KE NNI S M A K IN G
VA N HARTE GEF ELICITEERD MET UW
R A ADSLIDMAATSCHAP IN ÉÉN VAN DE
V I J FENTWINTIG PRACHTIGE GEMEENTEN
D I E OVERIJSSEL KENT!
WIJ WENSEN U HEEL VEEL SUCCES MET UW
WERKZAAMHEDEN.
WE MAKEN GRAAG VAN DE GELEGENHEID
GEBRUIK OM ONSZELF AAN U VOOR TE STELLEN.

VN G O V E R I J S S E L

VNG Overijssel is één van de twaalf provinciale afdelingen van de landelijke Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG). Haar bestaansrecht ontleent zij aan vijfentwintig
unieke, veelkleurige en gedreven Overijsselse gemeenten. VNG Overijssel is een
actieve vereniging die u de mogelijkheid biedt om kennis en informatie te vergaren over
actuele onderwerpen in de gemeentepolitiek.

In samenwerking met o.a. Studio Vers Bestuur,
Trendbureau Overijssel, de landelijke VNG en
provincie Overijssel organiseren wij regelmatig
bijeenkomsten zodat u collega-raadsleden kunt
ontmoeten, ervaringen kunt uitwisselen en kennis
kunt delen. U hoort of leest hierover via onze
Nieuwsflits of rechtstreeks via de griffie(r) van uw
gemeente.
Relatie VNG Overijssel en VNG
VNG Overijssel is een zelfstandige vereniging
met nauwe banden met de VNG. De relatie en
link tussen VNG Overijssel en de VNG in Den
Haag wordt gevoed en ingevuld door actieve
bestuurders én volksvertegenwoordigers uit
Overijssel.
In de tweede helft van april worden de vacatures
in de VNG commissies en het VNG bestuur
opengesteld. Een belangrijk moment met een
bijbehorend tijdpad. Details leest u binnenkort
in een aan u gerichte e-mail. Ons doel is dat
Overijssel in zowel de VNG commissies als
het VNG bestuur goed vertegenwoordigd is.
Sámen sterker staan en het Overijsselse geluid
laten horen. Om dit te bereiken hebben wij als
vereniging elkaar nodig en daarin is uw kennis en
kunde zeer waardevol.
VNG Overijssel-dag
Om alvast in uw agenda te noteren; de VNG
Overijssel-dag op vrijdag 18 november 2022. Hét
evenement waar bestuurlijk en politiek Overijssel
elkaar na de gemeenteraadsverkiezingen treft.

Deze dag staat in het teken van het opfrissen en
uitbreiden van uw netwerk, inhoudelijk verdiepen,
inspiratie opdoen en het goede gesprek. De dag
wordt gelardeerd met een ‘luchtige touch’. U bent
van harte welkom!
Heeft u ideeën, een vraag of bent u nieuwsgierig naar wie wij zijn en wat we te bieden
hebben?
Bel gerust met Gerla Struik (06 - 206 347 38)
of Karin Tempelman (06 - 306 573 87) van het
bestuursbureau.
Mailen naar vngoverijssel@raalte.nl is een optie
en grasduinen op www.vngoverijssel.nl kan
natuurlijk ook.
Tot slot
Wij wensen u veel succes, heel veel plezier met
uw (nieuwe) uitdaging en spreken u graag tijdens
één van onze digitale of fysieke ontmoetingen in
ons mooie Overijssel.

ST U D IO V E R S B E S T U U R
VOOR NIEUWE SPELREGELS IN DE SAMENLEVING
DOEN. LEREN. DELEN.

Verandering is van alle tijden. Echter, de wereld om ons heen verandert in een steeds
sneller tempo. Het Overijsselse openbaar bestuur voelt dit ook. Hoe blijven we aansluiten
bij de samenleving van de toekomst? En hoe kunnen we de kracht in de samenleving
versterken? Studio Vers Bestuur ondersteunt (bestuurlijke) partners in de provincie
Overijssel om het democratisch eigenaarschap ván en ín de samenleving te vergroten.

