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Nieuwsbrief
Thema: Gemeenteraadsverkiezingen
De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. leiden naar nieuwe
uitdagingen en opgaven voor politiek en bestuur, management en
samenleving en daarmee ook naar vernieuwde vormen van inspirerend en
effectief leiderschap. WagenaarHoes biedt vensters op leiderschap.

Essay

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
door Alinda van Bruggen
Weet u al wat u gaat stemmen op 21 maart? U gaat toch wel stemmen?
Door de decentralisaties in het sociaal domein, en met de Omgevingswet in
aantocht, is de invloed die de gemeente op kerndomeinen van ons leven kan
uitoefenen fors uitgebreid. Gelukkig hebben we zelf een stem in het lokaal
bestuur dat daaraan invulling geeft.
Lees meer

Portfolio

Ons Bestuurlijk Leiderschaps Ontwikkelings Traject (BLOT)
door Jan Willem Kradolfer
Al weer zo’n vijftien jaar geleden heb ik voor het eerst vanuit WagenaarHoes
een BLOT mogen begeleiden. Sindsdien hebben we dat elke nieuwe
raadsperiode herhaald. Voor mij was het altijd weer een groot genoegen om
met een groep van meestal nieuwe wethouders, en een enkele ‘oude rot’ die
wel eens een ander perspectief wilde hanteren, samen...
Lees meer

Essay

Gemeenteraadsverkiezingen en verbonden partijen
door Harry ter Braak
Na de gemeenteraadsverkiezingen volgen in alle gemeenten de
onderhandelingen voor de nieuwe colleges van B&W. Het thema ‘verbonden
partijen speelt’ daar nauwelijks of geen rol in. Toch is dat erg vreemd. Elke
gemeente kent al snel twintig verbonden partijen, die vaak belangrijke taken
voor de gemeente uitvoeren. Gemeenten zijn eigenaar en...
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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Prijs

Erik Koopman wint Ulbo de Sitter-scriptieprijs
door Jan Willem Kradolfer
Onze collega Erik Koopman heeft de scriptieprijs van het Ulbo de Sitterkennisinstituut gewonnen voor zijn afstudeerscriptie over het functioneren van
wijkteams. De Ulbo de Sitter-award is een jaarlijkse Vlaams-Nederlandse prijs
voor een afstudeerscriptie die een belangwekkende bijdrage levert aan een
vernieuwing van het oplossingsrepertoire voor... Lees meer

Onderzoek

Onderzoek succesfactoren samenwerking
door Harry ter Braak
Het vraagstuk van samenwerking is voor veel organisaties actueel en
bovenal urgent. Voortbouwend op onze nieuwe ervaringen en inzichten willen
we een volgende stap zetten in het conceptualiseren van het duurzaam
samenwerken tussen organisaties. Wij willen onderzoeken wat organisaties
van elkaar kunnen leren als het gaat om...
Lees meer

Medewerker

Eric ten Hulsen sluit zich aan bij WagenaarHoes.
Jan Willem Kradolfer
Eric ten Hulsen heeft zich als adviseur verbonden aan WagenaarHoes. Eric
is als interventiekundige, adviseur en manager gedreven om organisaties
daadwerkelijk bezield en effectief te laten werken voor klanten, burgers,
ondernemers. Zijn kracht zit in doorgronden van puzzels, mensen
samenbrengen en belangen verenigen.
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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