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VOORAANKONDIGING

Online Festival van het Bestuur 
Wanneer: 11 februari 2021
Waar: op jouw werkplek

Schrijf je nu alvast in!

Waar staan we na vier jaar onder het huidige kabinet met ons bestuur en onze 

democratie, wat zijn de uitdagingen en oplossingsrichtingen? Wat geven we 

mee aan het nieuwe kabinet? 

Met o.a.
KAJSA OLLONGREN | RENÉ CUPERUS | FLOOR MILIKOWSKI | HUBERT 
BRULS | KLAARTJE PETERS | GEERTEN BOOGAARD | ALEIDA 
BERGHORST | CASPAR VAN DEN BERG | ELLEN VAN SELM | KUTSAL 
YESILKAGIT | PIETER JEROENSE

• Talkshows • webinars • odes • interviews • praktijkvoorbeelden • muziek • 

cabaret •

Dagvoorzitter: MARCELINE SCHOPMAN

Roep samen de inzichten tot leven uit de Staat van het bestuur 2020, de in 

januari verschijnende trendanalyse voor bestuurders, volksvertegenwoordigers 

en andere geïnteresseerden in openbaar bestuur en democratie. 

Dwaal rond, leer van state of the art-kennis, ontmoet collega's en praat mee in 

het virtuele Bestuurshuis.

Hoe verder met de decentralisatiebeweging? Nieuwe stappen in interbestuurlijk 

samenwerken. Wat leren we van besturen in crisistijd? Regionale verschillen 

vertalen in vooruitgang. Hoe kunnen bestuurder en politicus de veranderende 

burger beter vertegenwoordigen?

Zelf meedoen? Deel inzichten en ervaring met innovaties in je eigen 
bestuurlijke omgeving. Neem contact met ons op, want ook jouw verhaal 
verdient een stem in het programma. 

Schrijf je in en wees welkom op donderdag 11 februari in het virtuele 

Bestuurshuis. We geven een seintje zodra je met het blokkenschema op de 

website je eigen dagprogramma kunt samenstellen.

Vragen? Stel ze en wij beantwoorden ze graag.

Footer Festival van het 
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Bestuur

Dit bericht is verzonden door VNG Connect in opdracht van

organisatie Festival van het Bestuur | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag

t. 070 - 373 84 58 | e. info@festivalvanhetbestuur.nl | w. www.festivalvanhetbestuur.nl  | KvK-nummer 27195052

Klik hier om u af te melden voor e-mailberichten over dit event | Beheer uw emailvoorkeuren bij VNG Connect

Page 2 of 2Vooraankondiging Festival van het Bestuur

16-12-2020mhtml:file://C:\Users\mme028\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Conte...


