
Gemeente Brummen: midden in Brummense samenleving 
Over de doorgroei naar omgevingssensitief 
 
Er is een probleem in de samenleving. Of een wens voor de samenleving. Als beleidsadviseur bedenkt u dan een oplossing in de vergaderruimte en 
vanachter uw computer tikt u een raads- of collegevoorstel. Dat was toen. Tegenwoordig werkt het anders. Een beleidsadviseur gaat het veld in. Gaat 
letterlijk midden in de samenleving staan. Om zijn ogen te openen. Om gesprekken te voeren. Om te reageren op wat er in de samenleving gebeurt. 
Tenminste als het aan gemeente Brummen ligt wel. Ieder jaar groeien de beleidsadviseurs daar meer in hun nieuwe rol … 
 
“Al sinds 1997 zijn wij een Loo van Eck – gemeente!” 
Dat zegt Gert-Jan van Dijk, communicatieadviseur bij gemeente Brummen. “Dat betekent dat onze brieven kernachtig en duidelijk zijn. Dat onze voorstellen 
aan raad en college strategisch zijn beargumenteerd. En dat we ons blijven focussen om die kwaliteit vast te houden. Zodat het maximaal rendement 
oplevert. Maar brieven en voorstellen komen vaak aan het einde van de fases in een beleidscyclus aan de orde. We focussen ons nu ook op het begin van 
die fases en het begin van de cyclus. Op het moment dat er een probleem of wens ontstaat. Door ons nog meer bewust te worden van onze omgeving.” 
 
Omgevingssensitief: wat betekent dat eigenlijk? 
Hoe doe je dat? Hoe kundig moet je dan zijn? Gert-Jan van Dijk: “Als je werkelijk een onafhankelijke adviseur voor de gemeente en haar inwoners wilt zijn, 
dan heb je wel wat vaardigheden nodig. En de ene persoon heeft daar automatisch wat meer van in huis dan de ander. Het vraagt om luisteren, doorvragen, 
belangen afwegen, strategisch adviseren, scheiden van hoofd- en bijzaken, terugkoppelen en overtuigend presenteren.” 
 

Een intake met een bestuurder. Een gesprek met een belanghebbende. 
Hoe pak je het aan? Hoe blijf je objectief? 

 
De adviseurs van Brummen hebben er verder mee geoefend … 
In 7 dagdelen heeft een eerste groep van 10 beleidsadviseurs met elkaar geoefend hun politieke antenne te ontwikkelen. Zo bedachten ze in groepen 
actuele, realistische casussen voor elkaar. Ze inspireerden elkaar. Ook doordat iedereen rollenspellen speelde met een acteur. Verder schoof er een 
bestuurder uit Brummen aan, die de cursisten het hemd van het lijf konden vragen. Want interviewen is ook een vak. Ze kwamen te weten hoe een 
bestuurder tegen omgevingssensitiviteit aankijkt. En de bestuurder kreeg inzicht in het traject waarin een beleidsmedewerker zich verkeert. 
 

“We hebben alle stappen in de beleidscyclus weer doorlopen.” 
 

 
 



… en zijn weer verder doorgegroeid 
Gert-Jan vertelt: “Ze vonden het een nuttig en leuk opleidingstraject. Het heeft weer tot nieuwe inzichten geleid. Ze zijn geïnspireerd, hebben weer wat 
nieuwe ervaringen en kennis in hun rugzak. Sommigen zijn wat zekerder geworden. Wat bewuster geworden. Iedereen is weer een stukje gegroeid in het 
werk dat iedere dag weer anders is. Iedere casus staat immers op zichzelf. Leuk ook dat collega’s elkaars talenten opzoeken in de dagelijkse praktijk.  
Er ontstaan leuke coalities. Want soms is het niet fijn om in je eentje de hele gemeente te vertegenwoordigen voor een groep mensen.” 


