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 Uitnodiging en programma  
  VDG Jubileumcongres  
 23 september 2022 
 

   
 

“100 jaar VDG, 100 jaar na deze!” 

De vereniging als netwerk voor (inter)bestuurlijke en  
regionale samenwerking!  

 
Tijden: Excursies bij Drentse gemeente 10.00 – 11.30 uur.  

Jubileumcongres 12.00 tot 17.30 uur. 
Locatie: Hof van Saksen, Borgerderstraat 12, 9449 PA Nooitgedacht. 

 
Het bestuur van de VDG en de gemeente AA en Hunze nodigen u van harte uit voor het VDG 

Jubileumcongres. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst staan we stil bij 100 jaar VDG en kijken we 

vooruit naar de komende 100 jaar. 

Op 2 juni 2021 stonden we tijdens een online evenement vanuit het Drents Museum stil bij ons 100 

jarig jubileum. Dit congres is het vervolg daarop en vooral gericht op de toekomst van 

interbestuurlijk en regionale samenwerking. We zijn blij u weer fysiek te ontmoeten om dit feest 

samen te vieren!  

De leden van de VDG willen elkaar inspireren. Daarom nodigen de 12 Drentse gemeenten u uit om 

aan een excursie in hun gemeenten deel te nemen. Er is een gevarieerd aanbod, waar u zich voor aan 

kunt melden. 

Aan het begin van deze nieuwe bestuursperiode zijn de voorbereidingen gestart voor een nieuwe 

agenda 2022 – 2026. Om een goede basis te leggen, maken we gebruik van de aanbevelingen uit het 

onderzoek naar de Bestuurlijke Regionale Ecosystemen in Drenthe en voeren we met onze leden 

gesprekken over de toekomst van de vereniging. De uitkomsten van het BRE-onderzoek en de 

gesprekken met onze leden staan tijdens dit congres centraal. Hiermee kijken we vooruit naar de 

komende periode. 

Aanmelden voor dit congres kan via het aanmeldformulier. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het VDG-bureau, per mail  

secretariaat@vdgdrenthe.nl of telefonisch (06) 40 70 71 09. 

Rikus Jager       Martin Nanninga 

 
voorzitter VDG       ambtelijk secretaris VDG  
 
 

 
 

https://www.vdgdrenthe.nl/uitnodiging-en-aanmeldformulier-vdg-jubileumcongres-23-september-2022/
mailto:secretariaat@vdgdrenthe.nl


     

PROGRAMMA  
 

10.00 uur Excursies langs Drentse successen  
 De Drentse gemeenten organiseren excursies om u te inspireren met een mooi of 

goed voorbeeld. U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan één van deze 
excursies.   
  

AA en Hunze Bezoek openluchttheater Anloo 
In het historische Anloo werd in 2016 de Stichting Rondom Magnus opgericht. Deze 
stichting organiseert veel op het gebied van literatuur, muziek, oude ambachten, 
nijverheid en andere culturele uitingen. We gaan met ze in gesprek in het prachtige 
openluchttheater van Anloo, een theater waar de stichting nieuw leven inblies.  
 

Assen Hop-on-Hop-off tour door Assen 
Tijdens deze tour komt u langs het vernieuwde station Assen, het slotakkoord van het 
ontwikkelingsprogramma FlorijnAs. Daarnaast maakt u kennis met het 
Duurzaamheidscentrum en de Stadsboerderij in het Asserbos, waar gemeente, 
Stichting Het Drentse Landschap en allerlei verenigingen en organisaties werken aan 
praktische bewustwording over duurzaamheid. Duurzaamheid wordt er aanraakbaar, 
beleefbaar, proefbaar, tastbaar en toepasbaar. 
 

Borger-
Odoorn 

Stikken of samenwerken, stof tot nadenken! 
De landbouw staat de komende decennia voor een groot aantal complexe en 
onvoorspelbare opgaven. Hoe willen wij, als overheden, omgaan met die uitdagingen? 
Ieder voor zich of samen met elkaar? Dat gaan we ontdekken op één van de meest 
inspirerende locaties, bij een innovatieve ondernemer èn winnaar van de Duurzaam 
Drenthe Award.  Laten we elkaar stikken of werken we samen? Stof tot nadenken! 
 

