PROGRAMMA PARADE DE NECKER
25-08

9:30

Welkom en koffie - Roel Freeke en Lauryan Bakker

10.00- 11.30 Aan tafel met Marcel Boogers en Pieter Verhoeve
“Overdreven en onjuist”, zo noemde burgemeester Pieter Verhoeve van Gouda de conclusies van het onderzoeksrapport
“Teveel van het goede?”. Onderzoeker en hoogleraar Marcel
Boogers omschrijft in dat rapport risico’s voor de onafhankelijke
positie van de burgemeester. Verhoeve ziet dat totaal anders.
En hoewel Verhoeve zelf zegt wel eens moe te zijn het bestaansrecht van het ambt rond verkiezingstijd te moeten bediscussiëren, is dat precies wat hij gaat doen.

11.30-11.45

Introductie fieldlab energietransitie - Eva Peet

11.45-12.00 Lancering ‘Burgemeester ben je - en je kunt het ook
worden’ - Sabine van Zuydam
12.00 -13.00 Lunch
13.15 - 14.15 Deelsessies: ronde 1 - Keuze (zie achterzijde)
14.15 - 14.30 Pauze
14.30 -16.00 Deelsessies: ronde 2 - Keuze (zie achterzijde)
16.00 - 16.15 Pauze
16.15 - 17.00 De verleiding van de macht - Herman Sietsma
Over de verhouding tussen monarchie en nationaal-socialisme
in Duitsland voor, tijdens en na WO II. Herman gaat in op de val
van het keizerrijk (1918) en de wijze waarop de keizerlijke familie
vanaf de jaren ’30 het nationaal-socialisme beoordeelde, en
waarom dit tot op vandaag een actueel thema is.

17.00-17.15

Dagafsluiting - Roel Freeke

17.15 - 18.00 Borrel
18.00-19.30 BBQ
19.30 - 21.00 Leren van films - Robbert Braak
Robbert Braak is gespecialiseerd in leiderschapsontwikkeling
en geeft o.a. trainingen op het gebied van vergroten van impact. Robbert gelooft in de kracht van verhalen en werkt het
liefst met film. Films, maar ook filmfragmenten versnellen het
krijgen van inzicht, vergroten de emotionele verbinding en laten
concrete gedragsvoorbeelden zien. Kortom, film verdiept en
versnelt het leren en, niet onbelangrijk, maakt leren nóg leuker.
Tijd voor popcorn!

DEELSESSIES
Deelsessies ronde 1 van 13.15 tot 14.15 uur
1

Integriteit- en opsporingsonderzoek. - door Tijn Keuss en
Hendrik-Jan Talsma
Hendrik-Jan Talsma maakte recent
de overstap naar Necker van Naem
Integriteit. Als voormalig beroepsmilitair en officier van justitie bij het
Openbaar Ministerie, is Hendrik-Jan
expert op het gebied van de onvoorspelbare dynamiek van de opsporing
en het optreden in de zittingszaal.
Samen met Tijn Keuss, een van de
regiohoofden van de Rijksrecherche, verzorgt hij een deelsessie die
gaat over het snijvlak tussen integriteit(sonderzoek) en opsporing(sonderzoek). Naast zijn werk bij Necker
van Naem is Hendrik-Jan lid van de
Eerste Kamer.

3
2

Risicoanalyses nieuwe stijl.
- door Emilie Stumphius
Vanaf 2022 wordt de risicoanalyse
voor kandidaat-wethouders verplicht.
Het definitieve wetsvoorstel laat nog
op zich wachten, maar het is duidelijk dat griffiers en burgemeesters hier
voor de verkiezingen mee aan de slag
moeten. Hoe bereid je de risicoanalyse
‘nieuwe stijl’ goed voor?

Versterking lokale democratie.
- door Marijke van de Plasse en
Sjoerd Wannet
Er komt ontzettend veel op gemeenten af waardoor het functioneren van
de lokale democratie, het samenspel
tussen raad en college, steeds uitdagender wordt. Macht en tegenmacht, vertegenwoordiging versus
participatie, versus toenemende
samenwerking. Wat vragen deze
ontwikkelingen van burgemeester,
gemeentesecretaris en griffier? Aan
de hand van een casus discussiëren
we over hun bijdragen, onderlinge
verwachtingen en rollen.

Deelsessies ronde 2 van 14:30 tot 16:00 uur
2
1

Het G.E.H.E.I.M. van de
Gemeentesecretaris.
- door Alexander Meijer
Deze workshop is bedoeld voor functionarissen in de (bestuurlijke) Driehoek: Burgemeester, Gemeentesecretaris en Griffier. De workshop geeft
inzicht in wat het vak inhoudt en welke
ingewikkelde problemen je soms tegenkomt. Hierdoor is de workshop ook
buitengewoon interessant voor leidinggevenden binnen de overheid,
die de ambitie hebben om op termijn
de stap naar gemeentesecretaris te
maken. De deelnemer reflecteert op
het verbeteren van de samenwerking
in de (bestuurlijke) Driehoek, staat stil
bij wat de samenwerking succesvol
maakt, en hoe zelf nog beter te worden in dit prachtige ervaringsvak of in
de samenwerking met de Gemeentesecretaris.

3

Jongeren betrekken bij de
energietransitie. - door Eva Peet
en Nicolette Ouwerling

Energiek het laatste half jaar in!

Eva Peet studeert dit jaar af aan de
TU Delft. Haar afstudeerproject
doet zij bij Citisens (zusterbedrijf van
Necker van Naem) en gaat over het
betrekken van jongeren bij de energietransitie. Parade de Necker 2021
is de kick-off van haar project. In
een field- lab bespreekt zij met onze
gasten waar zij tegenaan lopen bij
het betrekken van jongeren en het
meewegen van de input bij de besluitvorming.

Over ruim een half jaar zijn de
gemeenteraadsverkiezingen.
Een spannend moment voor
je gemeente en zeker ook voor
jezelf. Die spanning bouwt zich de
komende maanden steeds meer op
in het college. Hoe ga je daarmee
om? In deze workshop verkennen we
het beeld dat je wil achterlaten van
je eigen bestuursperiode en die van
het college.

- door Evert Jan Kruijswijk Jansen

