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Samen bijdragen aan een duurzame maatschappij en het welzijn van mensen
Inzichtelijk maken wat jouw gemeente bijdraagt aan het welzijn van inwoners. De inwoners écht centraal
stellen en sturen op maatschappelijke doelen, rendement & resultaat.
Want dat is waar het uiteindelijk om draait: "Om voor inwoners de Juiste dingen, juist te doen!"
Nu kost de randvoorwaarde van rechtmatigheid (waarvoor je al die brandjes blust) handenvol tijd, energie
en middelen en raakt de verantwoording van de legitimiteit (ons bestaansrecht) ondergesneeuwd.
Met andere woorden: We zijn zoveel tijd, energie en middelen kwijt te bewijzen dat we de dingen juist
doen, dat we aan de doelstelling, de "juiste" dingen doen amper toekomen.
Tijdens het symposium “KEN JE VERLEDEN, BEPAAL JE TOEKOMST” keren we dit om. Dus de legitimiteit,
ons bestaansrecht en maatschappelijk toegevoegde waarde, staat centraal en de rechtmatigheid zetten we
terug op de plek van randvoorwaarde. We doen dit aan de hand van 3 thema's

De dingen juist doen
De rechtmatigheid is uitermate belangrijk, maar moet een afgeleide zijn van ons handelen.
Het is zaak te zorgen dat we het belang van de rechtmatigheid onderkennen binnen de
organisatie, maar ook op de plek van randvoorwaarde weten te zetten. Én te zorgen dat
we de lessen die we leren van de rechtmatigheidsverantwoording concreet benutten.
De juiste dingen doen
Onze maatschappelijk toegevoegde waarde is nauw verwant aan de duurzame
ontwikkeldoelstellingen. (Van duurzame energie tot het bestrijden van armoede. Van
een circulaire economie tot het bestrijden van ongelijkheid).
Maar hoe maak je nu de juiste keuzen die bij jou passen? Hoe stel je beleid op,
gestuurd vanuit het maatschappelijk effect? En hoe verantwoord je de legitimiteit van
beleid en maak je aantoonbaar dat je “de juiste dingen” doet?

Van moeten naar mogen
Wanneer we het “moeten” van een aantoonbare rechtmatigheid kunnen vereenvoudigen
en er ruimte ontstaat om ons te mogen bezig houden met beleid op basis van
maatschappelijk effect. Hoe realiseren we dan dat dit in de haarvaten van de organisatie
komt. Dat bestuurders en ambtenaren vanuit een intrinsieke motivatie hiermee aan de
slag gaan. Hoe worden we die gemeente die we willen zijn, die waarde toevoegt aan het
welzijn van zijn inwoners en een betere wereld doorgeeft aan de volgende generatie?
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Dagindeling
09.00u - 09.30u Inloop
09.40u - 09.50u Opening door Dagvoorzitter
09.50u - 10.00u Welkom door Joost Parren
10.05u - 10.45u Plenaire sessie 1: Spreker: Arno Visser - President Algemene Rekenkamer
10.50u - 11.30u Plenaire sessie 2: Spreker: Sandra Schoonhoven - Head Sustainability ING
11.35u - 12.15u Plenaire sessie 3: Spreker: Ralph Rousseau - Universitair docent & onderzoeker
12.20u - 13.25u Lunch + Muzikaal Intemezzo
13.30u - 14.15u Breakouts ronde 1
Breakout 1:

Wat drijft jou nu werkelijk?
O.l.v. Ralph Rousseau

Breakout 2:

Rechtmatigheid in de praktijk van gemeente De Ronde Venen
O.l.v. Monique Treur & Lida Steenbergen

Breakout 3:

Rechtmatigheid in de praktijk van gemeente Zuidplas
O.l.v. Lars Evers, Joyce Akkermans en Tonny Hoogewaard

Breakout 4:

De juiste dingen juist doen
O.l.v. Joost Parren (breakout 4) & Eric van den HUrk (breakout 8)

14.30u - 15.15u Breakouts ronde 2
Breakout 5:

Hoe ondersteun je de psychologische basisbehoeften van je medewerkers?
O.l.v. Ralph Rousseau

Breakout 6:

Rechtmatigheid in de praktijk van gemeente De Ronde Venen
O.l.v. Monique Treur & Lida Steenbergen

Breakout 7:

Rechtmatigheid in de praktijk van gemeente Zuidplas
O.l.v. Lars Evers, Joyce Akkermans en Tonny Hoogewaard

Breakout 8:

De juiste dingen juist doen
O.l.v. Joost Parren (breakout 4) & Eric van den HUrk (breakout 8)

15.30u - Plenaire afsluiting & borrel

Locatie
4 november 2021 | MeetInOffice | De Bleek 13 | 3447 GV | Woerden | 09.00u - 17.00u
Kosten € 245 | Maximum aantal deelnemers 100
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Plenair Programma
10.05u - 10.45u