Coevorden Ze maken er chocola van in Coevorden!  
Tijdens een bezoek aan Binnenstad Coevorden komt de historie tot leven. Dwalend 
door oeroude steegjes, over een oud karrenspoor, op de Weeshuisweide en in het 
kasteel beleef je de verhalen van Coevorden. Van de oude gevels tot de vesting die de 
stad omringt; van de evenementen tot de musea: alles ademt een rijke historie. 
 

De Wolden Bezoek een innovatief en duurzaamproject, vergister in Koekange – Echten 
Een kijkje bij 4 boeren uit Echten en Koekange die regio biogas op wekken uit runder- 
en varkensmest. Doel is tussen de bedrijven een biogasnetwerk aan te leggen en die 
op één centrale locatie op te werken naar Groengas. Gemeente De Wolden en N-tra 
ondersteunen dit project en staan garant voor een gedeelte van de financiële risico’s. 
Het motto is: Lokaal produceren, consumeren en profiteren. We willen het product in 
de gemeente inzetten bij de realisatie van de Transitie Visie Warmte 
 

Emmen  Bezoek het Rensenpark, het Oude Centrum en ‘een aander moal wat langer’ 
Het Rensenpark is een creatieve broedplaats voor kunst, cultuur en innovatie. Ontdek 
zelf waar Twessers voor staat, wandel door het mooiste stadspark van Drenthe en 
bezoek het gastvrije, levendige en op de toekomstgerichte Oude Centrum.  
 
 
 
 
 
 



     
 
Hoogeveen 

 
Bezoek Duurzaamheid Ontwikkel Centrum DOC33 Hoogeveen 
In oktober 2021 is het DOC33 van start gegaan.  Aan de Voltastraat 33 in Hoogeveen 
kunnen bedrijven, studenten en werknemers terecht voor hun ontwikkeling op het 
gebied van duurzaamheid in de gebouwde omgeving. DOC33 is powered by 
Gemeente Hoogeveen, Alfa-college, Wij Techniek en Regio Deal Zuid- en Oost-
Drenthe. DOC33 is één van de projecten die mede door de Regio Deal Zuid- en Oost-
Drenthe tot stand komt. Binnen de Regio Deal werken verschillende partijen met 
elkaar samen aan het verbeteren van de welvaart in de regio. Met hart voor de regio, 
van elkaar leren, regionaal denken, het verschil maken en vooral doen. 
 

Meppel Transformatie en herontwikkeling van monumentale locaties  
De voormalige rijks HBS aan het Zuideinde verloor door de verhuizing van 
scholengemeenschap Stad & Esch haar onderwijsfunctie. Samen met de naastgelegen 
Zuiderschool kwam een bijzondere en historische plek vrij in Meppel. Samen met de 
ontwikkelaar en architect geven we u graag een inkijkje in het proces hoe we tot een 
passende en karaktervolle invulling voor de toekomst zijn gekomen. De ontvangst is in 
de naastgelegen schouwburg Ogterop, een voorziening waar Meppel trots op is.   
 

Midden- 
Drenthe 

Bezoek de nieuwe VO school Volta in Beilen 
Bezoek de nieuwe VO school in Beilen. Een unieke samenwerking waarin het  
Dr. Nassau College, CS Vincent van Gogh en de gemeente Midden-Drenthe krachten 
hebben gebundeld om een geweldige school te bouwen. 
 

Noordenveld Bezoek Health Hub Roden 
Door het beschikbaar stellen van kennis, faciliteiten en netwerk dragen we bij aan 
innovatieve health tech, en daarmee indirect aan kwaliteit van leven van mensen. We 
vormen een ‘hub’: een verbindende schakel tussen ondernemers, kennisinstellingen, 
overheid en andere organisaties. Het ecosysteem van Health Hub Roden is een 
omgeving waar vraagstukken vanuit het werkveld snel omgezet worden naar 
concepten en producten.  
 

