
From: VNG Connect <vngconnectcongressen@vng.nl>

Sent: Tuesday, September 27, 2022 1:05:02 PM

To: Gemeente Veldhoven

Cc:

Subject: Herinnering: Congres Risicomanagement - 13 oktober 2022

Congres Risicomanagement: een steen in de vijver

Herinnering

Integraal management is de sleutel voor het versterken van het strategisch 

vermogen van gemeenten. Dit is onmisbaar voor het in goede banen leiden 

van de grote maatschappelijke opgaven. Hoe doen we het nu? Hoe kan het 

beter? Kom naar het congres Integraal Risicomanagement van VNG 

Risicobeheer, het Risicoplatform Overheden en de Vereniging voor 

Bestuurskunde op 13 oktober.

Het congres is een niet te missen evenement voor: gemeentesecretarissen, 

wethouders financiën, concern controllers en concernstrategen.

De organisatoren willen een steen in de vijver te gooien. Wat stelt de 

weerstandsparagraaf feitelijk voor? Is het oké dat we met ratiogetallen een 

exactheid te suggereren waar eigenlijk geen sprake van is? Gemeente hebben 

de taak om publieke waarde te creëren, maar in de bestaande praktijk van 

risicomanagement speelt publieke waarde nauwelijks een rol. Dat moet en kan 

beter.

Schrijf je nu in!

Programma

Het programma van het congres ziet er globaal als volgt uit:

10.00 uur Opening plenair programma door dagvoorzitter

Geert Maarse.

10.05 - 11.20 uur Plenair programma met Q&A en vooruitkijken met Chris 

Ravensbergen, directeur VNG Risicobeheer en Scott 

Douglas, bestuurskundige/directeur Rekenkamer.

Keynote speaker Paul Iske, hoogleraar Open Innovation & 

Business Venturing aan de School of Business and 

Economics van de Universiteit Maastricht.

Tafelpanel en discussie o.l.v. Geert Maarse met 



• Harrie Timmermans (gemeentesecretaris Heusden)

• Rein-Aart van Vught (partner Deloitte en bbv 

commissielid)

• Marjolein van Asselt (directeur Rekenkamer 

Rotterdam),

• Marcelle Hendrickx (wethouder Tilburg)

• Leonard Geluk (directeur VNG)

• Henk Bouwmans (directeur Nederlandse Vereniging 

voor Raadsleden)

• Scott Douglas (bestuurskundige/directeur 

Rekenkamer) 

11.20 - 11.40 uur Pauze

11.40 - 13.00 uur Plenaire sessie Berekenbare risico’s: Risico-inschatten via 

serious game en introductie van risicolabel (verzorgd door 

Chris Ravensbergen).

Opvolgend 5 Deelsessies (ism Vereniging voor 

Bestuurskunde).

13:00 - 13.45 uur Lunch

13.45 - 16.00 uur Keynote Elke Geraerts, doctor in de psychologie en was 

werkzaam bij de universiteiten van Harvard, St. Andrews, 

Maastricht en Rotterdam.

Tafelpanel en discussie o.l.v. Geert Maarse met 

• Harrie Timmermans (gemeentesecretaris Heusden)

• Rein-Aart van Vught (partner Deloitte en bbv 

commissielid)

• Marjolein van Asselt (directeur Rekenkamer 

Rotterdam)

• Marcelle Hendrickx (wethouder Tilburg)

• Henk Bouwmans (directeur Nederlandse Vereniging 

voor Raadsleden)

• Scott Douglas (bestuurskundige/directeur 

Rekenkamer)

Q&A en terugblik o.l.v. Geert Maarse met Chris 

Ravensbergen en Bart Drewes, gemeentesecretaris van 

Bronckhorst.

16.00 - 17.00 uur Borrel met hapjes

Op de website vindt u een exacte tijdsplanning en een korte omschrijving van de 

deelsessies. 

Ga naar de website

Doelgroep

Gemeentesecretarissen, wethouders financiën, concern controllers en 

concernstrategen.

Locatie

Het congres vindt plaats op 13 oktober in congrescentrum De ReeHorst, 

Bennekomseweg 24, 6717 LM in Ede.

Kosten en annulering



Deelname aan het Congres Risicomanagement is gratis.

Bent u verhinderd? Meld u dan af of meld een vervangende collega aan door 

middel van de link die u ontvangt in de automatische bevestigingsmail na 

inschrijving. Vanwege de bestellingen en kosten voor de catering vernemen wij 

een eventuele afmelding graag op tijd.

Bij een no show brengen wij €75,00 in rekening.

We hopen u te zien op donderdag 13 okober in Ede!

Met vriendelijke groet,

VNG Risicobeheer
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