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Voorwoord 5

Voorwoord 
Groningen maakt het verschil

Beste collega’s, 
Met veel plezier presenteer ik jullie de tweede versie 
van onze organisatievisie, waarin dankzij de input 
van velen nu ook onze gewenste cultuur is 
beschreven. We hebben onze visie voor de komende 
jaren voorlopig ‘Groningen maakt het verschil’ 
gedoopt. Waarom? Om te laten zien dat wij onze 
inwoners en bestuurders iets te bieden hebben en 
daarbij oog hebben voor verschillen, zoals tussen 
inwoners, tussen dorpen en wijken én tussen 
medewerkers. ‘Groots en meelevend’ had ook 
gekund. En misschien komen uit de gesprekken die 
we de komende tijd met jullie willen voeren nog wel 
veel betere titels. Die ruimte is er nog volop!

We hebben ondanks alle hink-stap-sprongen die we 
door het coronavirus moesten maken met velen van 
jullie deze organisatievisie en bijpassende cultuur 
op papier gezet. Dat vind ik op zich al een hele 
prestatie die veel energie heeft gegeven. 

We hebben met elkaar nagedacht over wat we nodig 
hebben om ons werk succesvol en leuk te laten zijn. 
De oogst van de tientallen bijeenkomsten vind je op 
de cultuurkaart. 

Maar papier is geduldig. We kunnen wel opschrijven 
dat we vol trots en met plezier willen samenwerken, 
dat we dienstbaar, slagvaardig en vol vertrouwen 
willen zijn. Maar wat bedoelen we dan precies?  
En wat gaan we dan doen of juist niet meer doen? 
Wat kunnen we in de praktijk doen met dit mooie 
document? Wat betekent dit voor onze afdelings-
doelen en voor ons dagelijks werk? 

Hierover blijven we in dialoog gaan. Met zoveel 
mogelijk collega’s. Om te beginnen met de directies 
en daarna het liefst met iedereen! We benutten 
hierbij de tips die jullie hebben bedacht over het 
gebruik van de cultuurkaart. Ook mogen we dank-
baar gebruik blijven maken van het enthousiasme 
van onze kerngroep en onze eigen denkbegeleiders. 
Zij hebben ons al laten weten ook aan het vervolg 

mee te willen doen. En we blijven ook plezier  
hebben van de deskundige begeleiding van  
De Argumentenfabriek, zoals bij het bepalen van 
prioriteiten en het uitzetten van concrete acties voor 
het komend jaar. Zo blijven we stap voor stap werken 
aan het realiseren van onze visie op een manier die 
bij onze organisatie past.

We zorgen ervoor dat we voldoende tijd maken om 
dit met elkaar uit te werken. Want ik blijf het 
herhalen: we moeten het samen doen en hiervoor 
moeten we elkaar blijven opzoeken. Het is belangrijk 
dat we van elkaar weten wie wat doet, en waarom. 
Dat we begrip hebben voor de verschillende rollen 
die we hebben. Dat we resultaten met elkaar vieren. 
Dat we goed beseffen dat we allemaal hetzelfde doel 
hebben. Namelijk dat we alles doen om deze 
gemeente en haar inwoners te dienen en vooruit te 
helpen. In die zin maken we allemaal het verschil!

Christien Bronda,  
gemeentesecretaris



In welke stappen heeft de gemeente Groningen
nagedacht over haar organisatievisie en -cultuur? 

4. Visie 5. Cultuur1. Externe trends 
en factoren

2. Interne trends 
en factoren

3. Strategische 
keuzes en missie

Inleiding 7

Inleiding

Waar staan wij als gemeente 
Groningen voor? Welke koers willen 
wij de komende jaren varen? Welke 
kernwaarden horen hierbij? Dit boek 
geeft antwoord op deze én andere 
vragen en omschrijft hiermee de 
missie, visie en gewenste cultuur van 
de ambtelijke organisatie van de 
gemeente Groningen. 

Welke denkstappen hebben we doorlopen?
Om tot een goed antwoord te komen op de 
verschillende vragen is veel informatie nodig.  
De Argumentenfabriek maakt gebruik van een 
methode die helpt bij het zorgvuldig en stapsgewijs 
nadenken over de onderdelen van een strategie. 

Denkstap 1 en 2 leveren een analyse van de huidige 
buiten- en binnenwereld van de organisatie van de 
gemeente Groningen op. Hierbij zijn zowel trends 
(veranderingen) als factoren (constanten) van  
belang voor het denken over de strategische koers 
van de organisatie.

Denk bij externe trends en factoren bijvoorbeeld  
aan toenemende gezondheidsverschillen tussen 
mensen met verschillende opleidingsniveaus,  
cijfers over het vertrouwen dat inwoners hebben in 
het bestuur van de gemeente en het verdwijnen van 
administratief werk door automatisering. Denk bij 
interne trends en factoren bijvoorbeeld aan de 
kwetsbare financiële positie van de gemeente en  
het verdwijnen van kennis en ervaring door 
uitstroom van medewerkers die met pensioen gaan.

In denkstap 3 hebben we nagedacht over de belang-
rijkste strategische keuzes voor de ambtelijke 
organisatie van de gemeente Groningen op basis van 
de trends en factoren. Bijvoorbeeld: Hoe gaat de 
gemeentelijke organisatie in de dienstverlening om 
met (groeiende) verschillen tussen wijken en 
inwoners? En: welke rol neemt de gemeentelijke 
organisatie in op het nationale speelveld? We 
onderscheidden een lange lijst met strategische 
vragen. Door hierin keuzes te maken is de concern-
directie gekomen tot de contouren van de visie en 
een voorlopige missie oftewel één zin die kernachtig 
antwoord geeft op vraag: waar staat de gemeente 
Groningen voor?
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Wat staat in dit boek?
Dit boek bevat de resultaten van de verschillende 
denkstappen in de vorm van informatie- 
visualisaties. We hebben deze visualisaties of 
kaarten verdeeld over twee hoofdstukken: 

Hoofdstuk 1. Beschrijving van de gewenste situatie
• kaart met strategische keuzes en de missie
• kaart met de visie 
• kaart met gewenste cultuur 

Hoofdstuk 2. Beschrijving van de huidige situatie
• kaart met externe trends en factoren
• kaart met interne trends en factoren

Hoofdstuk 1 over de gewenste situatie bevat de 
resultaten van de denkstappen 3, 4 en 5.  
Dit hoofdstuk is het meest relevant voor 
medewerkers van de gemeente en staat hierom 
vooraan in dit boek. 

