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Nieuwsbrief
Het jaar 2018 is bijna voorbij. Dat roept als vanzelf de reflex tot reflectie en terugblik op. Tegelijk borrelt het bij ons met
allerlei nieuwe ideeën en acties voor 2019. Zowel de terugblik als vooruitblik hebben een mooie plek in onze laatste
nieuwsbrief van dit jaar. Veel leesplezier gewenst.

Portfolio

Lancering participatietool
door Alinda van Bruggen
Hoe richt je als gemeente participatietrajecten (bijvoorbeeld in het licht van
de Omgevingswet) passend in? Hoe zorg je dat er een effectief samenspel
ontstaat tussen de inbreng van burgers en de rol van raad en college? Het lijkt
simpel, maar blijkt in de praktijk vaak lastig. In opdracht van BZK is een tool
ontwikkeld die raden en projectleiders hierbij helpt.
Lees meer

Reflectie

Partir, c’est mourir een peu
door Rob Wagenaar
Vertrekken is een beetje doodgaan, opruimen en weggooien is dat ook. Mij
overkomt dat nu beiden. Reflectie op een menselijk fenomeen, emoties in een
daarvoor geëigende tijd van het jaar. Maar heeft dat vertrekken ook een bredere
betekenis voor ons als adviseurs? Ik vertrek mijn hele leven al! Binnenkort ga ik
verhuizen, het is maar dat u het weet. Lees meer

Reflectie

Leven als Belg in Nederland
door William Strobbe
Toen ik in 1993 solliciteerde als Belg (wonende in Antwerpen) naar een job
als trainer bij het Nederlandse Adviesbureau KOCK & Partners in Tilburg wist
ik niet dat ik 25 jaar later nog steeds in Nederland zou werken en in België
wonen. Tot voor die tijd was ik een polyglot. Ik werkte na mijn afstuderen een
lange tijd voor de Internationale vrijwilligersorganisatie...
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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Bestuur, integriteit en weerbaarheid
door Harry ter Braak
Integriteit staat in uw organisatie vast op de agenda; waarschijnlijk besteedt
u daar serieus aandacht aan. U heeft er vast ook al over nagedacht - met de
verkiezingen op komst of het afgelopen jaar achter de rug – hoe de (nieuwe)
besturen meegenomen kunnen worden in de belangrijkste waarden van uw
organisatie! Een “weerbaar” bestuur weet hoe ze...
Lees meer

Opinie

Het (gebrek aan?) ‘doenvermogen’ van ambtenaren
door Christian van den Berg
Ambtenaren zijn net mensen. Ze beschikken lang niet altijd over het
‘doenvermogen’ dat nodig is om politieke prioriteiten daadwerkelijk om te zetten
in concrete resultaten.” Deze prikkelende stelling onderbouwt de auteur in zijn
betoog, waarbij hij zich baseert op het rapport van de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid ‘Weten is nog geen doen’. Lees meer

Portfolio

Raad in Beraad: nieuw aanbod
door Alinda van Bruggen
Gemeenteraden hebben een belangrijke rol in ons democratisch bestel. Er wordt
veel van hen gevraagd. Onder meer door de nieuwe en veranderde opgaven
van gemeenten als gevolg van onder meer de decentralisaties, de naderende
Omgevingswet en door veranderende verhoudingen en verwachtingen tussen
burgers en gemeente. Om raadsleden daarin te ondersteunen... Lees meer

Missie

Contact

Colofon

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

A: Hoofdstraat 69, 3971 KD Driebergen M:
secretariaat@wagenaarhoes.nl
T: 0343 524010
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