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  Het Canvas Rijnlands Organiseren

klant
cliënt

Burger
leerling

Het is klaar als het klaar is
Goed is goed genoeg
Wij maken elkaar blij
…

binnenkant – buitenkant
systeemwereld – leefwereld

hoogland – laagland
hoge gronden – moeras

achterkant – voorste linie
Tussenwerker

frontwerkers
vakmensen

Actoren

Faciliteren
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Tussen 
ondersteuning 

en bestuur
Tussen 

voorste linie 
en 

ondersteuning

Canvas Rijnlands Organiseren:
• Wie doet wat?
• Hoe stemmen we af?
• De collectieve ambitie
• Het leerproces

Overzicht Inzicht

$ Financiën Pasje van de zaak

Strategie Straatregie

Systemen Hulpmiddelen

Staff Allround vakmanschap

Skills Kennis en kunde

Style Mores

Stakeholders Relaties

Structuur Vaste werkafspraken

Shared values Intern kompas

Rijnlands organiseren: ‘de organisatie is in 
handen van de vakmensen’. Deze vakmensen 
zijn daarmee niet, zoals op veel plaatsen 
gebruikelijk is geworden, in handen van 
managers die vervolgens eindverantwoordelijk 
zijn voor de gang van zaken. De organisatie is 
een hulpmiddel bij het organiseren.”

“

Vakmanschap, verbinding, 
vertrouwen & inspiratieV3i

Onderwerpen tijdens een 
canvassessie. Geen enkel onderwerp 

mag Angelsaksisch zijn ingericht.


