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Regie werkt in Zevenaar en Emmen!
Actieprogramma Lokaal Bestuur is een initiatief van 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties



Voor de ontwikkeling van het plangebied Zevenaar Oost heeft de gemeente Zevenaar een unieke 
werkwijze gekozen. De bewoners zijn betrokken geweest bij de keuze van het stedenbouwkundig 
bureau dat zijn visie op Groot Holthuizen en 7Poort mocht uitwerken. De uiteindelijke keuze is, na 
het advies van de burgers, gemaakt door de gemeenteraad. Hiermee werd duidelijk afgeweken 
van de gebruikelijke weg, waarbij de keuze door het college van B&W wordt gemaakt. 

Het Actieprogramma Lokaal Bestuur geeft u de kans om samen met andere gemeenten in gesprek 
te gaan met wethouder Anja van Norel en projectleider  Tanja Koenen, vanaf het begin actief 
betrokken bij het project. Dat regie méér is dan een metafoor uit de theater- en filmwereld 
ondervindt u met theatermakers Joke Duif en Ton Offerman. Zo leert u op informele manier mét 
en vàn collega-gemeenten.

U kunt zich inschrijven via bijgevoegde antwoordkaart of per e-mail: regiewerkt@vng.nl. 
Meld u snel aan, want er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Regie werkt in Zevenaar!
Woensdag 5 november in het Informatiecentrum Zevenaar Oost te Zevenaar

Programma:

18.00 – 18.30 uur Ontvangst met koffie, thee en broodjes

18.30 – 18.40 uur Opening door Jean Eigeman, consulent van 

het Actieprogramma Lokaal Bestuur en 

moderator van de bijeenkomst.

18.40 – 19.00 uur Regie werkt in Zevenaar!

 Wethouder Anja van Norel vertelt over het 

plan Groot Holthuizen & 7Poort. De aanpak 

van Zevenaar is gedurfd en prikkelend. 

Planvorming met bewoners vraagt om 

zorgvuldige regie en het goed doordenken 

van de eigen rol.

19.00 – 19.20 uur Geregisseerd – Regiepartner aan het woord

 Tanja Koenen, projectleider, deelt haar 

ervaringen met deelnemers en zal putten 

uit de praktijk met bewoners.

19.20 – 19.50 uur Jean Eigeman reflecteert in samenspraak 

met de zaal op de samenwerking tussen en 

met lokale spelers en ‘interngemeentelijke’ 

vragen, zoals de betrokkenheid van het 

college in de diverse stadia.

19.50 – 20.10 uur Pauze

20.10 – 21.10 uur Regie zoals regie bedoeld is

 Joke Duif (Creative Facts), theatermaker 

en creatieve coach en Ton Offerman 

(Theaterkade), theatermaker en regisseur 

laten u aan den lijve ervaren hoe het is om 

met verschillende regiestijlen te werken.

21.10 – 21.30 uur Aan het werk met regie!

 Jean Eigeman sluit af met een vertaling 

van de verse regie-ervaring naar de eigen 

dagelijkse gemeentelijke praktijk. 

21.30 uur Borrel



Bij de ontwikkeling van het Centrum Jeugd & Gezin Emmen heeft de gemeente Emmen een 
bijzondere aanpak gehanteerd. Een regieaanpak is maatwerk, bij uitstek geschikt om de eigen 
kansen met jongeren en hun problemen vorm te geven. U krijgt de kans kennis te nemen van 
de werkwijzen en methoden die de gemeente Emmen gebruikt. Emmen neemt de uitdaging 
aan om haar ervaringen met u te delen. 

Het Actieprogramma Lokaal Bestuur biedt u de kans om samen met andere gemeenten 
in gesprek te gaan met wethouder Mariet Thalens en de gemeentelijke partners in het 
jeugdbeleid. Dat regie méér is dan een metafoor uit de theater- en filmwereld ondervindt 
u met theatermakers Joke Duif en Ton Offerman. Zo leert u op informele wijze mét en vàn 
collega-gemeenten.

