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Nieuwsbrief
Thema: Publiek Domein
Of het nu gaat om de Omgevingswet, het sociaal domein of vernieuwing van
de democratie, de overheid is sterk in beweging. WagenaarHoes biedt u
kennis en inzicht in het publieke domein en staat u bij in het doorgronden en
aanpakken van complexe en uitdagende vraagstukken.

Portfolio

Samen leren in het sociaal domein
door Ariella Verheul
Hoe doet mijn gemeente het op het brede terrein van het sociaal domein?
Zijn we erin geslaagd om na de transitie ook daadwerkelijk de transformatie
door te zetten? Zijn we effectief in de ondersteuning aan onze inwoners?
Hoe sturen we op resultaten en houden we monitoring dienend aan
verantwoording en ontwikkeling?
Lees meer

Artikel

Omgevingsdiensten in ontwikkeling: medewerkers in ...
door Jan Willem Kradolfer
In de afgelopen twee, drie jaar zijn de omgevingsdiensten zich gereed gaan
maken voor de omgevingswet, die de ‘Regionale UitvoeringsDiensten’
(RUD’s) een stevige boost geeft in de richting van een dienst die meer is dan
de uitvoering van (vooral) milieutaken alleen. Dat proces loopt niet zonder
slag of stoot.
Lees meer

Essay

Volksregering bij representatie
door Cees Paardekoper
De gemeenteraadsverkiezingen liggen alweer even achter ons. De collegeonderhandelingen vorderen, hoewel in sommige gemeenten nog wel
de nodige noten moeten worden gekraakt. Een mooi moment om een
tussenbalans op te maken. De lokale, vaak persoonsgebonden kieslijsten
doen het steeds beter. De landelijke partijen...
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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Casus

Aan de slag met vernieuwing van de lokale democratie
door Erik Koopman
De relatie tussen (met name de lokale) overheid en burger is snel aan het
veranderen. Onder andere in het sociaal domein, maar ook bij de ophanden
zijnde Omgevingswet, staat de gemeente voor uitdagende keuzes over hoe
zij het samenspel met de burger opnieuw wil gaan vormgeven. Hoe kan de
gemeente bijvoorbeeld nog beter gaan inspelen op...
Lees meer

Publicatie

Overdrachtsdossiers voor nieuwe raden
door Harry ter Braak, Erik Koopman en Mark de Vries
De gemeenteraadsverkiezingen brengen een belangrijk moment van
overdracht van de oude naar de nieuwe raad met zich mee. Een goed
overdrachtsdossier biedt de kans om de nieuwe raadsleden snel op de
hoogte te brengen van wat speelt in de gemeente en omgeving, en waar de
raad mee aan de slag moet.
Lees meer

Nieuws

Frank Tromp aan de slag bij het COA
Jan Willem Kradolfer
Frank Tromp gaat in de komende periode als interim unitmanager
Huisvesting aan de slag bij het COA. De maatschappelijke relevantie
van de opgave, de complexe omgeving waarin het COA opereert en de
in de organisatie ingezette ontwikkeling zijn Frank op het lijf geschreven.
WagenaarHoes biedt hoogwaardig interim-management.
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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