Petra Habets Advies & Ontwikkeling
Uitnodiging voor burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers voor een brunch of high tea met het
gespreksthema

succesfactoren voor wethouders
Na de raadsverkiezingen wisselt ongeveer de helft van de wethouders, dus de kans is groot dat er ook in uw
gemeente nieuwe wethouders ingewerkt moeten worden.
In het kader van een promotie-onderzoek heb ik in een enquête die is uitgezet onder wethouders gevraagd
welke factoren ze zelf als behulpzaam beschouwen en wat ze lastig vinden. Omdat de burgemeester en
gemeentesecretaris wethouders wekelijks in de collegesetting meemaken en griffiers wethouders in de
politieke arena zien opereren en het duaal samenspel faciliteren, zou ik graag de eerste bevindingen met u
willen spiegelen. De eerste fase van dit promotie-onderzoek resulteerde in het op 22/11/2017 verschenen
boek "Wethouders, waarachtige (ver)leiders", waaruit tijdens deze bijeenkomst geput wordt als aftrap ter
inspiratie.
In een kleinschalige setting willen we graag met u in gesprek over die factoren die maken dat wethouders
succesvol hun collegeperiode kunnen voltooien. Wat leert uw ervaring als burgemeester, gemeentesecretaris
of griffier over succesvol wethouderschap? En... wat zijn de tips die u elkaar als burgemeesters,
gemeentesecretaris en griffier kunt geven om de start van de komende college- en raadsperiode tot een
succes te maken?
Doelgroep: maximaal 12 personen (burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers)
Aanmelden kan door het sturen van een mail aan wethoudersonderzoek@petrahabets.nl
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
De bijeenkomsten staan gepland voor de volgende momenten:
Datum: woensdag 28 februari van 9.30 (inloop)
tot 12.30
Locatie: Château Sint Gerlach

Datum: vrijdag 2 maart van 9.30 (inloop) tot 12.30 uur
Locatie: Kasteel Heeze
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Datum: woensdag 14 maart van 9.30 (inloop)
tot 12.30 uur
Locatie: Kasteel Woerden

Datum: donderdag 15 maart van 9.30 (inloop)
tot 12.30 uur
Locatie: De historische keuken van kasteel Groeneveld
in Baarn

Datum: maandag 19 maart van 14.00 (inloop om
13.30) tot 16.15 uur
Locatie: Station Bloemendaal

Datum: woensdag 18 april van 9.00 (inloop)
tot 11.30 uur
Locatie: Brasserie De Boerderij in Park Sonsbeek
in Arnhem
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