UITNODIGING BOSS
“BESTUURSKRACHT”
Besturen Plaatselijke Belangen en Wijkverenigingen Steenwijkerland
Donderdag 8 maart 2018 19.30 uur
In Dorpshuis De Skulpe Zeestraat 2, Blankenham
Uitnodiging
BOSS nodigt de bestuursleden van Plaatselijk Belangen en Wijkverenigingen in Steenwijkerland.
van harte uit om deel te nemen aan de 1e bijeenkomst in 2018
BOSS wil komend jaar de onderwerpen die in vorige overleggen door jullie zijn bijeengebracht onder de
noemer “Bestuurskracht” nu en naar de toekomst, nadere invulling geven (zie hieronder).
Aanmelden
Willen jullie ons - voor 23 februari 2018 - laten weten of je wel of niet aanwezig bent en met hoeveel
personen jullie komen? Jullie kunnen je reactie mailen naar: BOSSteenwijkerland@gmail.com
De BOSS werkgroep bestaat thans uit Hans vander Blom (Blokzijl), Sandra Delfsma (Steenwijk West), Edwin Hoving
(Basse), Albertine de Jonge (Steenwijk Noord), Jules Kroese (Blankenham), Anneke Turkstra (Kuinre).
NB: nieuwe werkgroep leden, vooral uit PB’s en wijkverenigingen die nog niet vertegenwoordigd zijn, worden van harte
uitgenodigd om zich aan te melden bij de werkgroep. We kunnen wat versterking gebruiken .

Agenda
1.
Opening: Edwin Hoving en Jules Kroese
Jules is jullie gastheer en vertelt ons kort over de activiteiten rondom Blankenham 600 jaar.
2.

Presentatie JongerenAdviesRaad (JAR) Steenwijkerland
De Jongeren Actie Raad – JAR- is een groep jongerenambassadeurs uit alle lagen van de
bevolking, die zich wil inzetten voor de Steenwijkerlandse jeugd. De JAR, kan adviseren op het
gebied van jeugdparticipatie, inrichting van jongeren locaties, jongerenactiviteiten, alcoholpreventie,
kinderen in armoede, jeugdwet en nog veel meer.

3.

Hans Peter Benschop van het Trendbureau Overijssel zal een inleiding houden m.b.t. de ontwikkeling
“Bestuurskracht”, en wat betekent dit voor de Wijkverenigingen en Plaatselijk Belangen.
Een interactief en inspirerende inleiding.

4.

Korte pauze

5.

Spel: de rol en positie van lokale belangenorganisaties
Kenmerkend voor veel lokale belangenorganisaties: (te) veel taken en bijeenkomsten, (te) weinig
bestuursleden en een volle mailbox. Hun rol is de laatste jaren gewijzigd en ook de verhouding tussen
inwoners en de overheid verandert sterk. Hoe kunt u als bestuur uw taken in beeld krijgen en mogelijk
te herijken. Door gebruik te maken van het door het Huis van Burgerkracht ontwikkelde spel ‘De rol en
positie van lokale belangenorganisaties’ krijg je dan in beeld.

6.

Vragenronde

7.

Tijd voor onderlinge contacten en een borrel.
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BESTUURSKRACHT (de context)
Participatie samenleving; zich terugtrekkende overheid; einde van de klassieke verzorgingsstaat.
Allemaal kreten die we de laatste jaren te pas en te onpas tegenkomen in (beleid)stukken waar onderwerpen
aan de orde komen die zowel op landelijk- en gemeentelijk niveau spelen en de burgers raken.
Het ideaal van actief burgerschap heet nu participatiesamenleving: een samenleving met alleen maar
actieve burgers? Een vanzelfsprekend einde van de klassieke verzorgingsstaat?
Deze transitie komt niet vanzelf tot stand. Wie dat denkt heeft het mis.
Actief burgerschap komt net als andere mooie dingen niet via onbevlekte ontvangenis tot stand, maar met
bloed, zweet en tranen.
De ultieme vraag is niet meer hoe de overheid zich zo snel mogelijk kan terugtrekken, maar hoe de interactie
tussen burgers en bestuur het beste gestalte kan krijgen.
Wie denkt dat de interactie tussen burgers onderling en tussen burgers en overheid simpelweg gaat over
(her)verdeling van taken en verantwoordelijkheden heeft het óók mis.
Plaatselijk belangen spelen in de bovengenoemde ontwikkeling een centrale rol!. Het ontwikkelen van
burgerkracht is van eminent belang.
Wat betekent burgerkracht? Wat wordt onze rol, en die van de gemeente?
Plaatselijk belangen zullen zich steeds meer moeten gaan profileren om niet alleen volwaardige partner van
de gemeente te zijn, maar ook initiatief nemen van nieuwe ideeën om dezelfde overheid (lees: gemeente) te
voeden. En wel zodanig dat die gemeente zich meer en meer in de rol van facilitator zal kunnen gaan
opstellen. Dit vraagt om een bezinning, en het ontwikkelen van “BESTUURSKRACHT”,

Blzd 2 van 2