Tynaarlo 
 

Bezoek Klompenmuseum Gebr. Wietzes 
In Eelde ligt het Klompenmuseum Gebr. Wietzes, in de kop van Drenthe. Het 
klompenmuseum is klein, maar barst van de enthousiaste vrijwilligers. Elk jaar is er 
een nieuwe expositie. Dit jaar is dat “HOUT couture”, een expositie bedacht voor het 
30 jarig bestaan in 2020. Bij haute couture denkt men meestal aan kleding. Het zijn 
echter de schoenen die de look volmaken. De kers op de taart, die bij een jubileum 
niet mag ontbreken. In deze tentoonstelling staan zij in de schijnwerpers.  
 

Westerveld  
 

Bezoek Koloniën van Weldadigheid – UNESCO Werelderfgoedlijst 
Op 26 juli jl. zijn de Koloniën van Weldadigheid bijgeschreven op de UNESCO 
Werelderfgoedlijst. De gemeente Westerveld heeft het standpunt dat zij erfgoed niet 
als belemmering ziet, maar als kans voor ontwikkelingen. Wij nemen u graag mee op 
een energieke rondleiding door het gebied die eveneens aangewezen is als 
beschermd dorpsgezicht en één van de ‘Excellente Gebieden voor Duurzame 
Ontwikkeling’.  

 
 
11.30 uur Einde excursies en vertrek naar Hof van Saksen in Nooitgedacht 
 
 



     
12.00 uur Inloop en feestelijke lunch 
 

13.00 uur Opening congres 
Welkom door de gemeente AA en Hunze en 
dagvoorzitter Hester Macrander 
 

  
   
          

 Het college van de gemeente AA en Hunze heet u 
van harte welkom bij Hof van Saksen.   
 
Dagvoorzitter Hester Macrander leidt ons met een 
vleugje humor en een serieus gesprek door het 
programma.   

 Opzoek naar meer resultaatgerichtheid en 
daadkracht in Drenthe 
Een advies aan Drenthe naar aanleiding van het 
BRE-onderzoek door prof. dr. C.F. (Caspar) van den 
Berg. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 Drenthe is 1 van de 10 regio’s waarin onderzoek is 
gedaan naar het bestuurlijke regionale ecosysteem. 
Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag: hoe ziet 
(inter)bestuurlijke samenwerking in Drenthe eruit 
en hoe effectief is deze. Caspar van den Berg zoomt 
in op de aanbevelingen uit het onderzoek om de 
samenwerking in Drenthe te versterken.   
Hij staat daarbij onder andere stil bij het advies van 
de onderzoekers om in de regio Drenthe te werken 
aan een gedeelde strategische regiovisie.  Maar hoe 
kom je tot zo’n regiovisie, welke voorbeelden zijn er 
en waarbij kan zo’n visie helpen?  

   

   
  100 jaar VDG, 100 jaar na deze!  

Ferenc van Damme geeft ons een basis voor de 
komende 100 jaar.  
 

 
 
 

 In vijf sessies met verschillende doelgroepen is aan 
belangrijke sleutelfiguren voor onze vereniging 
gevraagd hoe ze kijken naar het verleden en de 
toekomst. Deze sessies werden begeleid door 
Ferenc van Damme. Hij is innovator, verbinder en 
inspirator.  
 
Ferenc werkt o.a. voor Studio Vers bestuur van de 
provincie Overijssel en heeft met zijn verfrissende 
blik deelnemers verleid om op creatieve wijze te 
kijken naar het verleden en de toekomst van de 
VDG en (inter)bestuurlijke en gemeentelijke 
samenwerking.  



     
 

Verassend genoeg kwamen uit deze sessies 
onderwerpen en thema’s naar voren die later ook 
zichtbaar werden in de aanbevelingen uit het BRE-
onderzoek. Zoals de wens van de Drentse 
wethouders om meer stil te staan bij ‘de juiste 
schaal voor de juiste opgave in het juiste gremium’ 
en de aanbeveling uit het onderzoek om het 
concept meerlaags besturen (multi-level 
governance) in Drenthe te omarmen.  

