Kennismakingsworkshop
Shared Governance: gedeelde
verantwoordelijkheid voor de publieke zaak

De samenleving betrekken bij ons openbaar bestuur betekent meer democratie en dienstverlening
die aansluit op de behoeften van inwoners. Het verbetert de kwaliteit van het democratische debat
en dwingt de overheid zich te heroriënteren op haar dienstenaanbod. Maar dit is alleen te bereiken
als de burger door participatie weer mede-eigenaar wordt van de publieke zaak. Dat is de kern van
Shared Governance: effectief en efficiënt openbaar bestuur ontstaat uit slimme en constructieve
samenwerking tussen samenleving en overheid.
BINNO biedt u in deze workshop een eerste blik in de theorie en praktijk van shared Governance
Gedurende een dagdeel nemen wij u mee in de verandering in de samenleving en hoe de gemeente
de kansen kan oppakken die daarin ontstaan. Na afloop zult u beschikken over een nieuw perspectief
op de samenleving en weet u welke stappen u kunt zetten om gedeeld bestuur ook in uw gemeente
te realiseren. Aan de hand van onze tools bieden wij u de gelegenheid om te ontdekken hoe u
vorm kunt geven aan gedeeld bestuur op een manier die bij uw gemeente past.

Thema’s workshop
Perspectief op de samenleving:
• Participatie: burgerkracht en het realiseren van ambities
• De netwerksamenleving: dynamiek en flexibiliteit in het digitale tijdperk
De principes van Shared Governance:
•
Innoverend bestuur: Sámen-werken aan de gedeelde leefomgeving van nu en morgen
•
Samen verantwoordelijk voor de publieke zaak
•
Een continue betrokkenheid op elkaar
•
Democratische vernieuwing: representatie én participatie
•
Regievoering: van verticaal naar horizontaal
•
Met wederzijds vertrouwen samenwerken
•
Uitproberen en leren: weloverwogen improviseren
•
Maatwerk en flexibiliteit voor een dynamische samenleving
In deze workshop maakt u kennis met het gedachtegoed van Shared Governance. Daarnaast biedt
BINNO een verdiepende leergang Shared Governance.
De diverse ingrediënten van Shared Governance heeft BINNO uitgewerkt in verschillende
opleidingen. Zie voor dit aanbod onze website: http://www.binno.nl/opleidingen

Doelgroep
Deze workshop is interessant voor alle betrokkenen bij een herpositioneringsproces van de
gemeente in de samenleving en iedereen die zich bezig houdt met innovatieve vormen van openbaar
bestuur.
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Opzet en kosten
De kennismakingsworkshop ‘Shared Governance’ van BINNO beslaat 1 dagdeel.
De workshop is toegankelijk via open inschrijving (zie de agenda en het inschrijvingsformulier op
www.binno.nl/opleidingen).
Deze workshop kunnen wij tevens in-company verzorgen.
De kosten bedragen bij open inschrijving € 150,- (excl. BTW) per persoon, inclusief koffie, thee en een
versnapering.
Aanbieding: Schrijft u zich in voor de workshop in september 2016 dan betaalt u slechts een
onkostenvergoeding van € 45,- (excl. BTW) per persoon.
De kosten voor een in-company workshop kunnen hiervan afwijken, informeer via info@binno.nl
naar de mogelijkheden.
Aanbieding: Tijdelijk bieden wij u deze workshop in-company aan voor een gereduceerd tarief.
Informeer vandaag nog naar de mogelijkheden en voorwaarden.

www.BINNO.nl / (06) 125 10 293 / KvK: 62172654

pag. 2 van 2

