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Nieuwsbrief
Thema: Governance en bestuur
Veranderingen in samenleving en aard van sociaal-economische
vraagstukken stimuleren de behoefte aan vernieuwende vormen van
samenwerking, burgerparticipatie, governance en (openbaar) bestuur.

Aanbod

Raad in beraad
door Alinda van Bruggen
Wat betekenen meer participatieve democratie, meer maatwerk in het sociaal
domein, de omgevingswet, en toenemende regionale samenwerking voor
de rol van de gemeenteraad? Een tiental gemeenteraden nam al deel aan
de workshops die wij in opdracht van BZK verzorgen. Gemeenteraadsleden
hebben een belangrijke en verantwoordelijke rol...
Lees meer

Artikel

Verbonden partijen en waterschappen
door Harry ter Braak, Erik Koopman en Pauline van ’t Zelfde
De bestuurbaarheid van verbonden partijen is een probleem waar veel
overheidsorganisaties tegenaan lopen. De oorzaak ligt veelal in een
gebrekkige governance. In navolging van de situatie bij gemeenten, hebben
we uitgezocht hoe waterschappen hun governance ten aanzien van
verbonden partijen vormgeven, en waar verbetering mogelijk is.
Lees meer

Casus

‘Ede volledig digitaal’ vergt andere organisatie I&A
door Harry ter Braak en Wiepko Siegers
Hoe stuur je een groot aantal digitaliseringsinitiatieven op een voor iedereen
bevredigende manier aan, zonder grip te verliezen op het portfolio aan ICTprojecten? De gemeente Ede koos voor een ‘cluster-model’, dat samen met
nieuwe projectbeheersoftware het prioriteren makkelijker en transparanter
maakt.
Lees meer

Focus

Volg ons op:

In deze nieuwsbrief maken wij per thema zichtbaar wat wij doen
en delen onze visies, casussen en artikelen met de focus op
leiderschap, organisatieontwikkeling, bestuur en governance.
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Recensie

Een bijzondere kijk op de wereld
door Harry ter Braak
Er verschijnen regelmatig boeken van mensen die op een geheel eigen wijze
naar mensen en wereld kijken. Deze auteurs nodigen uit tot een andere
manier van (be)sturen. We beschrijven ze graag kort: Dan Ariely met ‘Heerlijk
Oneerlijk’, Gyuri Vergouw met ‘Het Dodo effect’ en Joost Spithoven met
‘Vitaliseren van sociaal kapitaal in Nederland’.
Lees meer

Casus

‘Maak verschil’ in Noordoost Fryslân
door Alinda van Bruggen
In de zomer van 2016 zijn zes proeftuinregio’s ‘Maak verschil’ gestart. Rijk,
provincie, gemeenten, onderwijs en ondernemers experimenteren daarin
met regionaal-economische samenwerking. WagenaarHoes begeleidde in
Noordoost Fryslân een bijeenkomst met de gemeenteraden. Hoe zien zij hun
rol in deze samenwerking?
Lees meer

Casus

Strategische heroriëntatie AQUON
Harry ter Braak, Erik Koopman en Cees Paardekooper
De gemeenschappelijke regeling AQUON is een instituut voor laboratoriumonderzoek en advies dat haar producten en diensten levert aan negen
waterschappen. Enkele jaren na oprichting is geconcludeerd dat het ontbrak
aan een gedeeld toekomstbeeld. WagenaarHoes heeft de heroriëntatie op
de strategie van AQUON begeleid,
Lees meer

Missie

Contact

Colofon

Wij ondersteunen bedrijven, maatschappelijke
instellingen en overheden bij het doorgronden en
oplossen van complexe vraagstukken.

A: Hoofdstraat 69, Postbus 166, 3970 AD Driebergen
M: secretariaat@wagenaarhoes.nl
T: 0343 524010
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