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20 november 2020
14.00 tot 15.30 uur

Van harte welkom
Burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers, raadsleden,
gedeputeerden, statenleden en genodigden van BZK, VNG en waterschappen.
Doe en denk mee, benut de chat en vertaal met elkaar de Thorbeckebrief.
Deze webcast is hét evenement van 2020 waar bestuurlijk en politiek
Overijssel elkaar digitaal treft.

Tussen nu en 20 november ontvang je een link naar de webcast.
De webcast is daarmee via YouTube te volgen.

Toekomstbestendig Openbaar Bestuur in Overijssel
Zorg dat je tussen jouw inwoners staat; voor je het weet zit je ernaast!
Er gebeurt veel in Nederland. Ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op.
Dat geldt ook voor ons openbaar bestuur. In Nederland, en ook in Overijssel.
Dat vraagt erom dat we elkaar in alle opzichten scherp houden.
De Directeur Generaal Chris Kuijpers van het ministerie van BZK bezoekt alle
provincies om te horen welke opgaven er spelen. Achtergrond is de
Thorbeckebrief en de aanstaande kabinetsformatie.

Aan tafel is plek voor iedereen
De grote principes worden besproken. De dagelijkse praktijk is daar waar het
gebeurt, waar de interactie is, daar waar de opgaven liggen, daar waar het
schuurt en glanst. Juist daar waar mensen met elkaar leven, werken en wonen.
Moderator Ferenc van Damme daagt Chris Kuijpers, Andries Heidema,
Leonard Geluk, Peter Snijders, Wilmien Haverkamp en Martijn Dadema uit aan
zijn ronde tafel. De discussie krijgt een bredere impuls door een digitaal
statement, visie, wens of voorbeeld van een aantal Overijsselse collega’s.
Guido Rijnja (adviseur Rijksvoorlichtingsdienst) en Annemarth Idenburg
(Trendbureau Overijssel) praten mee via een live verbinding en zorgen voor
duiding en verrijking.
Hoe ziet de toekomst van het openbaar bestuur er volgens jou uit? Via de chat
kun je actief deelnemen en elkaar digitaal ontmoeten.

Heb je vragen?
Mail dan naar vngoverijssel@raalte.nl
of bel met Gerla Struik (06 – 206 347 38).

Graag tot 20 november!

VNG Overijssel
Postbus 140
8100 AC Raalte
Telefoonnummer: 0572-347722
E-mail: vngoverijssel@raalte.nl

Je ontvangt deze mail omdat je hebt aangegeven dat je graag op de hoogte bent van VNG Overijssel
activiteiten en actualiteiten.
Deze briefing bevat belangrijke informatie. Uitschrijven is niet nodig. Wij werken iedere maand onze
databases bij.
U kunt hier uw persoonsgegevens aanpassen of uitschrijven.
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