Vernieuwend besturen
Volksvertegenwoordigers zoeken hun rol in vernieuwend besturen. Zij zijn graag betrokken en
goed geïnformeerd, maar kunnen door tijdgebrek
en andere prioriteiten hun rol soms moeilijk invullen.
Ze moeten scherp zijn om waar gewenst ruimte en
betrokkenheid en eigenaarschap te tonen. Het is
een uitdaging om hierbij breder te kijken dan naar
de formele structuren van commissies, raadsvergaderingen, moties en opdrachten aan een college.
Een zoektocht dus naar de passende rol van de
volksvertegenwoordiger. Studio Vers Bestuur kan
helpen bij deze kennismaking met vernieuwend
besturen binnen en buiten de bestaande structuren.
Wilt u weten hoe of heeft u hulp nodig om zelf aan
de slag te gaan? Neem contact met ons op!
Als u zelf liever (nog) geen eigen traject start, maar
wel nieuwsgierig bent naar vernieuwend besturen,
dan kunt u ook deelnemen aan bestaande ‘alledaagse’ lokale partnerschappen. Studio Vers Bestuur
heeft bijna in elke Overijsselse gemeente leertrajecten lopen waarin we kennis en ervaring opdoen in
het aanleren van inzichten en vaardigheden om
meer mensen mede-eigenaar te laten zijn. Wilt u
meedoen? Neem dan contact met ons op om te
zien welk leertraject er in uw gemeente speelt.
In gesprek met Overijsselse bestuurders
In samenwerking met VNG Overijssel heeft Studio
Vers Bestuur een aantal podcasts opgenomen met
Overijsselse bestuurders, volksvertegenwoordigers
en griffiers. Wat houdt hen bezig? Waar zijn zij het
meest trots op in hun functie? Waar zouden ze
graag hulp bij hebben? En waar liggen de raakvlakken in hun dagelijks werk? Dit leverde interessante gesprekken op. De gesprekken zijn terug te
luisteren via www.studioversbestuur.nl/webinars.

Een eigen Blik op Bestuur
Studio Vers Bestuur heeft een eigen serious game
ontwikkeld voor raads- en statenleden: ‘Blik op
Bestuur’. De game is ontwikkeld samen met
raadsleden, statenleden, griffiers en ambtenaren
van gemeenten, waterschappen en de provincie.
Het is een hulpmiddel om met elkaar in gesprek
te gaan over nieuwe manieren van samenwerking
tussen overheid en samenleving.
We komen ook graag in uw gemeente langs om
het spel te spelen en de raad te faciliteren bij het
creëren van gezamenlijke inzichten (en de bijbehorende gezamenlijke taal) over co-creatie,
participatie en communicatie. Neem contact met
ons op via studioversbestuur@overijssel.nl.
Samen leren?
Wij kunnen helpen om aan de slag te gaan! Als
lerende partners formuleren we een leervraag en
gaan we samen op zoek naar de antwoorden.
We doen onderzoek naar de voortgang van het
proces en de resultaten delen we met elkaar en
ons netwerk. Neem (vrijblijvend) contact met ons
op via studioversbestuur@overijssel.nl.

DE TOEKOMST IS OPEN, NIET LEEG.

Als gemeenteraadslid gaat u zich de komende vier jaar inzetten voor de toekomst van uw
gemeente. De uitdaging daarbij is om te zien waar de open ruimte is voor invulling en
waar die openheid beperkt is door ontwikkelingen waar u geen of weinig invloed op heeft.
Trendbureau Overijssel verkent bovenlokale, domein overstijgende, lange termijn ontwikkelingen. Daarmee draagt Trendbureau Overijssel bij aan toekomstgeletterdheid in
Overijssel; het vermogen om je te verhouden tot de onvoorspelbaarheid van de toekomst.
Dat doet het Trendbureau Overijssel vanuit vijf verschillende rollen:

