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UPDATE Online Festival van het Bestuur

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

Aanmelden

Het is bijna zover: op 11 februari gaat het onlie Festival van het Bestuur
plaatsvinden. In deze update nieuws over het programma en een verwijzing
naar de inmiddels gepubliceerde Staat van het Bestuur 2020.
Meest recente programmainformatie is te vinden op:
 www.festivalvanhetbestuur.nl

De Staat van het Bestuur 2020 en de bijbehorende essaybundel Gebundeld
perspectief zijn hier te vinden.

Programma-update

Inmiddels hebben zich al bijna 800 bestuurders, volksvertegenwoordigers
en andere geïnteresseerden aangemeld. En er is uiteraard nog plaats!
Aangemelde deelnemers krijgen begin volgende week een bericht met
inloginstructies.
Het team van sprekers is compleet. Een bijzondere line-up van
bestuurders, wetenschappers en publicisten. De voorgesprekken maken
duidelijk dat ze er allemaal zin in hebben. Er staat ook veel op het spel en
duidelijk is dat ze op verschillende manieren kijken naar de bestuurlijke
uitdagingen en mogelijke oplossingen. Dat belooft alle goeds voor de
kwaliteit van de gesprekken. Kijk op de site wie je kunt verwachten. De
talkshows, webinars en interviews zijn interactief, dus je kunt via chats en
polls ook jouw signaal afgeven.
Kijk vooral ook naar de vijf bevlogen odes, ze richten de spotlights op
mensen en rollen in ons bestuurlijk landschap die je soms voor lief neemt,
maar die eigenlijk alle eer verdienen.
Ook voor decentrale volksvertegenwoordigers is er veel te halen. Hun
zorgen, ambities en belangen komen in de talkshows naar voren, en voor
de noodkreet van Raden in Verzet is een plek ingeruimd in de bibliotheek
van het festival. In zijn ode benadrukt journalist Gijsbert van Es nog eens
waarom we het raadslid vooral moeten koesteren.
De essaybundel met beschouwingen op de Staat van het Bestuur laten
mensen vanuit hun eigen standpunt zien hoe ze de Staat lezen en
interpreteren. Een aantal van hen neemt ook actief deel aan het festival,
waaronder René Cuperus, Marjan Slob, Ellen van Selm en Kutsal
Yesalkagit. Lees als inspirerende voorbereiding op dit festival dus vooral
ook die essaybundel!

Vragen? Stel ze en wij beantwoorden ze graag. Graag tot 11 februari!
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