VvG-conferentie

“Ruimte voor de Democratie,
ruimte voor de griffier”
DIRECT AANMELDEN | ROUTE

Programma
12.00 uur Inloop en lunch
13.00 uur Welkom door onze
gastheer, Arjan Oudbier
13.15 uur Ruimte voor de Democratie: Nederland 2.0
Onder de titel “Nederland
2.0; Oplossingen voor
vernieuwing van de
Nederlandse Democratie”
presenteren dr. André
Krouwel (Vrije Universiteit
Amsterdam, oprichter
Kieskompas) en Ronald
Sørensen (Leefbaar
Rotterdam, Leefbaar
Zuid-Holland) hun analyse,
opvattingen en ideeën voor
een beter functionerende
democratie in Nederland.

14.00 uur Gespreksateliers
Maak uw keuze uit vier
boeiende gespreksateliers.

15.30 uur Algemene Ledenvergadering
Tijdens deze
ledenvergadering staan we
stil bij het profiel van de
nieuwe voorzitter, krijgt u
informatie over de opzet van
kenniskringen en nemen we
op gepaste wijze afscheid van
de medeoprichters van onze
vereniging, Marion Stein en
Geert van Soest.

17.00 uur Afsluiting met een hapje
en een drankje

Locatie
Stadhuis Apeldoorn, Marktplein 1,
7311 LG Apeldoorn.

Meer informatie
Voor vragen en informatie over de
conferentie kunt u contact opnemen
met Anouk van Nieuwenburg,
secretariaat VvG - 070-373 82 12 of
vvg@vng.nl

Sponsors

1 april 2011 - Voorjaarconferentie en
Algemene Ledenvergadering
Graag nodigen wij u uit voor de voorjaarconferentie en de
Algemene Ledenvergadering van onze vereniging.
U kunt zich aanmelden via www.griffiers.nl. Daar kunt u
ook uw keuze maken voor een van de vier
gespreksateliers. Bij deze uitnodiging vindt u meer
informatie aan over het programma. Aanmelden kan tot 25
maart. Deelname is kosteloos.
Ik reken op uw komst!
Met vriendelijke groet,
Jaap Paans
Voorzitter
Toelichting plenair deel (13.15-14.00 uur):

Ruimte voor de Democratie:
Nederland 2.0
Onder de titel “Nederland 2.0; Oplossingen voor
vernieuwing van de Nederlandse Democratie” presenteren
dr. André Krouwel (Vrije Universiteit Amsterdam, oprichter
Kieskompas) en Ronald Sørensen (Leefbaar Rotterdam,
Leefbaar Zuid-Holland) hun analyse, opvattingen en ideeën
voor een beter functionerende democratie in Nederland.
Inmiddels putten zowel de fracties van de PVV als de PvdA
in de Tweede Kamer inspiratie uit deze wetenschappelijke
analyse van het Deense model en de daarbij
gepresenteerde oplossingen.
Naast het presenteren van de ingrediënten voor
vernieuwing van onze democratie op nationaal, provinciaal
en lokaal niveau, zoeken de inleiders in het aansluitende
gesprek met griffiers naar kritische reflectie, ruimte voor
experimenten en een open mind voor vernieuwing. In de
plenaire sessie is ruimte voor de inleidingen en het stellen
van verduidelijkingsvragen. In het aansluitende
gespreksatelier wordt het verdiepende gesprek gevoerd.
Toelichting gespreksateliers (14.00 – 15.30 uur):

Nederland 2.0: op zoek naar de
ontwikkelruimte
In aansluiting op de presentatie van “Oplossingen voor de
vernieuwing van de Nederlandse democratie” gaan André
Krouwel en Ronald Sørensen in gesprek met griffiers.
In een vrije en beschermde setting krijgen “griffiers met
een mening” gelegenheid om te reageren op de ideeën en
gepresenteerde oplossingen. Doel van het gesprek is om
vast te stellen of en zo ja, welke experimenten zouden
kunnen worden overwogen om de (verdere) vernieuwing
van de Democratie op gang te brengen. En kan dat al
binnen de bestaande wettelijke kaders? De inleiders
hebben een aantal concrete vragen. Maar vooral van de
deelnemers zelf wordt een eigen creatieve inbreng
verwacht.
Beoogd resultaat van dit atelier is een ‘agenda’ voor
haalbare experimenten. Heb jij visie, ben je in staat je in te
leven in de vraag wat onze democratie ‘nodig’ heeft en wil
je concreet mee vorm geven aan de toekomst van onze
democratie, meld je dan snel aan? De ruimte is beperkt,
dus wie het eerst komt…..!
Voor alle deelnemers is er op 1 april een exemplaar van het
rapport beschikbaar. Wil je niet wachten? Ga dan naar:
www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/new/comments
/nederland_20/

Deze conferentie is mede mogelijk
gemaakt door onze partners en de
gemeente Apeldoorn.

Actualiteitenbijeenkomst professionalisering
De commissie Professionalisering levert een bijdrage in de
vorm van een workshop. Op het gebied van de
professionalisering van griffiers zijn veel ontwikkelingen
gaande. In deze workshop biedt de commissie u de meest
actuele krenten uit de pap.
Beoogd resultaat van deze workshop is dat de deelnemers
een actueel beeld hebben van de ontwikkelingen rond de
instrumenten die ons helpen bij de professionalisering,
zoals de professionaliseringsgids, de kenniscollega, de
zelfscan en andere concrete activiteiten die de leden het
komende jaar van de commissie kunnen verwachten.

Voor iedereen die betrokken is bij en de noodzaak ziet van
de verdere professionalisering van ons vak is deze
workshop onmisbaar!
Actualiteitenbijeenkomst over de werkgeversrol van
de raad/staten
In de actualiteitenbijeenkomst wordt aan de hand van
inspirerende voorbeelden uit de praktijk inzicht geboden in
hoe u goed en snel invulling kunt geven aan de
werkgeversrol van de raad/staten.
Deze voorbeelden borduren voort op de “Handreiking
rechtspositie griffie(r) in het decentrale bestuur” uit
2010. Tijdens de actualiteitenbijeenkomst zijn
ervaringsdeskundigen aanwezig vanuit de gemeente
Rotterdam, de commissie Belangenbehartiging en van de
landelijke werkgroep rechtspositionering.
Na afloop van deze bijeenkomst hebben de deelnemers
kennis gemaakt met een werkwijze waarin een
gemeenteraad op betrokken wijze invulling geeft aan het
werkgeverschap. U heeft antwoord gekregen op uw
specifieke vragen en schriftelijke documentatie ontvangen
met links naar onderliggende documentatie. Specifiek
wordt ingegaan op situaties waarin griffiers gemangeld
worden in de discussies over het werkgeverschap en op de
kansen en (on-)mogelijkheden om je als griffier daaraan te
onttrekken.
Dilemmatraining integriteit
Vanuit onze professie heeft u regelmatig te maken met
integriteitsvraagstukken. Integriteit is vanuit meerdere
perspectieven te benaderen. In dit gespreksatelier staan
dilemma’s van de griffier centraal. Tegen welke dilemma’s
loopt u aan of kunt u aanlopen? Hoe gaat u hiermee om?
De commissie Integriteit biedt een dilemmatraining aan.
Het beoogd resultaat van deze training is dat u handvatten
hebt om op een professionele en effectieve wijze met
persoonlijke integriteitsvraagstukken om te gaan.

