Jim Diers
Jim Diers is een Amerikaanse hoogleraar die
zich van actief burgerschap, via leider van het
departement voor wijken in Seattle tot een
autoriteit op het gebied van actief burgerschap en community heeft ontwikkeld. Hij is
al 34 jaar actief op het gebied van de participatieve democratie.

22 november 2013, De Tamboer, Hoogeveen

Inspiratie voor
overheidsparticipatie

Jim Diers

“De beste plannen komen van
onderop”

Naar aanleiding van zijn laatste bezoek berichtten De Limburger en De Volkskrant over
zijn optreden met als titel “De beste plannen
komen van onderop”. Die uitspraak is de kern
van Jims’ denken.

Albert Jan Kruiter
Van burgerparticipatie naar
overheidsparticipatie, dat is de trend.
Aansluiting zoeken bij initiatieven in de
samenleving.
In deze tijd van zelfredzaamheid en
participatiesamenleving willen de
gemeenten Hoogeveen en De Wolden
bestuurders en professionals inspireren met
twee toonaangevende sprekers. Inwoners
of cliënten het roer in handen geven? Jim
Diers en Albert Jan Kruiter gaan graag het
debat met u aan!
Voor wie
Bestuurders, professionals, cliëntenraden,
vrijwilligers, overige geïnteresseerden in
politiek, samenleving en sociaal domein.
Waar en wanneer
Op vrijdag 22 november van 10.00 tot 15.30 uur
in Theater- Congrescentrum De Tamboer, de
Markt 5 in Hoogeveen.
Dagvoorzitter: Serge Vinkenvleugel
Bij RTV Drenthe presenteert hij zowel voor
radio als televisie. Serge Vinkenvleugel
staat voor spraakmakende nieuws- en
achtergrondreportages. Tijdens het congres
introduceert Serge de sprekers en leidt het
debat in de zaal.

Programma
10.30
Inloop met koffie en thee
11.00
Albert Jan Kruiter: overheid en individu
in de samenleving van de toekomst
12.00
Lunch en ontspanning
12.45
Jim Diers geeft zijn visie en bespreekt
projecten die hij ’s ochtends
heeft bezocht aan de hand van
videobeelden
14.15
Napraten en netwerken
15.30
Open einde
Aanmelden
Aanmelden kan tot 15 november via
e-mailadres j.t.w.hese@hoogeveen.nl. Bij de
aanmelding graag aangeven wie er komt en
vanuit welke organisatie.
Meer informatie
Jim Diers spreekt in het Engels. Deelname
aan het congres is gratis. Met vragen of
opmerkingen kunt u terecht bij Josina Hese via
telefoonnummer 0528-291734 of per e-mail
j.t.w.hese@hoogeveen.nl.

Dr. Albert Jan Kruiter heeft zijn hart al meer
dan 15 jaar verpand aan de publieke zaak. Hij
is onderzoeker en oprichter van het Instituut
voor Publieke waarden. Verder spant hij zich
als docent en onderzoeker in voor gemeenten,
provincies, ministeries en uitvoeringsorganisaties.

Albert Jan Kruiter

“De noodlottige omhelzing van
de bureaucratische overheid
en de individualistische
samenleving is de meest
dringende maatschappelijke
kwestie van dit moment”

Graag tot ziens op
22 november

Hij heeft een scherp oog voor dogma’s en
taboes die de relatie tussen politieke waarden,
beleidsdoelstellingen, instrumenten en effecten
ontwrichten. Hij schuwt dan ook niet om heilige
huisjes vanaf de werkvloer of vanachter de
voordeur vakkundig te deconstrueren.

