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Coöperatief programmamanagement

Hoe vind je een balans tussen lokale,
kleinschalige initiatieven de ruimte
geven en toch sturen op samenhang
en het geheel?
Hoeveel sturing kun je geven?

•

Hoe geef je samenwerking met
relevante stakeholders vorm? En hoe
betrek je stakeholders op een
optimale manier zonder
slagvaardigheid te verliezen?

•

Hoe verhoudt
programmamanagement zich tot
netwerksturing en procesregie?
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Hoe kun je transitieopgaven effectief
oppakken terwijl je weinig formele
macht over deelnemende partijen
hebt (regievoeren zonder macht)?
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De relevantie zit in de begin-aanpak tot aan het formaliseer moment.
Vertrouwen winnen, krijgen en behouden
Lokale, kleinschalige initiatieven slagen als sociale cohesie groot is en revenuen ten goede
komen een gemeenschap
Bewoners aan het stuur: kracht komt voort uit diversiteit
Betrekken en betrokken worden; bewoners aan het stuur: kracht komt voort uit diversiteit in
kennis, netwerk, achtergrond, competenties en vaardigheden
Bewoners laten delen in succes. Lokaal staat voor niet-anoniem; met respect naar alle
bewoners
Ambtelijke organisatie in het veld! Geen top-down benadering.
De programmamanager kan omgaan met het belangen veld; is meester op het gebied van
methoden, kennis & vaardigheden; weet van de omgevingsinvloeden en awareness drivers.
De programmamanager geeft onbewust vorm aan organisatie en samenwerking; de aanpak
van coöperatief programmamanagement lijkt het meest op de zelfstandige vorm; na
formaliseer momenten een realisatieprogramma met, door en voor de bewoners.
Vertrouwen winnen, krijgen en behouden; ook van overheden en andere belanghebbenden.
Dit is lastig. Men denkt en acteert TOP-DOWN!
Kracht komt voort uit diversiteit in kennis, netwerk, achtergrond, competenties en
vaardigheden. Alles wordt geregeld met, door en voor de bewoners!
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Coöperatief programmamanagement door krachtenbundeling bewoners; een model?
Methode, kennis &
vaardigheden
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Coöperatief programmamanagement; ergens komen met draagvlak bewoners gegeven de top-down input.
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