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Thema: Organisatieontwikkeling en Governance

Aanbod

Veranderingen in de samenleving en ingewikkelde vraagstukken stimuleren
de behoefte aan vernieuwende vormen van organisatie, samenwerking,
en governance. WagenaarHoes ondersteunt al 30 jaar bedrijven,
maatschappelijke instellingen en overheden hierbij op basis van sterke
betrokkenheid, kennis van zaken en creativiteit.

Op weg naar een nieuwe raadsperiode
door Jan Willem Kradolfer
Op 21 maart 2018 zijn er in (bijna) heel Nederland gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent ook dat er veel nieuwe spelers de politiek/bestuurlijke
arena zullen betreden. Niet alleen zullen veel gemeenteraadsleden nieuw in
het politieke vak stappen, maar na collegevorming zijn er ook veel nieuwe
wethouders te verwachten.
Lees meer

Evenement

Inspiratiedag ‘Organiseren vanuit vertrouwen’
door Jostein van Vliet
Op 16 november organiseerde WagenaarHoes een inspiratiedag voor
gemeenten rondom het thema ‘Organiseren vanuit vertrouwen’. Samen met
de deelnemers kijken we terug op een zeer geslaagde dag. Er was veel
dynamiek, ruimte voor het persoonlijke verhaal, het luisterend oor en volop
energie. Zie hier de video-impressie.
Lees meer

Artikel

Democratie en verbonden partijen
door Harry ter Braak
De overheidslagen die wij in ons land kennen, blijken steeds weer
tussenetages nodig te hebben om opgaven op de meest geëigende schaal
te kunnen oppakken. Verbonden partijen bieden hiervoor een oplossing.
Die oplossing is echter incompleet wanneer de relatie met de gekozen
volksvertegenwoordiging(en) niet goed is vormgegeven...
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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Er is meer tussen hemel en aarde…
door Rob Wagenaar
Als bureau worden wij regelmatig betrokken bij samenwerking tussen
gemeentes op allerlei thema’s. Dat varieert van de gemeenschappelijke
regeling op een specifiek onderwerp tot en met een volledige fusie. Veel
van deze opdrachten worden rationeel benaderd en overtuigend inhoudelijk
ingevuld. Dat wordt door de cliënten verlangd...
Lees meer

Publicatie

Raadsleden in positie
door Alinda van Bruggen
Doet de gemeenteraad er eigenlijk nog wel toe? De rol van de raad staat
van verschillende kanten onder druk. De toename van inwonerparticipatie en
maatwerk roept de vraag op waar de raad nog voor nodig is. En dan zijn er
ook nog de dorpsraden en regionale verbanden. Wat is dan nog de positie
van de raad?
Lees meer

Evenement

De Dag van de Lokale Democratie
door Erik Koopman
Op 17 november vond in Nieuwegein de Dag van de Lokale Democratie
plaats. Voor iedereen binnen de gemeente, van burgemeester tot
inwoner, werd een breed scala aan workshops, lezingen en gesprekken
georganiseerd over hoe lokale democratie nu en in de toekomst beter
vormgegeven kan worden. WagenaarHoes was betrokken...
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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