Hoofdstuk 2 over de huidige situatie bevat de 
resultaten van de denkstappen 1 en 2. De informatie 
in dit hoofdstuk bevat achtergrondinformatie voor 
wie beter wil begrijpen waar de strategische keuzes, 
missie en visie op zijn gebaseerd. 

Achter in het boek lees je meer over het denkproces 
dat we hebben gevolgd én wie hierbij allemaal 
hebben meegedacht (en dat zijn er veel!).

Vanuit De Argumentenfabriek begeleidden wij dit 
project met veel plezier. Wij danken de deelnemers 
van de project- en kerngroep voor hun enthousiaste 
bijdrage tijdens de (online) denksessies en de 
denkbegeleiders van de cultuursessies voor hun 
kundige optreden. Hiernaast gaat onze dank naar 
het college, de OR, het GMO, de concerndirectie en 
natuurlijk alle medewerkers van de gemeente die 
hebben meegedacht in de vele cultuursessies. We 
wensen de gemeente veel succes met het uitvoeren 
van de visie! 

Dries Bartelink, chef Openbaar bestuur
Sara Blink , senior Openbaar bestuur
Frank Kalshoven, directeur
De Argumentenfabriek

In denkstap 4 hebben we deze contouren tijdens 
denksessies met een brede kerngroep, het Groninger 
Management Overleg (GMO) en de concerndirectie 
verder uitgewerkt tot de visie van de organisatie van 
de gemeente Groningen. De visie geeft de koers aan 
voor de komende jaren: wat wil de gemeente 
Groningen bereiken, waar gaat Groningen voor?

Om de visie succesvol uit te voeren is het van belang 
dat de gemeente haar organisatie, mensen en 
cultuur aanpast aan de geformuleerde nieuwe 
strategische koers (zie kader).

In denkstap 5 hebben medewerkers van de 
gemeente nagedacht over de gewenste cultuur bij de 
nieuwe visie. Ofwel, hoe werken medewerkers met 
elkaar samen om de visie te realiseren? De organisa-
tiecultuur bestaat uit een aantal kernwaarden en 
gewenste werkhoudingen. Door met medewerkers 
uit verschillende directies te praten, door elkaar te 
ontmoeten én samen na te denken heeft de 
gemeente een vliegende start gemaakt met het 
realiseren van de nieuwe organisatievisie.

Welke elementen zijn belangrijk bij het 
nadenken over een visie? 

De visie van een organisatie draait in de kern om 
de samenhang van vier elementen:
•   Strategie: wat wil de organisatie bereiken?
•  Organisatie: hoe organiseert de organisatie dat?
•  Cultuur: welke organisatiecultuur past hierbij?
•  Mensen: welke mensen heeft de organisatie 

hiervoor nodig?

Het antwoord op de strategievraag is hierbij 
leidend. De drie andere elementen (Organisatie, 
Cultuur en Mensen) passen zich hierop aan.

In dit denktraject concretiseren we nu de 
elementen Strategie en Cultuur. Groningen  
vult de andere twee elementen (Organisatie  
en Mensen) op een later moment nader in.

Hoe verhoudt deze visie zich tot de  
politieke prioriteiten van het 
bestuur?

Het primaat van de politiek betekent dat 
(gekozen) politici belangrijke beslissingen 
moeten nemen. Dit primaat van de politiek 
geldt natuurlijk ook voor en in de gemeente 
Groningen. Om die reden gaat dit boek niet  
over welke doelen de gemeente nastreeft 
op terreinen zoals de energietransitie, 
jeugdzorg of wonen en/of hoe hoog de lat 
hierbij moet liggen. Deze WAT-vragen zijn 
aan de politiek. Deze ambtelijke visie gaat 
vooral over het HOE. Hoe kunnen en willen 
we succesvol zijn de komende jaren, ook  
als we bijvoorbeeld na verkiezingen een 
heel ander gemeentebestuur hebben?  
Hoe richten we onze organisatie in? Hoe 
organiseren we onze dienstverlening aan 
inwoners? 

Het aanbrengen van onderscheid tussen 
wat politiek is en wat ambtelijk is makke-
lijker gezegd dan gedaan. In de praktijk is 
het soms grijs gebied. Uitvoeringskwesties 
kunnen zich ontwikkelen tot zware politieke 
dossiers, zoals de toeslagenaffaire laat zien. 
En verder is het aan politici om grenzen te 
trekken: iets is politiek als de politiek vindt 
dat het politiek is. 

Kortom: dit is geen politiek koersdocument.  
Het is een visie voor de ambtelijke 
organisatie waarbij het onvermijdelijk is dat 
we soms (in de ogen van sommigen) 
aanschuren tegen het politieke domein. 
Hierbij is het zonneklaar dat uiteindelijk het 
primaat bij de politiek ligt.

Strategie

Organisatie

Mensen

Cultuur

    

Het strategiemodel
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Hoofdstuk 1.  
Gewenste situatie



Wat is 
de centrale 

vraag?

Groningen maakt het verschil

Wij kiezen ervoor aanvoerder te zijn op het lokale speelveld

Wij geven prioriteit aan inwoners en aan lokale taken en opgaven. 
Wij spelen lokaal en regionaal een leidende rol en sturen (andere partijen) aan op resultaat.

Wij kiezen ervoor ons zelfb ewust te profi leren als grote gemeente met invloed op regionaal en (inter)nationaal niveau

Wij zijn op nationaal niveau een speler van belang met invloed zoals op het Rijk en andere gemeenten.
Wij profileren ons zelfbewust als hoofdstad van Noord-Nederland.
Wij profileren ons als groeikern in Noordwest Europa en benutten internationale relaties voor lokale en regionale doelen. 

Wij kiezen ervoor terughoudend te zijn met het uitbesteden van taken

Wij besteden taken alleen uit aan marktpartijen of andere (semi-)overheden als we dit goed kunnen onderbouwen.

Wij kiezen ervoor ruimte te laten aan initiatieven uit de samenleving en ons te ontfermen over kwetsbare inwoners

Wij stimuleren burgerparticipatie en staan open voor initiatieven vanuit de samenleving. 
Wij kijken om naar kwetsbare inwoners en ondersteunen hen om mee te doen aan de samenleving. 
Wij geven ruimte aan, en werken samen met partijen met publieke taken zoals woningcorporaties, zorg- en onderwijsorganisaties.

