
 

Inspelen op grote vraagstukken, kom naar het Resilience congres 

Klaar zijn voor de toekomst. Zorgen dat de gemeente en de lokale gemeenschap klaar is 

voor de risico’s van morgen. Daarover gaat het Resilience congres van VNG Risicobeheer 

dat op 27 maart 2020 plaatsvindt. 

Rotterdam en Den Haag nemen als eerste steden resilience als leidend principe voor beleid 

en uitvoering. Dit betekent dat ze aan de slag zijn met wereldwijde vraagstukken waarvan de 

gevolgen lokaal neerslaan. 

Nieuwe kansen en risico’s 

Op het Resilience Congres vertellen de wethouder Arno Bonte van Rotterdam en Saskia 

Bruines van Den Haag hoe zij dit in de praktijk aanpakken. ‘Weerbaar en veerkrachtig. Dat is 

in het kort de betekenis van resilience,’ zegt Bruines. ‘Ontwikkelingen zoals 

klimaatverandering, digitalisering, de nieuwe economie en globalisering brengen nieuwe 

kansen en risico’s. In het Resilience programma zoekt Den Haag naar oplossingen. Daarmee 

wordt de stad aantrekkelijker om in te wonen en werken.’ Bonte vult aan: ‘In dit tijdperk van 

veranderingen wordt resilience steeds belangrijker voor de toekomst van de stad. Met 

resilience als vertrekpunt in de samenwerking met bedrijven, bewoners, kennisinstellingen en 

maatschappelijke organisaties werkt Rotterdam aan een duurzame, saamhorige en gezonde 

toekomst voor de stad’. 

Vernieuwing 

Een belangrijk kenmerk van resilience is vernieuwend denken. ‘We kunnen een probleem 

niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt,’ zei Albert Einstein. Resilience is 

werken aan een wendbare organisatie die snel kan inspelen op veranderingen, het is ook het 

smeden van veerkrachtige netwerken van mensen, bedrijven en organisaties om samen het 

hoofd te bieden aan nieuwe opgaven, en het is: opgaven met elkaar verbinden en buiten de 

kaders denken. Zo combineerde Rotterdam een speelplein dat bij hevige regen fungeert als 

waterberging. 

Andere sprekers 

Oud-burgemeester Jan Mans van Enschede spreekt tijdens het congres over de 

wederopbouw na de vuurwerkramp, en Henk Ovink die als Nederlands watergezant de 

wereld over reist om andere landen te helpen met hun strijd tegen het water.  

Workshops 

Na het plenaire gedeelte volgen twee rondes met deelsessies over onderwerpen zoals 

veiligheid en beveiliging, en hoe klimaatadaptie en stadsontwikkeling hand in hand kunnen 

gaan. Lees hier meer over het programma en de workshops. 

Waar en wanneer? 

Het Resilience Congres wordt gehouden op vrijdag 27 maart van 9.00 tot ca.14.00 uur in 

Meeting District in Nieuwegein. 

https://vng.azavista.com/event_website_pages/view/5d9ee07a-0df8-4b66-845e-02d90a1c0003/5d9ee07a-61cc-4652-9d03-02d90a1c0003/4247ff99ed


Doelgroep 

Het congres is gericht op gemeentebestuurders, gemeenteraadsleden, 

gemeentesecretarissen en raadsgriffiers. 

Kosten 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Aanmelden 

 

Meer informatie 

https://vngrisicobeheer.nl/actueel/resilience-congres 

Video Resilient Rotterdam 

Resilient Den Haag 
 

    

 

Dit bericht is verzonden door VNG Congressen | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag 

telefoon 070 - 373 84 58 | e-mail vngcongressen@vng.nl | website www.vngcongressen.nl | KvK-nummer 27195052  

 

Klik hier om u af te melden voor e-mailberichten over Resilience Congres.   
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