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Over deze kaart
Deze kaart toont de belangrijkste resultaten van een korte 
enquête door De Argumentenfabriek over de interesse bij 
gemeenten voor het starten van een gezamenlijk denktraject 
en de vervolgstappen van De Argumenten fabriek.

De Argumentenfabriek hield de enquête in december 2019 onder 
strategen en/of bestuursadviseurs van de G4- en G40-gemeen-
ten. Het gaat om de resultaten zoals die op 1 januari 2020 bij De 
Argumentenfabriek bekend waren. Dank aan alle mensen die 
hebben gereageerd op de enquête.

Gezamenlijk denktraject van gemeenten

Veel G4- en G40-gemeenten hebben interesse in een gezamenlijk denktraject voor gemeenten

Dertig van de vierenveertig gemeenten hebben de enquête ingevuld.
Elf gemeenten zijn (zeer) geïnteresseerd in een gezamenlijk denktraject voor grote gemeenten.
Zes gemeenten hebben (nu) geen interesse.
Dertien gemeenten weten (nog) niet of ze interesse hebben, dit hangt vooral af van de inhoud van het traject.

Geïnteresseerde gemeenten willen in meerderheid bijdragen aan een denktraject

Zes van de elf geïnteresseerde gemeenten willen met kennis bijdragen aan een gezamenlijk denktraject.
Drie van deze gemeenten zijn ook bereid minimaal 10.000 euro te investeren in een denktraject.
Vier van de geïnteresseerde gemeenten weten (nog) niet of ze met geld en/of kennis willen bijdragen.
Gemeenten geven aan dat hun bereidheid bij te dragen vooral afhangt van het thema van het denktraject.

Gemeenten willen vooral denken over het sociaal domein, klimaatadaptatie en de rol van strategen

De vijf meest gewilde thema’s zijn:
❶  Effectiviteit beleid sociaal domein
❷  Klimaatadaptatie
❸  Gezonde steden
❹  Arbeidsmarkt
❺  Jeugdzorg
Tenminste elf gemeenten hebben interesse in een gezamenlijke leergang voor gemeentestrategen.

We gaan aan de slag met het thema ‘effectiviteit beleid sociaal domein’ én de leergang voor strategen

Op 11 februari 2020 houden we een startsessie over de leergang voor strategen.
Doelgroep: gemeentestrategen
Op 3 maart 2020 denken we over mogelijke onderzoeksvragen voor een traject over effectiviteit in het sociaal domein.
Doelgroep: experts sociaal domein
Mogelijk verkennen we later in het jaar andere thema’s, zoals klimaatadaptatie of gezonde steden.
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