Wij kiezen ervoor als één organisatie samen te werken voor en met onze inwoners en de lokale samenleving

Wij stellen het belang van inwoners en de samenleving voorop en maken belangen van (onderdelen van) de organisatie 
hieraan ondergeschikt.
Wij vormen samen één organisatie die we als lijnorganisatie inrichten met ruimte voor flexibel en multidisciplinair werken.
Wij werken doeltreffend en doelmatig en bundelen hiervoor krachten zowel intern als met derden.

Wij kiezen ervoor oog te hebben voor specifi eke omstandigheden van inwoners en zo nodig in de geest van regels te handelen

Wij behandelen mensen gelijkwaardig en ongelijke gevallen ongelijk als omstandigheden verschillen.
Wij stellen ons pragmatisch op en durven grenzen op te zoeken. 
Wij handelen in de geest van wetten en regels in plaats van naar de letter.

Sturingsfi losofi e

Rol

Speelvelden

Wat is onze missie 
en welke strategische 

keuzes maken wij?

Missie
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Strategische keuzes- en  
missiekaart

Deze kaart toont een voorstel voor een 
nieuwe missie en de strategische keuzes die 
de organisatie van de gemeente Groningen 
maakt. Hoe is Groningen tot deze keuzes 
gekomen? Op basis van de analyse van de 
huidige situatie hebben De Argumentenfabriek 
en de gemeente Groningen een lange lijst 
strategische keuzes geïnventariseerd. 
Groningen heeft deze geprioriteerd, besproken 
en hierin keuzes gemaakt die op deze kaart te 
lezen staan. De strategische keuzes vormen 
de basis voor een verdere uitwerking van de 
koers die de gemeentelijke organisatie de 
komende jaren wil varen. Deze koers staat  
op de Visiekaart.

De missie is nog een werktitel.  
De gemeente gaat deze intern toetsen 
op draagvlak.



Cultuur

Financiën

Mensen

Wij hebben helder personeelsbeleid met ruimte voor medewerkers om zich te ontwikkelen

Wij hebben één leidinggevende voor personele zaken als verlof, beoordeling en persoonlijke ontwikkeling.
Wij bieden mensen vaste aanstellingen als hier duurzame (structurele en/of incidentele) financiering voor is.
Wij hebben volop ruimte en waar mogelijk zelf regie op de ontwikkeling van onze kennis en kunde.
Wij werken vanuit heldere kaders voor personeelsbeleid met ruimte voor leidinggevenden om hierbinnen eigen keuzes te maken.

Wij doen aan strategische personeelsplanning

Wij kijken langjarig vooruit om ook in de toekomst de juiste mensen op de juiste plaats te hebben.
Wij trekken (lokaal) talent aan via concurrerende arbeidsvoorwaarden.
Wij verwachten van medewerkers dat zij bereid zijn in hun loopbaan te bewegen naar andere posities en functies.
Wij stimuleren duurzame inzetbaarheid van medewerkers en dat zij (mentaal en fysiek) gezond zijn en blijven.
Wij stellen het organisatiebelang boven individuele belangen in ons personeelsbeleid (waarbij onze cao leidend is).
Wij benutten expertise van elkaar en anderen om mensen op de juiste plek te krijgen en de organisatie te ontwikkelen. 

Wij zijn een diverse en inclusieve organisatie waar medewerkers prettig werken

Wij zijn een inclusieve organisatie met gelijke rechten voor medewerkers ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, overtuiging, 
beperking of geaardheid.
Wij doen ons werk met ruimte voor zingeving en thuiswerk en wij zien toe op een goede werk-privébalans.

Wij werken vanuit zes kernwaarden: dienstbaar, eenheid, plezier, slagkracht, vertrouwen en vooruitgang

Wij zijn dienstbaar zoals naar onze inwoners, bestuurders, partners en elkaar.
Wij vormen een eenheid en zijn loyaal aan de gemeente en elkaar.
Wij doen ons werk met plezier, waarderen elkaar en vieren successen.
Wij tonen slagkracht zoals door resultaten te boeken en duidelijk te zijn in wat we wel en niet doen. 
We werken vanuit vertrouwen in ons eigen kunnen en in dat van elkaar.
Wij streven naar vooruitgang voor onze inwoners en willen steeds beter worden in wat we doen.

Wij zijn een fi nancieel gezonde gemeente en zijn kritisch op wat wij wel en niet doen

Wij verhogen structurele inkomsten van de gemeente door planmatig te lobbyen voor meer geld van het Rijk en de EU.
Wij voeren structureel werk uit met structureel geld en maken ons niet afhankelijk van incidentele inkomsten.
Wij toetsen vooraf en tussentijds of onze inzet noodzakelijk is voor het behalen van doelen.
Wij stoppen met activiteiten die niet of onvoldoende bijdragen aan doelen. 

Wij dagen elkaar uit om doeltreff ender en doelmatiger te werken

Wij dagen elkaar uit om slimmer en efficiënter te werken en hebben ruimte om hier plannen voor te maken en uit te voeren.
Wij verlagen kosten door processen en taken te automatiseren en door innovatie van diensten, producten en processen.

Wat is 
onze visie?

Mensen
Cultuur
Financiën
Samenwerking
Organisatiestructuur
Dienstverlening
Bestuur en beleid
Bedrijfsvoering
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Visiekaart

Deze kaart geeft een overzicht van de visie 
van de organisatie van de gemeente 
Groningen. Deze kaart toont de koers die 
Groningen de komende jaren gaat varen.



Organisatie-
structuur

Samenwerking

Dienstverlening

Wij werken samen met andere (semi)publieke organisaties als dit lokale doelen en belangen dient

Wij zijn toegankelijk voor en zoeken samenwerking met partijen waarmee wij meerwaarde kunnen bieden aan inwoners.
Wij opereren als één overheid voor inwoners en werken hierom samen met andere (semi)overheden.
Wij dragen verantwoordelijkheid als wij samenwerken, bij kerntaken in een leidende of regisserende rol.
Wij overdenken kritisch of wij (blijven) deelnemen aan complexe samenwerkingsverbanden zoals gemeenschappelijke regelingen.

Wij zijn een vooraanstaande gemeente in Nederland die eff ectief haar lokale en regionale belangen behartigt

Wij spelen een vooraanstaande rol in het G40-stedennetwerk en bij de VNG voor dossiers die belangrijk zijn voor onze gemeente.
Wij lobbyen strategisch bij het Rijk en de EU en onderhouden een goed netwerk op voor Groningen en Noord-Nederland 
belangrijke dossiers.