 
  

De Drentse bestuurscultuur, een zegen of een 
last voor samenwerking 
De geboren Drent mr. dr. Gert Jan Geertjes, 
Thorbecke-fellow en universitair docent aan de 
Universiteit Leiden houdt een spiegel voor.  
 
Speciaal ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan 
schreef Gert Jan Geertjes een essay, waarin hij 
ingaat op de invloed van de Drentse 
bestuurscultuur op de interbestuurlijke en 
regionale samenwerking. Dit essay is onderdeel 
van een reeks onderzoeken van de Thorbecke 
Leerstoel van de Universiteit Leiden en sluit aan bij 
eerdere literatuur over het fenomeen ‘lokale 
bestuurscultuur’. 

 

        

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 Deelsessies 
 Neem deel aan één van de zes inspirerende deelsessies 

 
Deelsessie 1: “Two-level game in de regionale samenwerking”  
Prof. dr. Caspar van den Berg en Berenschot nemen u in deze masterclass mee in de 
resultaten van hun BRE onderzoek.                       
 
Wat kunnen de resultaten van het BRE-onderzoek concreet voor u betekenen? De 
focus in deze deelsessie ligt op de rol van lokale bestuurders als linking pin in de two-
level game van regionale samenwerking. In deze two-level game gaat het om de balans 
tussen lokale belangen en regionale opgaven: 

- Onderhandelen gebeurt op een ander niveau dan waar de legitimatie vandaan komt; 
- De verschillende onderhandelaars staan ten dienste van achterbannen uit veel 

verschillende arena’s; 
- Op zowel lokaal als regionaal niveau bestaan eigen voorkeuren, belangen en (dus) 

coalities; 
- Linking pins (verbinders) tussen beide niveaus hebben daarom een cruciale rol in de 

regionale samenwerking. 
 

 
Deelsessie 2: “Heel snel, heel anders” 
Ferenc van Damme leidt een vurige inspiratiesessie gebaseerd op overtuigende feiten, 
onderzoeken en cijfers, inspirerende praktijkervaringen, gezond verstand en werkbare 
inzichten. 
                
Ferenc werkt met de lerende partners van Studio Vers Bestuur ruim 12 jaar aan (zelf-) 
inzicht om via innovatieve communicatiestrategieën de 'kracht uit de samenleving' beter 
aan te boren en het tweerichtingsverkeer met verschillende ‘soorten’ inwoners te 
stimuleren. Vooral ook met de groeiende groepen (jonge) mensen die zich niet meer 
vertegenwoordigd voelen door besturen, raden, instituten en overheden; nu rond de 
70% van de inwoners. 
Van wie is die democratie, die energietransitie, die zorg, dat onderwijs, die natuur, dat 
welzijn, die veiligheid, die leefomgeving, die vereniging nu eigenlijk? 
Hoe betrekken wij onszelf bij mensen die vitaal hun eigen weg zoeken en die in een soort 
stille revolutie heel rap een nieuw soort samenleving aan het maken zijn, vaak zonder 
zich daarvan zelf helemaal bewust te zijn? 
Hoe vinden wij hierin onze eigen meerwaarde opnieuw uit? 
Hoe raken we mensen om hen te laten voelen dat de publieke zaak ook van hen is, om 
nieuwe initiatiefnemers, bestuursleden, vrijwilligers, leden, stemmers te worden?... 
Wat zijn de inzichten en vaardigheden die je nodig hebt om te voorkomen dat jouw 
organisatie/partij/bestuur/vereniging voor 2030 ook een Thomas Cook/Neckermann, 
V&D, Nokia of Kodak wordt?... 
Het moet echt heel snel, heel anders! 

