
Jan Vayne,  Vitha  en  Stade Advies  nodigen u uit om te verkennen: 

Pianistiek voor overheden

De pianist als metafoor voor de overheidsmanager! 

De Pianist laat zijn tien vingers een gezamenlijke taak uitvoeren! Dat heet in 
vaktermen: “pianistiek”. Die term hebben we overgenomen om een naam te 
geven aan onze workshop “pianistiek voor overheden”. Deze samenwerking 
tussen vingers en de ontwikkeling van die samenwerking in verschillende 
fasen vormen een microkosmos van waaruit de overheidsmanager kennis 
kan maken met samenwerking. 

Vrijblijvend kennis maken

Er is nu een mogelijkheid om vrijblijvend en kostenloos kennis te maken met de workshop 
“Pianistiek voor overheden” op 14 oktober om 9.00 uur in de kerk van Jan Vayne in 
Kampen. In het eerste deel van de ochtend kunt u een korte versie van de workshop mee-
maken en in het tweede deel is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over 
een aantal actuele gemeentelijke opgaven en over de rol die samenwerken daarbij speelt.

Waarom bent u uitgenodigd?

U hebt stevige management verantwoordelijkheid bij een lokale overheid. En u wilt handen 
en voeten geven aan de samenwerkingsopgaven van uw organisatie (zowel interne samen-
werking tussen afdelingen en bureaus als externe samenwerking met maatschappelijke part-
ners). Wij willen u in het eerste deel, in staat stellen, te beoordelen of de workshop iets voor 
uw organisatie kan betekenen. En in het tweede deel kunt u samen met collega's van andere 
lokale overheden beoordelen of de workshop voortgang kan 
genereren op de thema's die voor u prioriteit hebben.

Over welke thema's hebben we het dan?

Stade Advies heeft zeer recent 120 College - en / of bestuursconvenanten, geldend 
voor deze raadsperiode, onderzocht. Daaruit komt uit naar voren dat de volgende 
thema's voor gemeentebesturen van groot belang zijn:

• Minder overheid, meer ruimte voor de burger. Hoe kan de gemeentelijke  
overheid er voor zorgen dat zij niet als oplossing voor elk probleem in de  
samenleving wordt aangesproken. Kan dat wel, minder overheid en meer  
maatschappelijk initiatief? 

• Een krimpende bevolking. Bij veel gemeenten is sprake van krimp in de  
bevolking. Hoe kan een gemeentelijke overheid het voorzieningenniveau op  
peil houden terwijl de bevolking gaat afnemen.

• Iedereen doet mee. Meer dan ooit willen gemeenten zich inzetten om het  
WMO motto "iedereen doet mee" waar te maken. Voor welke uitdagingen  
ziet een gemeente zich gesteld in deze financieel lastige tijd. 

• Efficient gebruik van maatschappelijke accommodaties. Veel gemeenten 
buigen zich over dit vraagstuk. Hoe kunnen we er voor zorgen dat onze  
maatschappelijke voorzieningen beschikbaar en betaalbaar blijven. 

• Nieuwe relaties met maatschappelijke organisaties. Kunnen we er voor 
zorgen dat de beperkte middelen ingezet worden waar ze nodig zijn? Welke  
rol dient de overheid dan in te nemen ten opzichte van maatschappelijke  
organisaties? Wat is daarbij regie en wat is uitvoering?

Aanmelden door een e-mail te sturen naar Peter Schuttevaar van Vitha: peter@vitha.nl 
Telefonisch opgeven kan ook: 06 2415 2341

www.vitha.nl

Peter Schuttevaar van Vitha 
heeft de workshop be-
dacht. Hij zoekt de inter-
actie met de deelnemers en 
stimuleert hun onderlinge 
samenwerking. Zijn soepele 
stijl en onderkoelde humor 
maken het makkelijk om 
iets van de workshop op te 
steken.

Jan Vayne 
is met zijn 
improvise-
rende pia-
nistiek en 
zijn grote 
muzikale 
verbeel-
dings-
kracht bij 
uitstek in 
staat om 
als artis-
tiek partner van een ge-
meente op te treden. Hij 
geeft met zijn persoonlijk-
heid en muzikaal elan 
spanning en glans aan de 
workshop. 

Johan Kruithof van Stade 
Advies heeft veel advieser-
varing bij lokale overheden. 
Samen met zijn collega's 
verzorgd hij de link tussen 
samenwerken en de rele-
vante actuele bestuurlijke 
thema's voor gemeenten.  



Jan Vayne,  Vitha  en  Stade Advies  nodigen u uit om te verkennen: 

Pianistiek voor overheden

Programma van 14 oktober 2010

inlopen met koffie is vanaf 08:30

deel 1: kennismaken met de workshop (verzorgd door Jan Vayne en Peter Schuttevaar)
09.00 – 09.10    Inleiding: achtergronden van de workshop.
09.10 – 09.30    pianistiek als metafoor
09.30 – 10.40    Samenwerken en improviseren met Jan Vayne
10.40 – 11.00    De samenwerkingsspiegel.

Deel 2: actuele politiek bestuurlijke thema's (verzorgd door Stade Advies)
11.15 – 12.00    Bespreking in groepjes van actuele thema's zoals door Stade Advies 
                        verzameld uit 120 onderzochte college convenanten. 
12.00 – 12.30    Plenaire afsluiting. 

Locatie: Kerk van Jan Vayne (voormalige Doopsgezinde kerk), Broederweg 10-12 in Kampen

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: peter@vitha.nl of per telefoon naar 06 2415 
2341. Geef daarbij uw naam, organisatie, telefoonnummer en e-mail adres door. Een defini-
tieve uitnodiging met eventuele last minute informatie ontvangt u een week van tevoren per 
e-mail.

Enkele meningen van workshopdeelnemers :
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Jan Dirk Nijkamp: 
algemeen directeur / 
gemeentesecretaris a.i. 
Gemeente Assen:

 “Een bijzondere setting die 
het beste uit je zelf haalt” 

Wilbert Janssen
Hoofd Ingenieursbureau
Gemeente Nijmegen:

 “Samen werken aan de 
stad, daar zit muziek in!
Geef richting en kies je 
momenten. Laat daarbij de 
specialist in zijn (creatieve) 
waarde.”

Sigrid Winkel  Assistent 
kwartiermaker Oost, 
Gemeente Amsterdam:

 “Een samenspel van 
mensen, creativiteit, talent 
en kennis met een verras-
send slotstuk als resultaat.” 

Lucas Helmer Bedrijfs-
leider Buitendienst i.m. 
Gemeente Overbetuwe:

 “Hoe kan een groep ver-
schillende professionals via 
een moedwillig gecreëerde 
chaos toch tot eenzelfde 
conclusie komen!” 
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