Wij benutten de kracht van (lokale) marktpartijen zonder ons afh ankelijk te maken

Wij staan open voor samenwerking en experimenten met lokale bedrijven en startups in de topsectoren van de gemeente.
Wij waken voor te grote afhankelijkheid van grote (tech)bedrijven. 

Wij organiseren ons als één concern in een lijnorganisatie die fl exibel is

Wij vormen samen één organisatie en werken hiertoe soepel samen in een lijnorganisatie geleid door een concerndirectie.
Wij maken in de lijnorganisatie ruim capaciteit vrij voor flexibele en/of multidisciplinaire teams voor tijdelijke en/of 
gebiedsgerichte opdrachten.

Wij werken vanuit heldere verantwoordelijkheden

Wij hebben voor al ons werk één bestuurlijk en één ambtelijk eindverantwoordelijke opdrachtgever.
Wij beleggen verantwoordelijkheden zo laag mogelijk, bij mensen die kennis hebben om besluiten goed af te wegen.

Wij bieden (digitale) diensten aan inwoners en bedrijven en helpen hierbij kwetsbare inwoners op maat

Wij digitaliseren diensten om zelfredzame inwoners en bedrijven beter en doelmatiger te bedienen via verschillende kanalen.
Wij bieden inwoners die zich niet of moeilijk zelf redden extra hulp of maatwerk, zo nodig in hun buurt en/of via één 
contactpersoon.

Wij hebben oog voor verschillen tussen inwoners en verplaatsen ons in hun behoeften en omstandigheden

Wij beseffen dat inwoners ons zien als één gemeente en één overheid.
Wij komen afspraken na en willen recht doen aan (verschillen tussen) inwoners.
Wij geven prioriteit aan dorpen, wijken en buurten waar het woon- en leefklimaat minder goed is dan gemiddeld in de gemeente.

Wij zijn slagvaardig en stimuleren goed gedrag

Wij durven snelheid en slagvaardigheid af te wegen tegen de letter van regels en zorgvuldigheid.
Wij stimuleren mensen om regels na te leven.

Wat is 
onze visie?

Mensen
Cultuur
Financiën
Samenwerking
Organisatiestructuur
Dienstverlening
Bestuur en beleid
Bedrijfsvoering
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Visiekaart



Bestuur en 
beleid

Bedrijfsvoering

Wij stellen de gemeenteraad en het college van B&W in staat om Groningen te besturen

Wij zijn dienstbaar aan onze bestuurders en leggen hen tijdig heldere keuzes voor.
Wij zijn kritisch op kwaliteit van (voorgesteld) beleid, wijzen bestuurders op risico’s en kijken voorbij het (politieke) hier en nu.
Wij berekenen financiële gevolgen van bestuurlijke ambities en stellen bestuurders in staat te kiezen tussen ambities en geld.

Wij vergroten de betrokkenheid van inwoners bij maatschappelijke opgaven en werken in vertrouwen met hen samen

Wij staan open voor, en bouwen voort op initiatieven van inwoners en durven nee te zeggen als iets niet kan (met uitleg). 
Wij benutten de kennis en ervaring van inwoners en zorgen dat ook belangen die minder in beeld zijn op tafel komen.
Wij werken -gelijkwaardig en in vertrouwen- samen met inwoners en anderen aan een betere lokale samenleving.

Wij stellen ons open voor inwoners en bewaken dat beleid ook goed uit te voeren is

Wij willen een betrouwbare overheid zijn en maken hierom informatie zo veel en goed mogelijk openbaar en toegankelijk. 
Wij hebben oog voor beleidsgevolgen en benutten ervaringen van mensen die met hun voeten in de klei staan. 

Wij evalueren beleid systematisch en temmen regeldruk

Wij evalueren ons beleid systematisch op doeltreffendheid en doelmatigheid.
Wij implementeren alleen regels als deze overtuigend noodzakelijk, werkzaam en doelmatig zijn.

Onze bedrijfsvoeringsprocessen verlichten ons werk en verhogen de kwaliteit ervan

Wij verlenen hoogstaande interne diensten die merkbaar bijdragen aan beleids- en organisatiedoelen.
Wij maken gebruik van simpele en toegankelijke systemen, zoals voor onze financiële administratie.
Wij beheersen processen om de kwaliteit van producten, diensten en processen te verbeteren (plan-do-check-act) en passen 
deze structureel toe.
Wij richten gebouwen en kantoorruimtes in op onze hoofdprocessen en spelen waar mogelijk vroeg in op ontwikkelingen.

Wij zien (verantwoord gebruik van) informatie en technologie als essentieel voor het bereiken van onze doelen

Wij werken digitaal en via standaarden waar het kan, en persoonlijk of met maatwerk, waar nodig.
Wij passen bewezen (technologische) innovaties vroeg toe, zonder zelf te pionieren.
Wij maken veilig en verantwoord gebruik van (big) data, algoritmen en sociale media met aandacht voor ethiek. 
Wij hebben onze informatiehuishouding op orde zodat wij intern en extern makkelijk en veilig data, informatie en kennis 
(kunnen) delen.

Wij bevorderen de gezondheid van medewerkers en dragen bij aan duurzaamheidsdoelen

Wij doen ons werk (waar mogelijk) op aantrekkelijke en gezonde werkplekken.
Wij stimuleren gebruik van de fiets en ander schoon vervoer.
Wij dragen bij aan een beter klimaat en milieu zoals door minder CO2-uitstoot en het duurzaam verwerken van afval.

Wat is 
onze visie?

Mensen
Cultuur
Financiën
Samenwerking
Organisatiestructuur
Dienstverlening
Bestuur en beleid
Bedrijfsvoering
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Visiekaart



Wat is 
de centrale 

vraag?

Plezier

Vooruitgang

Vertrouwen

Slagkracht

Wij zijn er voor onze inwoners en dienen het maatschappelijk belang.
Wij geven onze bestuurders onpartijdig advies en bieden hen tegenspraak.
Wij verplaatsen ons in onze inwoners, partners en elkaar, en zijn vriendelijk en toegankelijk. 
Wij hebben oog voor verschil en ontfermen ons over wie kwetsbaar is of het moeilijk heeft.
Wij maken heldere afspraken, houden ons hieraan of geven tijdig aan als dit niet lukt.

