
 
 
 
 

Uitnodiging mini-symposium in de reeks "de veranderende rol van de overheid" 

 

De driehoek  
democratie, participatie en communicatie  

 
 

Druten, donderdag 14 april 2016 
 

 
 
Doelgroep 
Burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers. 
 
 
Wanneer, waar en hashtag 
Het mini-symposium vindt plaats op donderdag 14 april 2016 vanaf 13.30 tot 16.00 uur in D'n Bogerd in 
Druten (Van Heemstraweg 53,  6651 KH Druten). 
Als hashtag is gekozen voor #onderheid. 
 
Aanmelden 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan door het sturen van een mail naar 
inspiratie@petrahabets.nl. Ca. een week na aanmelding ontvangt u een bevestiging. Let op, het aantal 
plaatsen is beperkt, meldt u zich tijdig aan. 
 
 
Inhoud en achtergrond 
Een veranderde samenleving, een veranderde overheid, een tijdperk van veranderingen, een verandering 
van tijdperken. Hoe kunnen wij als overheid dat tempo bijhouden, onder andere door grotere betrokkenheid 
en participatie van onze inwoners zonder het proces van democratische besluitvorming uit het oog te 
verliezen? En hoe ziet communiceren ten behoeve van de ‘kracht van de samenleving’ eruit?  
Deze onderwerpen staan centraal in het mini-symposium dat wordt georganiseerd door de Vereniging van 
Griffiers samen met de Vereniging van Gemeentesecretarissen, het Nederlands Genootschap van 
Burgemeesters, de gemeente Druten en Petra Habets Advies & Ontwikkeling voor raadsgriffiers, 
gemeentesecretarissen en burgemeesters. 
 
 
Programma 
Na een welkom door burgemeester Luciën van Riswijk van Druten, vindt de aftrap plaats door Kirsten 
Veldhuijzen coördinerend adviseur bij de Raad Openbaar Bestuur en de Raad voor de financiële 
verhoudingen. Zij  gaat in op deze vragen tegen de achtergrond van de decentralisaties in het sociaal 
domein.  
Daarna neemt  Ferenc van Damme communicatie- en mediastrateeg bij de provincie Overijssel ons mee 
in de diversiteit in leefwerelden.  
Vervolgens gaan we onder leiding van Piet Wanrooij, gemeentesecretaris van Neerijnen het gesprek aan 
met elkaar: hoe combineren we dat, democratie, participatie en de communicatie daarover? 
We sluiten af met een drankje. 
 
"De hogepriesters van de Kantelkerk willen ons doen geloven dat het antwoord op de opeenvolgende 
crises en het maatschappelijk onbehagen een alles omverwerpende kanteling is." (Kirsten Veldhuijzen) 
 
"Conventioneel communiceren en toepassen van traditionele 'burgerparticipatie' met ‘the usual suspects’ 
levert steeds minder op. De enigen die nog serieus over 'burgers' spreken zijn  militairen en bureaucraten."  
(Ferenc van Damme). 
 
 
De Vereniging van Griffiers in samenwerking met:  
 

http://www.griffiers.nl/