 

Deelsessie 3: Drentse samenwerking: Allen voor 1 en 1 voor allen, of toch niet?   
De geboren Drent mr. dr. Gert Jan Geertjes, Thorbecke-fellow en universitair docent 
staatsrecht aan de Universiteit Leiden neemt u mee in de effecten van de Drents 
bestuurscultuur op samenwerking.  
 

Bestaat er zoiets als een ‘Drents’ algemeen belang? En als dat bestaat, wat zegt dat dan  
over de mogelijkheden in Drenthe om lokale overheden met elkaar te laten 
samenwerken? Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de VDG schrijft Gert Jan 



     
Geertjes een essay die antwoord moet geven op vragen als: Wat houdt de Drentse 
bestuurscultuur in? Wat zijn die kenmerken dan precies? Hoever reikt de bereidheid om 
in heel Drenthe brede consensus te vinden? En is het inderdaad juist dat er geen van de 
Drentse gemeenten een dominante positie in het openbaar bestuur inneemt? In de 
tweede plaats is het de vraag welke invloed de bestuurscultuur of bestuursstijlen 
hebben op de mogelijkheden voor intergemeentelijke samenwerking in Drenthe. In het 
geval de behoefte aan consensus in Drenthe inderdaad groot is, zorgt dat dan voor een 
breed gevoeld ‘Drents’ algemeen belang en voor betere samenwerking? 

 

Deelsessie 4: Ethiek en besturen 
Rogier van der Wal van platform31 en Willeke Slingerland lector weerbare democratie 
van de Saxion Hogeschool gaan in gesprek over ethiek en weerbaar bestuur. 
 
Willeke Slingerland, lector weerbare democratie bij Saxion Hogeschool en Rogier van 
der Wal, senior projectleider bij Platform31 en Thorbeckefellow, gaan graag met u in 
gesprek over ethiek en besturen, met in het bijzonder aandacht voor moresprudentie 
en weerbaarheidsscan. Moresprudentie is een begrip in opkomst, naar analogie van 
jurisprudentie; het helpt om repertoire op te bouwen en enig houvast te krijgen bij 
ethische kwesties en bij scherpstelling van het eigen morele kompas. De 
weerbaarheidsscan is vanuit Saxion ontwikkeld in opdracht van de gemeente 
Eindhoven, maar heeft zelfs al de belangstelling gewekt van demissionair premier Rutte. 
 

Deelsessie 5: Inclusiviteit bij participatie, voorbij de man met de snor.   
Hoe betrekken we burgers en zorgen we dat de stem van iedereen doorklinkt? Ook die 
van de stille meerderheid of een afgehaakte minderheid of in wijken met anti overheids-
sentiment? In een interactieve sessie inspireert Claartje Brons Programmamanager 
Versterking Democratie en Bestuur bij Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties de deelnemers.  
  
Hoe bereiken we door nieuwe vormen van participatie meer en andere inwoners dan 
we nu doen? Het programma Democratie in Actie van de VNG en het ministerie van 
Binnenlandse zaken ondersteunt en inspireert gemeenten, waterschappen en 
provincies met instrumenten en door kennis te delen. Tijdens deze deelsessie richten zij 
zich op voornoemde vraag.” 
 

Deelsessie 6: Rondleiding Hof van Saksen 
Tijdens een rondleiding krijgt u in een inkijkje in de wereld van de recreatiesector. 
 
Zodra u door de poorten van dit bijzondere resort rijdt, kan de buitengewone beleving 
beginnen. De architectuur van de hand van gerenommeerde ontwerpers, de grandeur 
van de entree en de Havezate, de uitgebreide en persoonlijke service. Alles voor een 
onvergetelijke ervaring. Het Hof van Saksen is een van de meest luxe vakantieresorts 
van Nederland en heeft een belangrijke rol in de recreatieve sector van Drenthe.   

 

  
Afsluiting congres 
We kijken vooruit met voorzitter Rikus Jager en ambtelijk secretaris Martin Nanninga. 

 

16.30 uur  Een ontspannen vrijdagmiddagborrel 
We nodigen u uit om de dag af te sluiten met een hapje en drankje 

 

 


