Uitnodiging denksessie leergang voor gemeentestrategen
Gemeentestrategen gaan in een startsessie nadenken over de opzet van een gezamenlijke leergang

Wat gaan we doen?

Voor wie?

De Argumentenfabriek organiseert en begeleidt een denksessie voor geïnteresseerde (grote) gemeenten.
In de sessie inventariseren we de belangrijkste (leer)doelen van een leergang voor gemeentestrategen.
In de sessie inventariseren we welke denkgereedschappen van de fabriek strategen willen leren toepassen.
In de sessie inventariseren we mogelijke onderzoeksvragen over het ambacht van gemeentestrategen.
In de sessie bepalen we samen met welke gereedschappen en vragen gemeenten het meest zijn geholpen.
In de sessie denken we na hoe we samen verder kunnen en willen denken over de opzet van de leergang.
In de sessie inventariseren we welke gemeenten enthousiast zijn om mee te doen aan een vervolg.

Gemeenten bepalen zelf welke strateeg of strategen meedoen aan de sessie
De Argumentenfabriek verstuurt deze uitnodiging aan strategen met wie de fabriek al contact heeft gehad.
Per gemeente kunnen maximaal twee mensen deelnemen aan de sessie.

Hoe gaan we
met gemeenten denken
over de opzet van een
gezamenlijke leergang
voor gemeentestrategen?

Waar en wanneer?

Wat kost het?

We houden de startsessie op dinsdag 11 februari 2020 van 13.30 tot 16.30 in Amsterdam
Deelnemers zijn welkom vanaf 13.00, De Argumentenfabriek zorgt voor lunch.
Om stipt 13.30 starten we met de denksessie, deze duurt drie uur.
Om 16.30 sluiten we af met een borrel.
De locatie is De Argumentenfabriek, WG-plein 403 in Amsterdam.

Deelname aan de sessie is gratis, de gezamenlijke leergang niet
Genodigde gemeenten kunnen gratis deelnemen aan de startsessie op 11 februari 2020.
Als we besluiten tot een gezamenlijke leergang, dragen alle deelnemers hier financieel aan bij.

Meedoen?

Neem contact met ons op als je jezelf of een collega wilt aanmelden of als je nog vragen hebt
Bel of mail Dries Bartelink via 06 2048 9745 of dries@argumentenfabriek.nl
Ook als je besluit niet te komen, horen we dat graag.

Over deze kaart
Op 11 februari 2020 organiseert De Argumentenfabriek een
denksessie voor strategen van gemeenten.
De aanleiding voor deze denksessie is een enquête die
De Argumentenfabriek in december 2019 hield onder strategen
en bestuursadviseurs van de G4- en G40-gemeenten. Wat
blijkt? Veel gemeenten willen – na een succesvol denktraject
over de energietransitie in 2019 – verkennen of ze samen een
leergang specifiek voor gemeentestrategen kunnen starten
waarin strategen van verschillende gemeenten samen denken

over hun ambacht (zoals over rollen en de organisatie van de
strategiefunctie binnen een gemeente); samen denkgereedschappen leren toepassen, zoals over waardenanalyses en
scenario-ontwikkeling en samen investeren in een netwerk van
strategen van grote gemeenten.
Deze kaart toont de opzet voor een startsessie over deze
leergang. In deze sessie verkennen we met strategen van
gemeenten de haalbaarheid voor zo’n leergang en denken we
na over de opzet en mogelijke inhoud van de leergang.
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