Plenaire sessie 1: Spreker: Arno Visser - President Algemene Rekenkamer
Ken het verleden - die bepaalt de toekomst
Publiek geld vraagt om publieke verantwoording: publieke verantwoording die laat zien in hoeverre de
overheid zinnig, zuinig en zorgvuldig met publiek geld omgaat.
Verantwoording van rechtmatigheid en legitimiteit biedt enerzijds de mogelijkheid terug te kijken en
lessen te leren uit het verleden. Anderzijds werpt dit de blik vooruit bij het maken van beleid en het
toepassen van de geleerde lessen. Maar een aantal vragen blijven een cruciale rol spelen:
- Waarom is het verantwoorden van beleid van belang in aanvulling op rechtmatigheid?
- Wat zijn lessen die je kunt trekken uit het verleden?
- Hoe combineer je deze lessen met de blik vooruit richting toekomstig beleid?
Arno Visser -president van de Algemene Rekenkamer- is vanuit zijn expertise (en achtergrond als
wethouder financiën & cultuur) de aangewezen persoon om een beschouwing te geven bij deze vragen.
Arno Visser kent de verantwoordingsvraagstukken op Rijks- & lokaalniveau en weet als geen ander hoe
belangrijk het is om ons verleden te kennen zodat we kunnen leren bij te dragen aan onze toekomst.

10.50u - 11.30u

Plenaire sessie 2: Spreker: Sandra Schoonhoven - Head Sustainability ING
Verantwoording en duurzaamheid
Verantwoording van ons bestaansrecht (legitimiteit) krijgt een steeds prominentere rol. Ook gemeenten
verbinden hun maatschappelijk toegevoegde waarde steeds vaker aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen
(Global Goals). Maar hierbij rijzen vragen als:
- Welke keuzen maak je?
- Hoe stuur je op maatschappelijk effect/ duurzame ontwikkeling?
- Hoe neem je de verantwoording van de legitimiteit op in je verslaglegging?
Sandra is vanuit haar expertise (gecombineerd met haar achtergrond in communicatie en data-science) de
aangewezen persoon om een antwoordrichting aan te geven bij de bovenstaande vragen.
Sandra Schoonhoven is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de algehele duurzaamheidsrichting van
ING, de uitvoeringsprogramma’s en de duurzaamheidsrapportages/ verslaglegging.

11.35u - 12.15u

Plenaire sessie 3: Spreker: Ralph Rousseau - Universitair docent & onderzoeker
Van moeten naar mogen
Verantwoording bestaat uit de Rechtmatigheid (de dingen juist doen) en de Legitimiteit (de juiste dingen
doen). Rechtmatigheid is een randvoorwaarde daar waar de legitimiteit (ons bestaansrecht) invulling geeft
aan de hogere doelstellingen die we nastreven.
Universitair docent en onderzoeker naar intrinsieke motivatie, Ralph Rousseau Meulenbroeks stelt de
psychologische basisbehoeften van mensen centraal en schetst hij een beeld waarin bestuurders,
uitvoerders én burgers onderdeel zijn van een organisch groeiproces.
Naar Ralph zijn visie bieden rechtmatigheid en legitimiteit gemeenten de kans de intrinsieke motivatie van
mensen aan te boren. Zodat kan de gemeente als geheel uiteindelijk boven het alledaagse uitstijgen en er
ruimte komt voor wat mensen werkelijk beweegt.
Ralph Rousseau Meulenbroeks is naast universitair docent & onderzoeker een internationaal befaamd
musicus (bekroond met een Edison Klassiek Publieksprijs). Met de unieke combinatie van de wereld van
de wetenschap en de muziek brengt Ralph vernieuwende inzichten die concreet toepasbaar zijn in de
alledaagse praktijk.
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Breakout Programma
U kunt per ronde 1 breakout-sessie volgen

Breakout 1:

Wat drijft jou nu werkelijk? O.l.v. Ralph Rousseau
Op zoek naar je eigen intrinsieke motivatie. Met de inzichten uit de zelfdeterminatietheorie in de hand gaat Ralph
met een kleine groep op zoek naar je diepere waarden én de manier waarop je minder kunt gaan “moeten” en
meer kunt gaan “mogen”. Op allerlei gebieden die er elk toe leiden dat de focus verschuift van de
randvoorwaarde naar de maatschappelijk toegevoegde waarde.