Wij vormen samen één organisatie en zijn loyaal aan de gemeente en elkaar.
Wij kijken verder dan ons eigen werk en vermijden het denken in hokjes.
Wij weten wie wat doet en werken vanuit heldere verantwoordelijkheden.
Wij vragen en bieden elkaar hulp en staan open voor suggesties.
Wij tonen interesse in elkaar en houden elkaar actief op de hoogte van relevante zaken.
Wij kunnen op elkaar bouwen en rekenen, ook in lastige situaties.

Wij zijn trots op onze organisatie en gemeente en stralen dit uit.
Wij vieren onze mijlpalen en successen samen.
Wij doen ons werk met plezier en humor en hebben aandacht voor onze gezondheid. 
Wij waarderen elkaars inspanningen en spreken onze waardering voor elkaar uit. 
Wij hebben invloed op hoe wij ons werk doen en bewaken de balans tussen werk en privé.

Wij stellen realistische doelen en werken resultaatgericht.
Wij zijn zelfbewust en werken doortastend.
Wij werken samen met anderen om tot de beste resultaten te komen. 
Wij zijn duidelijk in wat wij wel en niet (kunnen) doen, en onderbouwen onze keuzes.
Wij bepalen samen wat belangrijk is en maken hier tijd voor.

Wij staan open voor initiatieven van inwoners en partners en benutten hun kennis.
Wij werken in een prettige sfeer: open, eerlijk, respectvol en veilig. 
Wij werken vanuit vertrouwen in ons eigen kunnen en in dat van elkaar.
Wij mogen het met elkaar oneens zijn en zoeken dan naar een oplossing.
Wij spreken elkaar aan, ook als dingen niet goed gaan, en kunnen hiermee omgaan.
Wij mogen fouten maken. 
Wij hebben de ruimte om zelf verantwoordelijkheid te dragen en te nemen. 

Wij dragen bij aan voorspoed van onze inwoners en een leefbare gemeente.
Wij reflecteren op onszelf, ons werk en elkaar, en leren hiervan.
Wij benutten elkaars sterke kanten en staan open voor ideeën en initiatieven.
Wij zijn leergierig en stimuleren elkaar onze talenten te benutten.
Wij scheppen ruimte voor creativiteit, vernieuwing en anders denken. 
Wij geven en volgen het goede voorbeeld, zowel aan elkaar als aan de buitenwereld.

Wat zijn onze 
kernwaarden en 

welke werkhoudingen 
passen hierbij?

Dienstbaar

Eenheid

20 Groningen maakt het verschil Hoofdstuk 1. Gewenste situatie 21

Cultuurkaart

Deze Cultuurkaart toont de gewenste 
organisatiecultuur van de ambtelijke 
organisatie van de gemeente Groningen. 
Deze organisatiecultuur sluit aan bij de 
organisatievisie van de gemeente. De cultuur 
bestaat uit zes kernwaarden en werk-
houdingen die passen bij deze kernwaarden. 
Deze kaart is gemaakt door De Argumenten-
fabriek op basis van 31 cultuursessies die 
denkbegeleiders van de gemeente Groningen 
hielden met meer dan 150 medewerkers van 
de gemeente Groningen.

Tijdens deze cultuursessies hebben mede-
werkers van de gemeente ook nagedacht  
over tips om deze Cultuurkaart te gaan 
gebruiken. Deze tips benut de gemeente 
bij het maken van een aanpak voor het 
vervolg van dit organisatievisie en 
-cultuurtraject. 
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Hoofdstuk 2.  
Huidige situatie



Maatschappij

Technologie

Veel mensen zijn tevreden met hun leven, maar verschillen tussen groepen zijn groot en hardnekkig

De gemiddelde tevredenheid met het leven in Nederland is stabiel (84 procent in Groningen), wel nemen verschillen toe. 
Vooral lager opgeleiden, middeninkomens en werklozen worden minder tevreden met het leven.
Mensen komen elkaar steeds minder tegen op plaatsen (wonen, werken, onderwijs) waardoor segregatie toeneemt.
Opleidingsniveau vormt een nieuwe grens tussen groepen inwoners en gezondheidsverschillen tussen hen worden groter.

Het vertrouwen in onze democratie is hoog en politieke betrokkenheid stabiel

Het vertrouwen in instituties en de democratie is hoog (vooral bij hogeropgeleiden) en aandacht voor participatieve 
democratie groeit.
Inwoners vinden vooral inclusiviteit, dialoog, transparantie, tegenkracht en zeggenschap belangrijk in hun democratie. 
Nederlanders demonstreren vaker en op meer thema’s (vaak met minder mensen) dan vroeger. 

Mensen maken meer gebruik van online media met gevolgen voor het publieke en politieke debat

Mediagebruik van mensen is gelijk in tijd en anders in vorm: meer nieuwe media en digitale communicatie.
Van de Nederlanders (≥ 11 jaar) heeft drie procent thuis geen toegang tot internet, hiervan is tweederde 75 jaar of ouder.
Polarisatie in de maatschappij en wantrouwen tegen instituties neemt toe, mede door sociale media en nepnieuws.
Politici agenderen vaker onderwerpen naar aanleiding van incidenten en discussies op sociale media.

Burgers zijn en voelen zich veiliger, maar georganiseerde (cyber)criminelen bedreigen de samenleving en de rechtsstaat

Voor burgers ingrijpende criminaliteit (zoals inbraak) neemt af, maar georganiseerde ondermijnende criminaliteit neemt toe.
Cybercriminaliteit en verstoringen van ict nemen toe met risico’s voor ontwrichting van (delen van) de samenleving.

Technologische systemen worden steeds beter, sneller en preciezer en integreren meer in onze samenleving

Technologieën (sensoren, big data, robots, apps) zorgen samen dat systemen of machines intelligent(er) gedrag vertonen.
Essentiële voorzieningen zoals zorg, betalingsverkeer en overheidsdiensten raken afhankelijk van technologie.
Interacties van mensen onderling en met organisaties gaan steeds vaker digitaal, maar niet iedereen is even ‘digivaardig’.
Door digitalisering verdwijnt (administratief) werk en ontstaan wezenlijk nieuwe organisatievormen, zoals online platformen.

Steeds meer aspecten van onze samenleving worden gekwantifi ceerd en het belang van data neemt toe

De hoeveelheid beschikbare data over onze samenleving (big data) groeit en jaagt innovatie aan.
Bedrijven en overheden verzamelen, koppelen en analyseren vaker en meer data en de macht van techbedrijven groeit.
Data, algoritmen en technologie zijn niet neutraal of waardenvrij en aandacht voor ethiek bij datagebruik groeit.