Attendeerder
Regeren is vooruit zien. Wij hebben onze
voelsprieten altijd uitstaan en pikken bepaalde
ontwikkelingen, onderwerpen die van belang
(gaan) zijn of veranderende denkbeelden op.
Wij zien het als onze rol om bestuurders en
volksvertegenwoordigers hierop te attenderen.
Dit hebben wij in 2022 onder andere gedaan door
het uitbrengen van het Signalement over ‘Brede
Welvaart en SDG’s’.
Verkenner
De toekomst voorspellen kan niemand. Verkennen
kan wel! Wij proberen daar steeds een passende
vorm voor te vinden. Zodat vorm en inhoud elkaar
versterken. Soms met ‘cijfers en grafieken’, soms
puur kwalitatief. Altijd met een sterke nadruk op
verbeelding. Het resultaat kan een rapport of
presentatie zijn, maar ook een spel, kunst, fictie
of podcast. Vanuit de verkenning over de toekomst
van publiek leiderschap in Overijssel hebben wij de
podcast ‘Wilde Eenden’ gemaakt. Beluister hier
de tweede serie van deze podcast, met 8 jonge
volksvertegenwoordigers uit Overijssel.
Kennisdeler
Er is een overvloed aan informatie over bijna elk
onderwerp. De uitdaging is om daar die informatie
uit te filteren die relevant is. Dan draagt het bij aan
de kennis voor de toekomst. We hebben daarbij veel
aan ons netwerk met andere kennisinstellingen.
Naast de website vindt kennisdeling ook plaats door
ons publiek te betrekken bij verkenningen. Want

kennisdeling werkt andersom natuurlijk ook; wij
leren veel van ons publiek, via gastblogs, door de
inbreng bij werkgroepen, commentaar op concept
‘stukken’ of op andere uiteenlopende manieren van
kennis delen. Voor de Corona Chronicles hebben
wij samen met Overijssels experts verkend welke
vragen er waren en vanuit daar zijn 23 uitdagingen
uitgewerkt in het Trendweb.
Raadgever
De onafhankelijke positie van Trendbureau Overijssel zorgt er voor dat wij mee kunnen denken op
tal van vraagstukken. Vanuit onze kennis over
complexiteit, onzekerheid en middels de verschillende verkenningen, stellen we vaak net iets andere
vragen, of brengen we andere perspectieven in.
Of we komen met voorbeelden hoe elders met
vergelijkbare vraagstukken is omgegaan. Dat kan
soms helpen om scherp te krijgen wat echt relevant
is voor een toekomstbestendige aanpak. We denken
graag op deze manier mee, omdat het ons ook
scherpt in ons eigen denken over wat belangrijk
is voor de toekomst van Overijssel. Trendbureau
draagt graag bij aan uw bijeenkomst over een
bepaald thema, bij de totstandkoming van een
dorpsvisie of bijvoorbeeld de doorontwikkeling van
het Kulturhus.
Sparringspartner
Dwarsdenken doen wij graag! Wij nemen geen
genoegen met ‘dit doen we nou eenmaal zo’. Wij
trekken (bestaande) ideeën in twijfel, zijn altijd op
zoek naar dat wat we nog niet weten en vragen

naar de onbekende weg. Wij durven waarom vragen
te stellen, zijn kritisch en proberen altijd te zoeken
naar een andere invalshoek. Deze houding zorgt
voor vernieuwing, een scherpe blik, creativiteit en
is waardevol bij strategisch denken. Dat doen we
voor onze eigen verkenningen, maar ook in de
vertrouwelijkheid van een één-op-één gesprek of
een heisessie. Juist omdat een buitenstaandersperspectief kan helpen bij het scherp krijgen van de
vraag of een probleem.
Behoefte aan de denkkracht van Trendbureau
Overijssel?
Neem dan contact met ons op via
trendbureau@overijssel.nl of 038 - 4999443.

We houden u graag op de hoogte
Een paar keer per jaar verstuurt Trendbureau
#TBOverijssel. Een speciale mailing voor volksvertegenwoordigers en bestuurders, met daarin
de meest actuele en relevante ontwikkelingen die
relevant kunnen zijn voor uw werk.
Trendbureau Overijssel is een initiatief van de
provinciale staten van de provincie Overijssel
en wordt aangestuurd door een onafhankelijke
programmaraad. Dat betekent dat we onze
denkkracht kosteloos inzetten, als dat bijdraagt
aan de toekomstbestendigheid van de provincie
Overijssel.

