Een pionier betreedt als een van de eersten een bepaald gebied en moet daardoor zijn weg vinden zonder
gebruik te kunnen maken van de ervaring van anderen. Een pionier heeft lef, is nieuwsgierig en volhardend.
Het werk van een pionier is belangrijk, omdat anderen erop kunnen voortbouwen.

Open Overheid
De samenleving verandert en daarmee verandert de rol van de overheid
ook. Bij die maatschappelijke ontwikkelingen hoort een Open Overheid.
Een overheid die met inwoners het gesprek aangaat en hen betrekt bij
belangrijke processen. Maar hoe doe je dat op een verantwoorde wijze?
Bij gemeenten wordt al veelvuldig geëxperimenteerd op dit gebied.

Pioniersnetwerk Open Overheid
De kennis en ervaring die opgedaan wordt in één gemeente kan een
andere gemeente helpen en inspireren. Daarom starten we met het
pioniersnetwerk Open Overheid. Wij verbinden pioniers met elkaar,
maar ook met gemeenten die graag willen leren van ervaringen
van anderen.

Kwartaalbijeenkomst
Elk kwartaal organiseert een van de pioniers een bijeenkomst bij zijn/haar
gemeente aan de hand van een thema. De keuze van het thema wordt
door de deelnemers van het netwerk samen bepaald. Aan welke informatie
is behoefte? Welk experiment was succesvol? Daarnaast biedt de kwartaal
bijeenkomst de mogelijkheid om samen met andere gemeenten pilots op
te starten of je aan te sluiten bij bestaande projecten.

Voor wie?
In eerste instantie is het netwerk bedoeld voor pioniers, dus ambtenaren
die bij hun gemeente al volop aan het experimenteren zijn, maar ook
voor ambtenaren die graag aan de slag willen en kennis willen opdoen.
Daarnaast zijn ook ‘meedenkers’ van harte welkom: ervaringsdeskundigen
vanuit andere (semi-)overheden, die graag een constructieve bijdrage
willen leveren.

Doel
Door kennis te delen en elkaar te inspireren ontstaat een netwerk
waarbij een groeiend aantal gemeenten zich aansluiten en waardoor
Open Overheid steeds meer vorm gaat krijgen.

Initiatiefnemers
Initiatiefnemers van dit netwerk zijn Gemeente Schiedam en
Gemeente Utrecht. Zij worden hierbij ondersteund door het Leer- en
Expertisepunt Open Overheid (LEOO), zij werken in opdracht van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

“Het pioniersnetwerk is één van de drie speerpunten van het Actieplan
Open Overheid 2018-2020 van het Ministerie van BZK. Met het Actieplan
zet Nederland zich in voor een opener overheid.”
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