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Nieuwsbrief
Thema: Organisatieontwikkeling
Organisatieontwikkeling is het organiseren van effectieve oplossingen voor
specifieke en complexe opgaven. WagenaarHoes ondersteunt bedrijven,
maatschappelijke instellingen en overheden hierbij op basis van sterke
betrokkenheid, kennis van zaken en creativiteit.

Essay

30 jaar: “Plus ça change, plus c’est la même chose”
door Rob Wagenaar
Ter gelegenheid van ons 30-jarig bestaan als adviesbureau reflecteert onze
oprichter over de jaren tussen 1987 en 2017. Welke ontwikkeling heeft het
bureau doorgemaakt, zijn er rode draden te ontdekken? Maar ook: hoe is het
met de adviesprofessie gegaan en spreken wij nu over een ander vak dan bij
de start van het bureau in 1987?
Lees meer

Medewerkers

WagenaarHoes verwelkomt nieuwe adviseurs
door Jan Willem Kradolfer
Per 1 september zijn Marion van de Vorst, Jostein van Vliet en Mark de Vries
als adviseur verbonden aan WagenaarHoes Organisatieadvies. Zij brengen
een ruime en gevarieerde advieservaring mee. Wij heten de nieuwe collega’s
Marion, Jostein en Mark van harte welkom bij ons bureau en wensen hen
veel succes in de advisering van onze relaties.
Lees meer

Casus

‘Evaluator’ voor Europese Public Sector Award
door Harry ter Braak
Harry ter Braak mag voor de tweede keer als ‘evaluator’ deelnemen in het
internationale gezelschap van evaluators om te bepalen welke projecten de
Europese Public Sector Award verdienen. Op 20 tot 22 november vindt dan
de prijsuitreiking plaats in Maastricht. Er zijn veel mooie projecten bij waar
overheden in Nederland veel van kunnen leren.
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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Portfolio

Hoger scoren met uw gemeente?
door Maureen Hendriks
Een breder en complexer takenpakket. Noodzakelijke verbetering van
kwaliteit van de dienstverlening, maatwerk voor de burger, eisen vanuit de
participatiesamenleving. Dat vraagt veel van onze huidige ambtenaren. Wij
dagen u uit een ontwikkeling in gang te zetten waarin autonomie, eigenaarschap
en vakmanschap van professionals centraal staan.
Lees meer

Seminar

Het SOM-seminar Controller, Bestuur en Woningwet
door Harry ter Braak
Doen we het wel goed in het middenveld? De controller wordt in de nieuwe
woningwet geconfronteerd met nieuwe vragen en nieuwe ontwikkelingen.
Netwerken worden belangrijker, risico’s en kosten worden steeds meer
gedeeld, de informatiehuishouding over sectoren heen geeft een andere
dynamiek en organisaties zijn minder top down...
Lees meer

Artikel

De raadsverkiezingen komen eraan!
door Alinda van Bruggen
De coalitievorming in Den Haag verloopt moeizaam, waardoor er een paar
maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuw kabinet is. Dit is
nauwelijks los te zien van de raadsverkiezingen, die op stapel staan voor 21
maart 2018. WagenaarHoes ondersteunt gemeenten in de startperiode van
een nieuw college en een nieuwe raad.
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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