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Datum: 14 november 2022 

Opsteller: Iris Hofstee en Hanneke Smit (Kerngroep uitwerking aanbevelingen evaluatie) 

 

M. Heidekamp-Prins, directeur RUD Drenthe 

 

Openbaar ja 

 

Onderwerp:  

 

Voortgang aanpak aanbevelingen evaluatie GR RUD Drenthe en uitwerking 

maatregel 8 

Advies eigenarenoverleg 

 

Gevraagd besluit: 

1. Kennis te nemen van de voortgang van de aanpak van de aanbevelingen uit de evaluatie van de 
GR RUD Drenthe.  

2. Kennis te nemen van het stroomschema ‘van initiatief tot einddocument’  

 

Inleiding 

 

In 2021 is een evaluatie van de gemeenschappelijke regeling RUDD afgerond. De 
opgenomen aanbevelingen zijn opgepakt en van deze aanpak is een 
voortgangsrapportage opgesteld. 
 
Een van de aanbevelingen betreft het maken van afspraken om te komen tot een 
uitwerking van een initiatief of een nieuw project. Er is een stroomschema 
opgesteld waarin een helder proces wordt geschetst voor het starten van 
initiatieven tot het maken, vaststellen en borgen van een einddocument.  

 
  

Motivatie 

 

Argumenten  

1.1 Uit de voortgangsrapportage blijkt de voortgang in de uitwerking en de 

borging van de aanbevelingen.  

De voortgangsrapportage geeft een overzicht van de 10 aanbevelingen uit de 

evaluatie. Per aanbeveling is uitgewerkt hoe er invulling aan de uitwerking van 

de aanbeveling is of wordt gegeven. Hierdoor is er altijd duidelijk in beeld welke 

aanbevelingen nog aandacht behoeven en welke al afgerond zijn. Dit zorgt ervoor 

dat uiteindelijk alle aanbevelingen uit de evaluatie opgepakt worden en geborgd.  

 

2.1 Het stroomschema zorgt ervoor dat initiatieven het juiste proces 

doorlopen  
Uit de evaluatie kwam naar voren dat er discrepanties tussen de ambities van de 
RUDD en de deelnemers bestaan. Om die discrepanties te verkleinen helpt het 
om afspraken te maken over het proces om te komen tot een uitwerking van een 
initiatief of een nieuw project. Het processchema beschrijft de route die een 
initiatief doorloopt om tot uitwerking te komen. Dit processchema kan gevolgd 
worden wanneer er door de deelnemers of de RUDD een nieuw initiatief wordt 
ingebracht.  
 

Kanttekeningen/risico’s 



2.2 Het initiatief kan vastlopen door alle stappen uit het stroomschema als 

verplicht te zien 

Bij een processchema is het gevaar dat een initiatief vastloopt doordat er wordt 

gedacht dat elke stap verplicht is om te doorlopen voordat het tot uitwerking kan 

komen. Maar het proces is dynamisch. Daarom is het belangrijk om per initiatief 

te bepalen welke stappen in het stroomschema van belang zijn en doorlopen 

moeten worden. Niet elk initiatief hoeft dezelfde stappen te doorlopen. Dit 

betekent dat er per initiatief maatwerk wordt geleverd.  

 

Aanpak/uitvoering  

Zie voortgangsrapportage verbeteracties evaluatie.  

 

Financiën 

N.v.t.  
 

Bijlagen 

 

1. Voortgangsrapportage verbeteracties evaluatie 

2. Stroomschema initiatief tot einddocument 

3. Toelichting stroomschema inclusief voorbeeld 

 

Communicatie 

persbericht 

 

 

  

  

  

 

 

Besluit:  

 