U kunt zich inschrijven via bijgevoegde antwoordkaart of per e-mail: regiewerkt@vng.nl. 
Meld u snel aan, want er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Regie werkt in Emmen!
Woensdag 12 november in het Esdal College te Emmen

Programma:

18.00 – 18.30 uur Ontvangst met koffie, thee en broodjes

18.30 – 18.40 uur Opening door Jean Eigeman, consulent van 

het Actieprogramma Lokaal Bestuur en 

moderator van de bijeenkomst.

18.40 – 19.00 uur Regie werkt in Emmen!

 Wethouder Mariet Thalens is bestuurlijk 

verantwoordelijk voor het jeugdbeleid en 

heeft zich bij het initiatief – de Bende van 

Bart* – aangesloten om met collega’s uit 

het gehele land zelf invulling te geven aan 

een actief jeugdbeleid.

19.00 – 19.20 uur Geregisseerd – Regiepartner aan het woord

 Regie staat voor samen werken. Eén van 

de partners van de gemeente Emmen 

licht de opgaven toe en vertelt over de 

samenwerking en de resultaten.

19.20 – 19.50 uur Jean Eigeman reflecteert in samenspraak 

met de zaal op de samenwerking tussen en 

met lokale spelers en ‘interngemeentelijke’ 

vragen, zoals de betrokkenheid van het 

college in de diverse stadia.

19.50 – 20.10 uur Pauze

20.10 – 21.10 uur Regie zoals regie bedoeld is

 Joke Duif (Creative Facts), theatermaker 

en creatieve coach en Ton Offerman 

(Theaterkade), theatermaker en regisseur 

laten u aan den lijve ervaren hoe het is om 

met verschillende regiestijlen te werken.

21.10 – 21.30 uur Aan het werk met regie!

 Jean Eigeman sluit af met een vertaling 

van de verse regie-ervaring naar de eigen 

dagelijkse gemeentelijke praktijk. 

21.30 uur Borrel

* De Bende van Bart is een initiatief van de voorzitter van de Cie Onderwijs, 

Zorg en Welzijn van de VNG



Eind december 2007 ontving u de publicatie Regie werkt! gemeentelijke praktijkvoorbeelden. Een blik achter de 
schermen van twintig gemeenten die op uiteenlopende terreinen regie voeren. Geïnspireerd door deze publicatie heeft 
het Actieprogramma Lokaal Bestuur in het voorjaar van 2008 een aantal regionale bijeenkomsten over gemeentelijke 
regie georganiseerd.  

Het Actieprogramma Lokaal Bestuur heeft  positieve reacties van de bezoekers van de bijeenkomsten in het voorjaar 
ontvangen. Ook andere gemeenten hebben interessante praktijkvoorbeelden die ze graag met hun collega-gemeenten 
willen delen. Daarom organiseert het Actieprogramma Lokaal Bestuur dit najaar wederom regionale bijeenkomsten over 
gemeentelijke regie. Ter inspiratie, maar ook ter lering en vermaak!

Regie Werkt in Zevenaar!

Datum en locatie
Woensdag 5 november in Informatiecentrum Zevenaar Oost te Zevenaar. Vanaf 18.00 uur bent u welkom voor koffie, 
thee en broodjes. De bijeenkomst start om 18.30 uur en eindigt om 21.30 uur met aansluitend een borrel. 

Regie Werkt in Emmen!

Datum en locatie
Woensdag 12 november in het Esdal College te Emmen. Vanaf 18.00 uur bent u welkom voor koffie, thee en broodjes. 
De bijeenkomst start om 18.30 uur en eindigt om 21.30 uur met aansluitend een borrel. 

Doelgroep
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor burgemeesters, wethouders, raadsleden en griffiers en strategisch management.

Kosten
Deelname is gratis.

Inschrijving
U kunt zich tot uiterlijk 20 oktober 2008 inschrijven via bijgevoegde antwoordkaart of per e-mail via regiewerkt@vng.nl. 
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Inschrijving gaat op volgorde van aanmelding. Ongeveer twee weken van 
tevoren ontvangt u een bevestiging van uw deelname.

Informatie
Regiewerkt@vng.nl, Kitty Bentvelsen, telefoon: 06 41464811, www. actieprogramma.nl.

Algemene informatie

Actieprogramma Lokaal Bestuur is een initiatief van 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


