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Waardevol lokaal bestuur
Sociale woningnood, huiselijk geweld,  ondermijnende criminaliteit, klimaatadapta-
tie en energietransities. Het zijn stuk voor stuk urgente en complexe opgaven. 
Gemeenten zijn nadrukkelijk ‘aan zet’ bij het aanpakken daarvan, maar kunnen dat 
zelden alleen. Zij moeten regisseren,  samenwerken, aanjagen, co-produceren. Dat 
kan alleen als gemeenten én hun partners in staat zijn om het gezamenlijk creëren 
van publieke waarde op de voorliggende opgaven centraal te stellen. Dit vraagt 
om inzichten in hoe gemeenten vorm kunnen geven respectievelijk bij kunnen 
dragen aan ‘waardevol besturen’.

In de bijeenkomst van 14 februari wordt het rapport Werken aan publieke waarde 
– Leren van en voor gemeenten gepresenteerd. Het is het resultaat van de onder-
zoekslijn Publieke waarde en Lokaal Bestuur, een samenwerking tussen de VNG en 
het onderzoeksteam Successful Public Governance van de Universiteit Utrecht. 

De onderzoekers Scott Douglas, Lieske van der Torre en Paul ´t Hart gaan graag 
met u in gesprek over de belangrijkste inzichten en concrete handreikingen uit dit 
rapport, dat gebaseerd is op case-study onderzoek in zes Nederlandse gemeenten, 
in het sociaal, fysiek en bestuurlijk domein. 

U bent van harte uitgenodigd om uw ervaringen te delen en kennis en inspiratie op 
te doen. 

De Atriumlezingen vormen onderdeel van het traject Meerjarenvisie Gemeenten 
2020-2024 en dragen bij aan het debat hierover in de vereniging.

De lezing vindt plaats op 14 februari van 16.00 tot 17.30 uur in het Atrium van de 
VNG (Nassaulaan 12, Den Haag). Aansluitend vindt een borrel plaats. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jolanda Baaten van de afdeling 
Bestuurszaken van de VNG,  via 06 57 59 32 74 of via atriumlezing@vng.nl.

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden.
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