
 
 

 
Aankondiging mini-symposium "de veranderende rol van de overheid" 

Leeuwarden 17 maart 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
Doelgroep 
Burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers. 
 
Wanneer en waar 
De workshop vindt op donderdag 17 maart 2016 plaats in het stadhuis van 
Leeuwarden van 13.30 (inloop om 12.30 met broodjes) tot 16.00. 
 
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, na de eerste 25 
burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers komt u op een reservelijst.  
 
Inhoud en achtergrond  
Inwoners, maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven verlangen een responsieve overheid. 
Hoeveel ruimte nemen en krijgen inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen voor 
eigen initiatieven?  
Hoe reageert u als bestuur op initiatieven van inwoners, maatschappelijke organisaties en 
bedrijven? 
Wie is leidend in de dialoog met de buitenwereld: raad, college of ambtenaren? 
Hoe kijken maatschappelijke partners aan tegen de overheid in dit soort processen? 
 
Hierover organiseert de Vereniging van Griffiers samen met de Vereniging van 
Gemeentesecretarissen, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de gemeente 
Leeuwarden en Petra Habets Advies & Ontwikkeling een mini-symposium voor griffiers, 
gemeentesecretarissen en burgemeesters.  
 
Programma 
De aftrap vindt om 13.30 plaats door Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden, gevolgd 
door korte inleidingen door Regina Bouius Riemersma, tot voor kort gemeentesecretaris 
van Zwolle en nu directeur bij het Universitair Medisch Centrum Groningen en Arie Aalberts, 
tot voor kort waarnemend burgemeester van De Fryske Marren en voorzitter van de Raad 
van Commissarissen van een voorloper van FrieslandCampina. 
Hierna gaat u met elkaar in gesprek over dilemma's in de relatie overheid en 
bedrijven/maatschappelijke partners. Deze worden gepresenteerd door Chrétien van den 
Akker, gemeentesecretaris van Slochteren, Tjeerd van Bekkum, burgemeester van 
Smallingerland, Felix van Beek, griffier van Leeuwarden en Nanne Kramer, 
gemeentesecretaris van De Wolden.  
Tenslotte volgt een inspirerende afsluiting door burgemeester Hayo Apotheker van Súdwest 
Fryslân, burgemeester Geke Faber van Zaanstad en journalist Atze Jan de Vries. 
 
De Vereniging van Griffiers in samenwerking met:  

http://www.griffiers.nl/

