
We kunnen onszelf beter
leren kennen, zodat we
weten door welke filters we
kijken.
En we kunnen onszelf trainen
in het tevoorschijn luisteren
van anderen.
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Door‐werken

Twintig ervaringsdeskundigen vertellen in het boek hun verhaal. Wat
was de situatie? Waar ging het eigenlijk om? Hoe veranderde dat
henzelf? Wat deden ze anders? Hoe ging hun organisatie er mee om?
Twintig juweeltjes over anders denken, anders doen en anders
worden.

Gamechangers in de Publieke Zaak
Gamechanger:
Gebeurtenis, idee of aanpak
(vaak gekoppeld aan een
persoon)
die een aantoonbare
verschuiving
veroorzaakt in de gebruikelijke
manier van denken en doen
bij de overheid.
Weergave:
‐ Voorbeelden van perspectieven
voor anders handelen
‐ Indeling in Gamechangers
‐ Twee plaatjes:
‘spelen van het spel’ en
‘het spel kunnen spelen’
‐ Beschikbaar via website en
boek
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Door‐organiseren
Als overheden samenwerken
met private partijen, burger‐
initiatieven, burgers, dan
botsen inhoudelijke belangen,
culturen en identiteiten.
Hoe intensiever de samen‐
werking, hoe groter de impact
van de botsing.
Als op inhoud samenwerking
toegvoegde waarde biedt,
moeten de partijen elkaars
cultuur leren kennen en
elkaars taal gaan spreken.
Pas als de partijen elkaar echt
kennen, dan onstaat vertrou‐
wen om een alliantie aan te
gaan waar de partijen afhanke‐
lijk van elkaar worden.

Als jij en je collega’s zelf
veranderen, verandert ook je
organisatie.
De vraag is of je organisatie
het anders handelen isoleert
en onschadelijk maakt, of dat
het anders handelen omarmt
en een plek geeft.
In het tweede geval gaat je
organisatie een transitie door.
Voor gemeenten is dit vervolg
op de recente stap naar de
regiegemeente. Niet alleen de
eigen (gedecentraliseerde
opgave is maatgevend, maar
ook initiatieven van de
samenleving krijgen een plek.
Dit spel moet je als overheid
leren spelen.
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