De Gateway Reviewer
In deze uitgave lees je hoe je als
Gateway Reviewer een collega kunt
helpen bij het succesvoller uitvoeren
van een programma of project.

Aan de slag als Gateway Reviewer
Ben je geïnteresseerd in de dagelijkse praktijk van jouw collega-opdrachtgevers die
grote projecten en programma’s aansturen in het publieke domein? Ga dan aan de
slag als Gateway Reviewer. Je zet je kennis en ervaring in om in één week een
collega te helpen én je leert zelf ook!

“Als Gateway Reviewer stap je in de dagelijkse praktijk van een collega. Die wisseling
van perspectief is leuk én leerzaam. Doordat je mensen hoort praten over de
organisatie van een ander, leer je ook meer over hoe je eigen organisatie in elkaar zit.”
Ina Sjerps, voormalig directeur bij het Servicecentrum Drechtsteden

Gateway Reviewproces
Als Gateway Reviewer bekijk je met drie
collega’s een project of programma op
verzoek van de bestuurlijk verantwoordelijke,
ook wel de Senior Responisible Owner (SRO)
genoemd. Gateway is door én voor collega’s.
Een volgende keer kan op jouw vraag een
reviewteam langskomen.

Voorbereiding
Een paar weken voordat je aan de reviewweek
begint, kom je met je team en de SRO samen
om te bespreken wat de SRO van de Gateway
Review verwacht. Ook controleer je of alles
gereed is voor de succesvolle uitvoering van
de reviewweek.

Verloop Reviewweek
De uitvoering van de review duurt één week:
• Van maandag tot en met woensdag praat
je samen met je teamleden met ongeveer
twintig betrokkenen van binnen en
buiten het traject. Hoe ervaren ze het
traject tot dusver? Welke kansen en
risico’s zien zij?
• Op donderdag schrijf je met je team de
rapportage.
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Jullie team geeft aan hoeveel vertrouwen
het heeft dat de gekozen aanpak leidt tot
het gewenste resultaat. Ook geven jullie
maximaal tien aanbevelingen hoe de SRO
de kans op een succesvol resultaat kan
vergroten.
• Op vrijdag vertelt jouw reviewteam de
SRO wat de bevindingen zijn en over
handigen jullie de rapportage. De SRO
kan daarna meteen aan de slag met de
resultaten.
Maandag
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Dinsdag
Betrokkenen interviewen
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Met het team rapportage maken!

Donderdag
Vrijdag

Rapportage met bevindingen naar de SRO.
Weekend
Afkicken!

“Je zit niet voor niets met elkaar in één team. Ieder brengt zijn specialiteit
mee. Het is mooi om te zien dat die diversiteit in één week een mooi
resultaat oplevert waarmee een collega direct aan de slag kan.”
Johan Hakkenberg, algemeen directeur RDW

Profiel Gateway Reviewer

Vervolgens…aan de slag!

Als reviewer heb je een open mind, ben je
een teamspeler en beschik je over goede
communicatieve vaardigheden. Je brengt
deskundigheid en bestuurlijke ervaring mee.

Na het volgen van de opleiding kun je aan
de slag als Gateway Reviewer. Als jouw
profiel, kennis en ervaring passen bij een
Gatewayvraag, neemt Bureau Gateway
contact op. Het bureau probeert de
opgeleide reviewers minimaal één keer per
anderhalf jaar in te zetten. Natuurlijk is dit
afhankelijk van de aard van de Gateway
verzoeken die het bureau binnen krijgt.

Een belangrijk uitgangspunt in de Gateway
Reviewmethode is dat de reviewteamleden
op hetzelfde niveau werken als de SRO.
Dat betekent dat je op senior management
niveau werkzaam bent (vanaf schaal 15,
integraal management niveau) én dat je
ervaring hebt als opdrachtgever van grote
projecten en programma’s.
Ieder reviewteam bestaat uit een goede mix
van verschillende competenties die comple-
mentair zijn aan elkaar. Dit is dé succes
factor van een geslaagde Gateway Review.

Een Gateway Review wordt altijd uitgevoerd
volgens de spelregels in de ‘Code of Conduct’.
Deze Code garandeert de vertrouwelijkheid
van de Gateway Review, de geïnterviewden
en de professionele uitvoering. Je bent
officieel gecertificeerd Gateway Reviewer als
je één keer succesvol hebt deelgenomen aan
een review.

Workshop

Ook Gateway Reviewer worden?

Om Gateway Reviewer te worden neem je
deel aan de workshop ‘Aan de slag als
Gateway Reviewer’. Deze duurt één dag en
vindt plaats in Den Haag. In de workshop
leer je wat Gateway Reviewing is en doe je
alvast praktijkervaring op.

Neem contact op met Bureau Gateway.
De contactgegevens staan op de achterzijde
van deze folder.

“Gateway Reviews zorgen ervoor dat belangrijke programma’s een grotere
slaagkans hebben. Het is natuurlijk mooi om daaraan mee te werken vanuit
je eigen kennis en ervaring. Zo benut de overheid maximaal de kwaliteiten
van haar medewerkers.”
Rob Kuipers, ABD TOP Consultant en lid Top Management Groep, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
De Gateway Reviewer

Contact met Bureau Gateway
e: postbusgateway@minbzk.nl
t: 06 50 73 85 85
Bezoekadres
Wilhelmina van Pruisenweg 52 | Gebouw A, 6e etage, kamer 040 | 2595 AN | Den Haag
Postadres
Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag
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