Welke externe 
trends en factoren 
zijn relevant bij het 
nadenken over onze 

missie en visie?

Maatschappij
Technologie
Ruimte
Economie
Demografi e
Bestuur
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Externe trends- en factorenkaart

Deze kaart geeft een overzicht van externe 
trends en factoren die relevant zijn bij het 
nadenken over de missie en visie van de 
ambtelijke organisatie van de gemeente 
Groningen.



Groningen is een gemeente waar mensen fi jn wonen en ruimte in de stad schaars is

Inwoners van Groningen geven hun buurt in 2019 gemiddeld een 8 als rapportcijfer (net als gemiddeld in Nederland).
Groningen was in 2020 de gezondste stad van Nederland met een schone lucht met weinig stik- en fijnstof.
De woningmarkt van Groningen is overspannen (meest na Amsterdam en Utrecht).
Eisen van vastgoedgebruikers wisselen vaker waardoor gebouwen minder lang staan of vaker opnieuw ingericht worden.

De gemeente Groningen kent een groot buitengebied en grote verschillen tussen wijken

Met Ten Boer en Haren erbij kent Groningen een groter buitengebied dan voor de fusie met andersoortige beleidsvragen. 
Vooral de noordelijke stadswijken blijven achter op het gebied van leefbaarheid, fysiek én sociaal.

Groningen is een kennisstad met een markant karakter die weet hoe ze ruimtelijk en economisch wil groeien

Groningen profileert zich met bedrijven en kennisinstellingen als kennisstad op energie, healthy ageing en digitalisering.
Ruimte, pioniersgeest en karakter zijn de drie kernwaarden bij de marketing van het merk ‘Groningen’ (stad en ommeland).
De energietransitie verandert wonen, werken, verplaatsen, produceren en consumeren, ook in dé energieprovincie Groningen.
De gemeenteraad stelde in 2018 een Omgevingsvisie vast met speerpunten leefkwaliteit, groei en energietransitie.

Veel mensen reizen van, naar en in de centrumstad Groningen, binnenstedelijk vooral met de fi ets

Elke werkdag komen 180 duizend mensen uit de regio naar Groningen voor werk, onderwijs of voorzieningen.
In Groningen is de fiets het belangrijkste vervoersmiddel (60 procent van de binnenstedelijke vervoersbewegingen).

De economische groeivooruitzichten zijn bescheiden terwijl de omliggende regio krimpt

Het CPB verwacht in Nederland langdurig lage groei van productiviteit en (nationaal) inkomen.
Groningen kent bovengemiddeld veel ‘coronagevoelige banen’ zoals in horeca, cultuur en flexwerkers.
Het verschil tussen groeisteden als Groningen en krimpregio’s zoals de noordelijke provincies wordt groter.

Groningen is een centrumstad met veel (internationaal) kenniswerk en verdringing van arbeid

Groningen is een werkstad: het aantal banen per 1.000 inwoners is in Groningen 716 tegenover 506 landelijk.
Groningen heeft na Amsterdam de meeste snelgroeiende technologiebedrijven en start ups van Nederland.
Groningen wordt meer een internationale kennisstad met buitenlandse studenten en (kennis)werkers, zoals bij UMCG en RUG.
Studenten met bijbanen onder hun opleidingsniveau verdringen soms lager opgeleiden op de Groningse arbeidsmarkt.

De arbeidsmarkt in Nederland verandert snel zoals door technologie, economie en politiek

Tussen 2003 en 2019 steeg landelijk het aantal flexwerkers (met bijna één miljoen) en zzp’ers (met bijna 500.000). 
Door technologie werken mensen meer tijd- en plaatsonafhankelijk.
Middenklassebanen zoals administratief werk verdwijnen door automatisering (afname tot 2030 van 10 tot 20 procent).
Burn-outklachten bij werknemers nemen toe van 12,7 procent in 2010 tot 17,3 procent in 2018.
Millennials en latere generaties hechten aan zingeving en vrijheid in hun werk (boven baangarantie en salaris).

Relatief veel huishoudens in Groningen zijn arm en/of hebben geen betaald werk

Van de Groningse huishoudens heeft 14,0 procent langdurig een laag inkomen, veel meer dan landelijk (7,9 procent).
Groningen staat zesde op de lijst van gemeenten met hoogste armoedepercentages (8,6 procent in 2017).
De werkloosheid in Groningen ligt structureel twee tot drie procent boven het landelijk gemiddelde.

Economie

Welke externe 
trends en factoren 
zijn relevant bij het 
nadenken over onze 

missie en visie?

Ruimte

Maatschappij
Technologie
Ruimte
Economie
Demografi e
Bestuur
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Externe trends- en factorenkaart



Demografi e

Bestuur

De gemeente Groningen groeit en blijft groeien vooral door migratie uit de regio en het buitenland

Groningen is in 2021 de zesde stad van het land met 233.273 inwoners en zal in 2030 circa 250.000 inwoners tellen. 
Groningen groeide in 2019 vooral door migratie (uit regio en buitenland), en minder door natuurlijke aanwas.
Het aandeel mensen dat na hun studie de provincie Groningen verlaat voor een baan elders (circa 60 procent in 2011) neemt af.

Ondanks de vergrijzing blijft Groningen een gemeente met een jonge, hoogopgeleide bevolking

Groningen vergrijst, maar minder dan landelijk: in 2034 is 17 procent van de bevolking 64+ (14 procent in 2019).
In studentenstad Groningen wonen meer dan twee keer zo veel 20-24-jarigen als gemiddeld in Nederland.
Inwoners van Groningen zijn goed opgeleid: 39% hoger (landelijk 33%), 43% middelbaar (39%) en 18% lager (28%).

Huishoudens in de gemeente zijn uitzonderlijk samengesteld: veel alleenstaanden en weinig gezinnen

Geen (middel)grote stad in ons land kent zo veel alleenstaanden en zo weinig gezinnen als Groningen.
Sinds 2012 neemt het aantal eenoudergezinnen in Groningen toe en het aantal samenwonenden met kinderen af.

Gemeenten krijgen meer taken van het Rijk met weinig geld en weinig beleidsvrijheid

Na de decentralisaties groeit het takenpakket van gemeenten verder zoals door de Omgevingswet en de energietransitie. 
Gemeenten zijn financieel beperkt autonoom, het overgrote deel van de uitgaven van gemeenten vloeit voort uit rijksbeleid.
VNG en gemeenten lobbyen al jaren voor meer rijksgeld vooral voor structurele tekorten in het sociaal domein.
Het Rijk wil de financiële verhoudingen met gemeenten per 2023 wijzigen met een nieuwe verdeling van het gemeentefonds. 

