“De beste ideeën ontstaan niet aan landelijke
vergadertafels, maar in de lokale uitvoeringspraktijk.
Veel collega’s bij gemeenten zijn zo gedreven om
met hun creatieve initiatieven bij te dragen aan het
oplossen van lokale opgaven, dat zij de waarde van
hun ideeën voor anderen niet direct inzien.”
Patricia Vogel, manager Samen Organiseren
VNG Realisatie

GemeenteDelers 2021
Maakt u van uw lokale initiatief een landelĳk succes?
Nederland heeft 355 gemeenten. En die willen niks liever dan
samenwerken en hun kennis delen. Daarom presenteren we
met trots de nieuwe landelĳke competitie: GemeenteDelers.

Waar bent u echt trots op als gemeente?
Misschien heeft u dé oplossing voor zwerfvuil
bedacht. Of weet u de jongeren in de gemeente
op een bijzondere manier te bereiken. Misschien
verwerkt uw gemeente data sneller dan wie dan
ook. Of heeft u een bewezen geslaagde aanpak
voor eenzame ouderen. Kortom: dien het meest
succesvolle initiatief, programma of product van
uw of een collega-gemeente in en wie weet staat
u straks wel als winnaar op het podium!

Wat wint u?
Behalve eeuwige roem, draagt u vooral bij aan
een betere landelijke samenwerking tussen alle
gemeenten. Want de genomineerde initiatieven
komen op het online VNG-Kennisplatform, zodat
iedereen ervan kan leren en ze eventueel kan
overnemen. Verder zullen we bekijken welke
initiatieven zich echt lenen voor verdere uitwerking
en daadwerkelijke landelijke implementatie. Zo gaan
we dus van lokale kwaliteit naar landelijke kracht.

Ja, wĳ doen mee
“Er is zoveel kracht en talent verspreid over 355 gemeenten
en de kunst is om dat allemaal te benutten. Zo kan die
éne briljante gedachte, dat éne geslaagde experiment
een enorm effect hebben voor alle gemeenten, voor alle
inwoners. Ik verheug me er nu al op! “
Jorinde ter Mors, Voorzitter van de Vereniging Directeuren
Publiekszaken (VDP), Directeur Publieksdienstverlening van
gemeente Utrecht
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“Het mooie is dat deze competitie
niet alleen kijkt naar de voorkant
van de dienstverlening, maar ook
naar wat er onder de motorkap
nodig is aan informatievoorziening
en datagedreven werken.”
Bas den Hollander, Directeur
directie Digitale Overheid

Bent u een Deler?
Wacht niet langer, ga samen om
de tafel en kies de case(s) waar
jullie het meest trots op zĳn.
Inzenden kan tot en met
4 december.

Ja, wĳ doen mee

“We hopen dat lokale initiatieven landelijke impact hebben.
Dat begint met het delen van goede voorbeelden, ik hoop
stiekem dat dit initiatief ook uitnodigt om vooral open te
staan voor goede voorbeelden van anderen.”
Koen Wortmann, manager Strategie & Ontwikkeling
VNG Realisatie

Doe mee!
Dien uw afgeronde initiatief, ontwikkeling, nieuwe
werkwijze, vernieuwing of praktijkvoorbeeld in of
nomineer een collega-gemeente, die iets heeft bedacht
wat de moeite waard is. Het mag groot of klein zijn,
maar het is in ieder geval bewezen geslaagd, relevant,
waardevol, opschaalbaar en niet ouder dan 3 jaar.

De jury
Om alle initiatieven en projecten goed te kunnen
beoordelen, hebben we een gemêleerd en zeer
deskundig team samengesteld dat de jury zal adviseren.
Alle inzendingen worden ingedeeld in categorieën en
de jury zal uiteindelijk in elke categorie een winnaar
kiezen.
And the winner is…. Op het jaarlĳkse
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“We versterken elkaar als het ware vanuit één groot virtueel
gemeentehuis. Doe mee en laat zien wat je in huis hebt. En
zie dat jouw innovatie door je collega’s overgenomen wordt!”
Raymond Alexander, manager Ontwikkelen Gezamenlijke Basis
VNG Realisatie

Kĳk op www.gemeentedelers.nl en doe mee!
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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