Breakout 2 & 6: Rechtmatigheid in de praktijk van gemeente De Ronde Venen
O.l.v. Monique Treur & Lida Steenbergen
Gemeente De Ronde Venen geeft inzicht in de manier waarop zij de verantwoording van de Rechtmatigheid en de
legitimiteit realiseert. Waarbij de rechtmatigheid zowel de financiële, fiscale en juridische rechtmatigheid betreft.
En de verantwoording van de Legitimiteit vorm krijgt aan de hand van resultaatsturing/ maatschappelijke
effectsturing. Dit aan de hand van praktische voorbeelden over:
-

hoe
hoe
hoe
hoe

introduceer je de financiële rechtmatigheid en de mogelijkheden in je organisatie?
breng je de gegevensgerichte controle t.b.v. de rechtmatigheid naar de 'lijn'?
leiden systeemcontroles tot een reductie in gegevensgericht controle werk.
ziet een groeipad naar een volledig In Control Statement?

Breakout 3 & 7: Rechtmatigheid in de praktijk van gemeente Zuidplas
O.l.v. Lars Evers, Joyce Akkermans en Tonny Hoogewaard
Gemeente Zuidplas geeft inzicht in de manier waarop zij de Rechtmatigheid realiseert en de koppeling legt met
risicomanagement én het verantwoorden van Legitimiteit/ Maatschappelijk toegevoegde waarde. Met als uiteindelijk
doel het afgeven van een volledig In Control Statement. Dit aan de hand van praktische voorbeelden over:
- hoe start je met de financiële rechtmatigheid en wat is de impact op de organisatie?
- hoe koppel je de rechtmatigheid aan bijvoorbeeld risicomanagement en informatievoorziening?
- hoe groei je vanuit de rechtmatigheidsverantwoording naar sturen op maatschappelijke waarde?

Breakout 4 & 8: De juiste dingen juist doen
O.l.v. Joost Parren (breakout 4) & Eric van den Hurk (breakout 8)
Verantwoording bestaat uit rechtmatigheid en legitimiteit. Om ten volle de voordelen van een volledige
verantwoording te realiseren is het zaak de dingen simpel te houden. Omdat alleen dan de organisatie op een
beheersbare manier, die tijd geld en middelen bespaart kan groeien. Step in Control laat zien hoe een mogelijk
groeipad eruit kan zien aan de hand van praktische voorbeelden over:
- hoe breng ik de basis op orde zodat de financiële rechtmatigheid een vanzelfsprekende randvoordewaarde wordt?
- hoe creëer ik tijd, ruimte en middelen voor de verantwoording van de Legitimiteit (Maatschappelijke effect sturing?)
- hoe faseer ik een groeipad zodat dit naadloos past binnen mijn huidige werkzaamheden?

Breakout 5:

Hoe ondersteun je de psychologische basisbehoeften van je medewerkers?
O.l.v. Ralph Rousseau
Ook bij het in orde maken van de fysieke leefomgeving van de burgers in je gemeente en bij het uitvoeren van allerlei
taken van praktische en administratieve aard kun je de bijna onuitputtelijke bron van intrinsieke motivatie aanspreken.
In deze workshop gaan we in op door jullie zelf ingebrachte issues en manieren om processen soepel(er) te laten verlopen.
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Inschrijven
Ja, ik schrijf me in voor het symposium

"Ken je verleden - Bepaal je toekomst"
Datum: donderdag 4 november 2021
Locatie: De Bleek 13 | 3447 GV | Woerden
Kosten: € 245,- (U ontvangt een factuur per e-mail na inschrijving)
Maximum aantal deelnemers 100

Inschrijven kan via
www.stepincontrol.com
Mijn 1ste keuze voor breakronde 1 is breakout nr:
Mijn 2de keuze voor breakoutronde 1 is breakout nr:
Mijn 1ste keuze voor breakronde 2 is breakout nr:
Mijn 2de keuze voor breakoutronde 2 is breakout nr:

Breakouts Ronde 1
Breakout 1

Wat drijft jou nu werkelijk? O.l.v. Ralph Rousseau

Breakout 2

Rechtmatigheid in de praktijk van gemeente De Ronde Venen
O.l.v. Monique Treur & Lida Steenbergen

Breakout 3

Rechtmatigheid in de praktijk van gemeente Zuidplas
O.l.v. Lars Evers, Joyce Akkermans en Tonny Hoogewaard

Breakout 4

De juiste dingen juist doen! O.l.v. Joost Parren

Breakouts Ronde 2
Breakout 5

Hoe ondersteun je de psychologische basisbehoeften van je medewerkers?
O.l.v. Ralph Rousseau

Breakout 6

Rechtmatigheid in de praktijk van gemeente De Ronde Venen
O.l.v. Monique Treur & Lida Steenbergen

Breakout 7

Rechtmatigheid in de praktijk van gemeente Zuidplas
O.l.v. Lars Evers, Joyce Akkermans en Tonny Hoogewaard

Breakout 8

De juiste dingen juist doen! O.l.v. Eric van den Hurk
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