Gemeenten zoeken een nieuwe balans tussen markt, overheid en samenleving 

Gemeenten nemen andere rollen aan, een verschuiving van ‘zorgen voor’ naar ‘faciliteren en ruimte geven aan’ de samenleving.
Overheden willen wantrouwende burgers benaderen, mede naar aanleiding van drama’s rond gaswinning en toeslagen.
Mondig wordende inwoners en uitvoerders willen minder regels en meer ruimte voor (snel) maatwerk in contact met overheden.
Gemeenten besteden in toenemende mate taken uit aan bedrijven, stichtingen en samenwerkingen van gemeenten.
De roep om ‘de overheid’ als probleemoplosser (in plaats van ‘de markt’) klinkt steeds luider, de coronacrisis versterkte dit.

Gemeenten werken regionaal en nationaal meer dan eerst samen

Gemeenten werken onderling meer samen binnen regio’s bijvoorbeeld vanwege kwaliteit of (mogelijke) schaalvoordelen.
Regionale samenwerkingen zijn in de praktijk vaak weinig doelmatig en kennen problemen van (democratische) sturing.
Gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk willen meer als één overheid optreden bij problemen voor burgers.
Groningen wordt door burgers, andere overheden en bedrijven steeds meer gezien als de aanvoerder van Noord-Nederland.

Het vertrouwen van inwoners in het Groningse gemeentebestuur varieert en is gemiddeld hoger dan landelijk

In 2021 had 35 procent van de inwoners van Groningen (heel) veel vertrouwen in het bestuur van de gemeente (landelijk 33%).
Eén op de zes inwoners van Groningen (18 procent) heeft weinig of ‘nauwelijks tot geen’ vertrouwen in de gemeente. 

Welke externe 
trends en factoren 
zijn relevant bij het 
nadenken over onze 

missie en visie?
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Bestuur
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Externe trends- en factorenkaart



Strategie

Organisatie

De gemeente Groningen heeft nu geen expliciete missie en visie

De raadsopdracht in 2012 om tot een missie en visie te komen heeft niet tot resultaat geleid.
Medewerkers zijn niet goed op de hoogte van de visie op de externe dienstverlening van Groningen. 

De gemeente wordt na veel reorganisaties nu - op papier - als één concern geleid door een concerndirectie

Sinds 2014 zijn er circa vijfentwintig reorganisaties uitgevoerd of gestart en zijn Haren en Ten Boer erbij gekomen.
De gemeentelijke organisatie is nu opgedeeld in drie domeinen: ruimtelijk, sociaal en bedrijfsvoering. 
De gemeente kent - min of meer per domein - drie concerndirecteuren, die met de gemeentesecretaris de concerndirectie vormen. 
Onder elk domein vallen directies, zestien in totaal, met aan het hoofd een directeur of manager.

De gemeente Groningen werkt in de regel via de lijnorganisatie en steeds meer integraal

Groningen voert werkzaamheden in de regel uit via de organisatieonderdelen in de lijnorganisatie.
Groningen werkt in de lijn en bij integrale ‘opgaven’ steeds vaker directie- en domeinoverschrijdend, en soms gebiedsgericht.
Ambtenaren weten niet altijd wie de eigenaar van een vraagstuk is, vanwege de organisatiestructuur en variatie in werkwijzen. 
Groningen wil verantwoordelijkheden laag beleggen; in de praktijk mengen leidinggevenden zich in taken van de werkvloer.

Inwoners zijn licht tevreden over de gemeentelijke dienstverlening die steeds meer via digitale kanalen loopt

Inwoners waarderen de dienstverlening van Groningen in 2021 met gemiddeld een 6,8 (net als landelijk).
Groningen was één van drie genomineerden voor de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie 2020.
Groningen heeft weinig informatie om te sturen op de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening.
Groningen innoveert haar digitale dienstverlening en gebruikt steeds vaker digitale kanalen en algoritmen.
Informatie is zowel intern als extern nog niet goed vindbaar in datasystemen van de gemeente.

De gemeente Groningen werkt veel samen, ook met nieuwe partijen

Groningen neemt deel aan elf gemeenschappelijke regelingen, twaalf vennootschappen en coöperaties en vijf stichtingen.
Groningen wisselt steeds meer informatie uit met andere overheden en werkt digitaal vaker met hen samen.
Groningen werkt steeds vaker samen met (nieuwe) partijen, zoals werknemers-, werkgevers- en onderwijsorganisaties. 

Welke interne 
trends en factoren 
zijn relevant bij het 
nadenken over onze 

missie en visie?
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Interne trends- en factorenkaart 

Deze kaart geeft een overzicht van interne 
trends en factoren die relevant zijn bij het 
nadenken over de missie en visie van de 
ambtelijke organisatie van de gemeente 
Groningen.



Mensen

Cultuur

Financiën

Bestuur

De gemeente Groningen verjongt maar heeft moeite mensen te verwerven met de juiste kwaliteiten

De organisatie is gekrompen en telt nu circa 2.800 fte, waarvan 49 procent vrouw is en 12 procent jonger dan 35 jaar.
Met de uitstroom van oudere werknemers verdwijnen kennis, competenties, ervaring en de historie uit de organisatie. 
Op een krapper wordende arbeidsmarkt is het lastig om mensen met de juiste kwaliteiten te vinden. 
Groningen heeft de afgelopen jaren meer jonge werknemers aangenomen, weinig op beslisposities. 

De gemeente huurt specifi eke kennis in en wil bepaalde diensten weer zelf uitvoeren

Groningen huurt sinds 2019 minder externe medewerkers in maar haalt wel specifieke kennis van buiten de organisatie.
Groningen besteedt diensten uit, zoals ict, en onderzoekt om bepaalde diensten, zoals schoonmaak, weer zelf te gaan uitvoeren.

Het werk van medewerkers verandert en vraagt om andere competenties

Het werk van medewerkers verandert sneller dan voorheen, zoals door digitalisering en co-productie met burgers en partners.
Medewerkers zijn gewend geraakt aan meer thuiswerken, hoewel niet iedereen digitaal vaardig is.

