Uitnodiging voor themabijeenkomst VMO op 12 maart 2020
De Vereniging van Mediators bij de Overheid organiseert op 12 maart 2020 een themabijeenkomst met als titel:

"Een overheid zonder conflicten!?"
Doelstelling van de bijeenkomst is om kennis en ervaringen te verzamelen, die inzicht bieden in de wijze
waarop de overheid handelt in conflictsituaties. Daarbij gaat het er niet om, om met een beschuldigende vinger
naar de overheid te wijzen, maar veeleer om inzicht te krijgen en verklaring te vinden, waarom de overheid zich
gedraagt zoals ze zich gedraagt en leren van goede voorbeelden.
De bijeenkomst wordt gehouden in het Stadhuis in Arnhem.
Programma
12.30 uur:
13.00 uur:

13.45 uur:

14.45 uur:
15.45 uur:
17.00 uur:

Inloop met koffie en thee
Inleiding door Kees Schaap
In de TV-serie “Opstandelingen” konden we in 2019 kennisnemen van conflictgedrag door
overheden. Kees Schaap was producent van die serie en deelt zijn ervaringen rond dit
programma.
Inleiding door Dick Allewijn
Dick Allewijn geeft rond dit thema een beschouwing vanuit het perspectief van het aspect
macht bij overheidshandelen.
eerste ronde workshops
tweede ronde workshops
plenaire afsluiting met daarna gelegenheid tot napraten tot 18.00 uur

Er worden drie workshops aangeboden, waaruit men er twee kan kiezen.
Een workshop gaat over beleidsbemiddeling (Hans Bekkers; bestuurslid VMO).
Een tweede workshop gaat in op de informele aanpak bij de gemeente Noordoostpolder (Bert Suurmond en
Mariska Knoester van SK Mediation).
De derde workshop betreft een casus over het plaatsen van vuilcontainers in de gemeente Arnhem en hoe je
veel bewaren op een informele manier kan oplossen (Marion Kasteel en Marijke Vink van de gemeente
Arnhem).
Deelname en aanmelden
Op de website van de Vereniging Mediators Overheid (VMO) is meer over het programma te lezen.
Hier kunt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst. Dat kan door via de knop AANMELDEN het digitale
formulier in te vullen en te versturen.
We kunnen die middag maximaal 60 personen ontvangen. Aan deelname door leden van de VMO zijn geen
kosten verbonden. Niet-leden betalen een bijdrage van 36,30 inclusief BTW (€30,00 excl. BTW).
De MfN heeft deze bijeenkomst erkend en 4 PE-punten (cat. 1a) toegekend.
Wij stellen uw aanwezigheid uiteraard zeer op prijs.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de VMO

