Nieuwspoort Seminar

Bestuurskunde BinnensteBuiten
Opgavegericht werken en slim sturen

2 november 2018, 13.30 - 17.00 uur met lunch vanaf 12.30 uur
Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag

Achtergronden, kansen, dilemma’s en succesfactoren
De samenleving wordt steeds complexer en maatschappelijke opgaven zijn in toenemende
mate ‘wicked problems’. Overheidsorganisaties zoeken naar alternatieven in het omgaan
met en aansturen van dergelijke complexe maatschappelijke vraagstukken.
Tijdens het Nieuwspoort Seminar ‘Bestuurskunde Binnenstebuiten’ krijgt u in 1 compacte
middag theoretische kaders aangereikt en gaat u aan de slag met:
• 5 jaar na ‘If mayors ruled the world’ van Benjamin Barber; wat waren de dilemma’s en
wat zijn de geleerde lessen?
• Organiseren rondom publieke doelen; wat betekent dat? Wat zijn de kansen en de
risico’s?
• Is smart governance hetzelfde als slim sturen?
• De implementatie; hoe zorgt u er voor dat u stapsgewijs tot invoering komt?
• Succesfactoren in de praktijk
Mogen wij u welkom heten op 2 november bij Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag?
Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau

In samenwerking met

Kijk voor het programma op
www.haagscongresbureau.nl
en schrijf u in!
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12.30 uur Gezamenlijke lunch in het restaurant van Nieuwspoort
13.30 uur Opening en introductie door uw middagvoorzitter,
Ineke den Heijer, Provincie Zuid-Holland
13.35 uur 5 jaar na ‘If Mayors rule the world’: Dilemma’s bij anders
organiseren en sturen
Linze Schaap, Universiteit van Tilburg

Linze Schaap

14.00 uur Organiseren rondom publieke doelen
Jan Herman de Baas, Provincie Utrecht, De Baas Management
14.25 uur Discussie met inleiders en deelnemers, o.l.v. uw middagvoorzitter
15.00 uur Active Break
15.20 uur Opgavegericht werken in de praktijk I: De Frontlijnwerken in
de Schilderswijk
Renzo Steijvers, Gemeente Den Haag
• Integraal werken, waar begin je en hoe hou je het werkbaar (starten bij
1 domein (veiligheid) en dan verbreden (nu 5 domeinen)
• Samen met bewoners is makkelijk gezegd maar…
• Hoe voorkom ik stroperigheid en zorg ik voor dekking in de eigen
organisatie?
15.40 uur Opgavegericht werken: van overheidsrollen naar
persoonlijk handelen
Ineke den Heijer, Provincie Zuid-Holland
• Samenwerken met je partners; dit gesprek kan daarbij helpen.
• En wat nu als de situatie anders wordt of er spanningen zijn?
16.00 uur Slimme sturing in theorie en praktijk
Katrien Termeer, hoogleraar bestuurskunde aan De WUR
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16.40 uur Discussie met inleiders en deelnemers o.l.v. uw middagvoorzitter
16.55 uur Geleerde lessen en vragen voor de toekomst, door uw
middagvoorzitter
17.00 uur Afsluiting en borrel
Kijk voor het programma op www.haagscongresbureau.nl en schrijf u in!
In samenwerking met

Katrien Termeer

