Overijsselse bestuurdersdag
op 25 april 2018
De Overijsselse bestuurdersdag is een jaarlijks terugkerende dag voor alle
Overijsselse bestuurders en volksvertegenwoordigers. Dit jaar staat in
het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. In samenwerking met de
kring van Overijsselse griffiers hebben de VNG Overijssel en de provincie
Overijssel een kenniscarrousel voor nieuwe en door de wol geverfde
raadsleden opgezet.
Uitnodiging
Raadsleden, statenleden, bestuurders, griffiers en secretarissen zijn op woensdag
25 april van harte welkom in het provinciehuis in Zwolle. De inloop met koffie
en thee is vanaf 16.00 uur. Om 16.30 uur openen waarnemend Commissaris van
de Koning Boele Staal en de voorzitter van VNG Overijssel Martijn Dadema de
Overijsselse bestuurdersdag.

Programma
Provincie Overijssel en VNG Overijssel werken aan een inspirerend, interactief en
informatief programma. In het programma zal elkaar ontmoeten en netwerken
zeker niet ontbreken.

16.00 uur Inloop
16.30 uur	Opening door waarnemend Commissaris van de Koning Boele
Staal en de voorzitter van VNG Overijssel Martijn Dadema
16.45 uur Keynote spreker Danielle Braun
17.15 uur Buffet
18.00 uur Workshop ronde 1
19.00 uur Workshop ronde 2
20.00 uur Koffie

Danielle Braun
Keynote spreker is dr. Danielle Braun. Danielle is corporate
antropoloog, chief van de Academie voor Organisatiecultuur
en trainer van de Deep Democracy methode. In haar keynote
deelt Danielle haar visie op de lessen van de antropologie over
besluitvorming, bestuurscultuur en ´anders kijken´. Danielle verzorgt
ook één van de workshops in de kenniscarrousel.

Kenniscarrousel
In de kenniscarrousel staat de inhoud centraal. Welke thema’s kruisen de komende
vier jaar het pad van de Overijsselse volksvertegenwoordigers?
In twee workshoprondes wordt aandacht geschonken aan de volgende thema’s.
• Plattelandsontwikkeling
• Economie en werkgelegenheid
• Toerisme
• Duurzaamheid
• Omgevingswet / omgevingsvisie
• Workshop Danielle Braun
• Workshop VNG
• Serious game Studio Vers Bestuur
• Trendbureau Overijssel

Aanmelden
Wij horen graag of u 25 april 2018 naar het provinciehuis in Zwolle komt.
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar VNGoverijssel@raalte.nl

Meer informatie?
Neem gerust contact op met Gerla Struik van VNG Overijssel via
VNGoverijssel@raalte.nl of bel 06 20 63 47 38.
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