Medewerkers zijn doorgaans tevreden, zijn vaker ziek dan landelijk en missen resultaatgerichtheid

Uit onderzoek blijkt 84 procent van de medewerkers met plezier te werken en 92 procent in goede samenwerking met collega’s.
Het verzuimpercentage ligt in Groningen met 6,9 procent hoger dan landelijk voor gemeente-ambtenaren (5,8 procent). 
Medewerkers hebben geen duidelijk beeld van huidige doelstellingen en vinden de organisatie onvoldoende resultaatgericht. 

De gemeente heeft (nog) geen geëxpliciteerde organisatiebrede cultuur en werkt al enige tijd aan cultuurverandering 

In 2011 formuleerde een Visiegroep als kernwaarden: Open en professioneel, Betrouwbaar/vertrouwen, Samenwerken/
verantwoordelijk en Investeren in mensen. 
In 2013 waren kernwaarden (in volgorde van prioriteit): Samenwerken, Betrouwbaar, Lef, Open en Daadkrachtig.
De cultuur van de oude acht diensten leeft voort in de huidige zestien directies.
Medewerkers omschrijven de huidige cultuur als betrokken, veelzijdig en dienstverlenend.
Vertrouwelijke informatie blijft niet altijd geheim en een goed netwerk vergroot de kansen op het maken van promotie.

De fi nanciële positie van de gemeente Groningen is kwetsbaar en verantwoordingsdruk neemt toe

Groningen krijgt een onvoldoende voor haar financiële conditie op basis van de Houdbaarheidstest gemeentefinanciën.
Groningen benut haar beschikbare weerstandsvermogen om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen.
Groningen koppelt nieuwe ambities niet altijd aan budget.
De verantwoordingsdruk op de gemeente, zoals vanuit de accountant, neemt toe en beïnvloedt de bedrijfsvoering.

Het college wil weloverwogen besluiten nemen op basis van gedragen beleidsvoorstellen van ambtenaren 

Het college wil dat ambtenaren inwoners betrekken bij beleid en voelen dat hun werk inwoners raakt.
Het college wil dat ambtenaren hen tijdig, duidelijke en transparante keuzes voorleggen voor weloverwogen besluitvorming.

Welke interne 
trends en factoren 
zijn relevant bij het 
nadenken over onze 

missie en visie?
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Interne trends- en factorenkaart 
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Tot besluit

Hoe is dit boek tot stand gekomen?
De Argumentenfabriek maakte dit boek in de 
periode september 2020 tot en met november 2021. 
Christien Bronda, gemeentesecretaris van de 
gemeente Groningen, was opdrachtgever voor  
De Argumentenfabriek. Zij werd hierbij ondersteund 
door een interne projectgroep van vijf medewerkers 
onder leiding van Klaas van der Hoek, programma-
manager bij de concernstaf.

De Argumentenfabriek heeft voor dit boek infor-
matie verzameld via uitgebreid literatuuronderzoek 
en door in totaal twaalf (online) denksessies te 
houden met verschillende interne belanghebbenden 
van de gemeente Groningen. De meeste van deze 
denksessies zijn gehouden met een breed samen- 
gestelde kerngroep van negentien medewerkers uit 
verschillende directies en afdelingen van de 
gemeente. In aanvulling op deze kerngroep dachten 
op verschillende momenten ook andere betrokkenen 
mee zoals het voltallige college van burgemeester  
en wethouders, de Ondernemingsraad (OR),  
het Groninger Management Overleg (GMO) en  
de concerndirectie.

In het voorjaar van 2021 leidde De Argumenten- 
fabriek acht medewerkers van de gemeente 
Groningen op tot denkbegeleider voor cultuurses-
sies. Deze denkbegeleiders hebben tussen juni en 
oktober 2021 in totaal 31 cultuursessies begeleid 
waarin in totaal circa 150 medewerkers van de 
gemeente Groningen hebben gedacht en gesproken 
over de gewenste organisatiecultuur van de gemeen-
telijke organisatie. De Argumentenfabriek maakte 
op basis van de opbrengst van deze cultuursessies 
de Cultuurkaart die in dit boek is opgenomen.  
Op 2 november 2021 reflecteerde de concerndirectie 
op de inhoud van de missie, visie en de voorgestelde 
organisatiecultuur. Op basis hiervan rondde  
De Argumentenfabriek deze versie van het boek af.

Wie hebben meegedacht?
Hierna staan de (groepen van) mensen die hebben 
meegedacht over de inhoud van dit boek.
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Annet Visser
Caja Visser 
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Marije Zoetelief
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Rogier Heida, adviseur contractmanagement
Martin Huiting, medewerker Technische Uitvoering 
Natalia de Jong, functioneel beheerder
Peter Kunst, gepensioneerd (voorheen senior   
 beleidsmedewerker Stadsbeheer) 
Jacqueline Loeffen, medewerker beleid en ontwerp
Jos Mars, accountmanager Werk & Participatie 
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Over de denkbegeleiders
Dries Bartelink, chef  Openbaar bestuur
Dries is een geboren en getogen Groninger. Hij werkt 
sinds 2017 bij De Argumentenfabriek. Als Chef 
Openbaar bestuur is hij verantwoordelijk voor de 
dienstverlening van de fabriek aan gemeenten en 
provincies. Ook verzorgt hij trainingen voor bestuur-
ders en ambtenaren via De Denkacademie, onze 
trainingentak. Hierbij put hij uit zijn ervaring als 
onder meer raadslid, bestuursadviseur van het 
Amsterdamse college van B&W en strateeg bij het 
ministerie van Economische Zaken. Naast zijn werk 
voor De Argumentenfabriek is Dries voorzitter van 
de Rekenkamercommissie van de gemeente  
Haarlemmermeer.

Sara Blink, senior Openbaar bestuur
Ook de wortels van Sara liggen in de provincie 
Groningen. Sara is een ervaren kaartenmaker en 
denkbegeleider, die sinds 2012 bij De Argumenten-
fabriek werkt. Als senior Openbaar bestuur voert ze 
projecten uit voor gemeenten en provincies, over tal 
van onderwerpen. Ze is co-auteur van het in 2021 
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studeerde internationale organisaties en 
internationale betrekkingen in Groningen.

Frank Kalshoven, directeur 
Frank is directeur en oprichter van De Argumenten-
fabriek (2006). Hij promoveerde in de economie en 
werkte jarenlang in de journalistiek. Voor de zater-
dagse Volkskrant schrijft Frank sinds 1996 een 
column over economie en politiek: ‘Het Spel & De 
Knikkers’. 
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