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Aanmelden 
en algemene informatie

Er zijn twee opties mogelijk voor deelname aan de Wethoudersconferentie. 
Je kunt kiezen voor het gehele programma met overnachting, of deelnemen 
aan het programma op woensdag vanaf 09.30 uur.

Kosten voor leden van de Wethoudersvereniging
22 en 23 november met overnachting € 425,00 
23 november vanaf 09.30 uur € 325,00

Kosten voor niet-leden van de Wethoudersvereniging 
22 en 23 november met overnachting € 895,00 
23 november vanaf 09.30 uur € 795,00

De genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Je kunt je aanmelden via www.wethoudersvereniging.nl.

Locatie 22 & 23 november 2022
Theater Orpheus
Churchillplein 1
7314 BZ Apeldoorn

Voor meer informatie over de conferentie en het lidmaatschap 
zie www.wethoudersvereniging.nl of neem contact met ons op:
070 - 2210770
info@wethoudersvereniging.nl 

Gefeliciteerd met jouw benoeming tot wethouder! Je bent intussen (weer) begonnen als 
wethouder en wij kijken er naar uit om je te ontmoeten op onze Wethoudersconferentie 
in Apeldoorn.  

De afgelopen maanden hebben wij meegemaakt hoeveel verschil er zat in het proces 
van de collegevorming. Sommige gemeenten waren er snel uit terwijl andere meer tijd 
nodig hadden om tot een deal te komen.  

Het ambt is altijd in beweging en wethouders laten keer op keer zien dat zij mee kunnen 
buigen. Ontwikkelingen in de samenleving en in de (landelijke) politiek volgen elkaar 
heel snel op. Dit zorgt ervoor dat onze bestuurders snel moeten kunnen schakelen op 
verschillende terreinen om een zo goed mogelijke invulling te geven aan hun ambt.  
Daarom hebben wij dit jaar het thema ‘Het Wethoudersambt in Beweging’ gekozen 
voor de Wethoudersconferentie. 

Bij dit thema hebben wij onder meer Eva Rovers (cultuurhistoricus, schrijfster 
en medeoprichter van Bureau Burgerberaad), José Manshanden (Directeur GGD 
Amsterdam) en Gerrit Hiemstra (meteoroloog) gevraagd om vanuit verschillende 
invalshoeken te kijken naar het wethoudersambt. Daarnaast bieden onze kennisateliers 
de ruimte om dieper in te gaan op een aantal specifieke onderwerpen die in gemeenten 
een grote rol (gaan) spelen.

Namens het bestuur en het bureau van de Wethoudersvereniging wens ik je een mooie 
conferentie toe!

Met vriendelijke groet,

Marcelle Hendrickx
Voorzitter Wethoudersvereniging

Beste collega,
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Wethoudersconferentie 2022
Dinsdagavond 22 november start het programma van de Wethoudersconferentie 2022.  
 
Indien je blijft overnachten kun je inchecken in één van de hotels waar wij 
een hotelkamer voor je gereserveerd hebben in Apeldoorn. Daarna vindt het 
avondprogramma plaatst in het Orpheus Theater. Woensdag 23 november vindt het 
programma ook plaats in het Orpheus Theater.

Dinsdag 22 november 
18.00  - 19.00 uur  Inchecken in het hotel
19.00  - 20.30 uur  Diner in het Orpheus Theater
20.30  - 21.30 uur  Sprekers: Eva Rovers en Marc Bessems
21.30 uur    Afsluitende borrel en netwerkmoment

Woensdag 23 november
07.00  - 09.00 uur  Ontbijt in het hotel (alleen voor de hotelgasten) 

Woensdag 23 november 
09.30 -  10.00 uur  Ontvangst
10.00 -  10.30 uur  Opening en Algemene Ledenvergadering,
10.30 -  10.45 uur  Jaarrede Marcelle Hendrickx  
   (Voorzitter Wethoudersvereniging)
10.45 - 11.00 uur Toespraak minister Hanke Bruins-Slot (BZK)
11.00 - 11.15 uur  Pauze 
11.15 - 12.15 uur  Panelgesprek: José Manshanden, Huri Sahin en Gerrit Hiemstra
12.15 - 13.15 uur  Lunch
13.15 - 14.45 uur Kennisateliers, keuze uit 7 parallelle sessies
14.45 -  15.00 uur  Pauze
15.00 - 15.15 uur Intermezzo
15.15 -  15.45 uur Spreker: Lieke Lamb
15.45 uur    Afsluitende borrel en netwerkmoment

Burgers als bondgenoten
De Nederlandse democratie staat onder druk. De helft van de Nederlanders gelooft 
niet dat de politiek in staat is de grote problemen van onze tijd aan te pakken, of het 
nu gaat om het klimaat, corona, stikstof, jeugdzorg of migratie. Onvrede, polarisatie en 
wantrouwen zijn het gevolg. 

Ondertussen krijgen gemeentes een steeds grotere verantwoordelijkheid bij de aanpak 
van deze landelijke thema’s, maar bijgaande bevoegdheden en budget zijn beperkt. 
Het gevolg is overbelasting en veelal ontoereikend beleid waar noch gemeente noch 
inwoners gelukkig van worden. Dat kan anders. 

Nieuwe vormen van democratische besluitvorming kunnen vertrouwen tussen politiek 
en samenleving herstellen, en bovendien zorgen voor inclusief, toekomstbestendig 
beleid. Burgerberaden – of burgerfora – zijn een manier om dat voor elkaar te krijgen. 

Een gelote dwarsdoorsnede van de samenleving praat, denkt en beslist hierin mee over 
grote maatschappelijke problemen. De belangrijkste voorwaarde: politici die burgers 
durven zien als bondgenoten. 

Spreker: 
Eva Rovers is cultuurhistoricus, schrijver en 
mede-oprichter van Bureau Burgerberaad. 
In april verscheen haar boek Nu is het aan 
ons. Oproep tot echte democratie, dat 
burgerberaden in Nederland op de kaart 
zette. Ze deed in opdracht van de European 
Climate Foundation onderzoek naar klimaat-
burgerberaden. Momenteel schrijft ze voor 
De Correspondent over toekomstbestendige 
democratie.

Eva Rovers
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Braziliaanse toestanden: wat 
Nederlanders kunnen leren van latino’s 
Latijns-Amerika wordt ook wel eens ‘het vergeten continent’ genoemd, omdat onze 
‘westerse wereld’ nauwelijks geïnteresseerd is in dit deel van de Nieuwe Wereld. 
Misschien is de regio net iets te rijk voor collectief medelijden, maar een tikkeltje te 
arm om economisch echt interessant te zijn. Als we al aandacht schenken aan Zuid- of 
Midden-Amerika, dan is het vaak negatief: corruptie, criminaliteit, politieke chaos.

Als correspondent voor de NOS en Nieuwsuur kwam ik het allemaal tegen, in ontelbare 
reizen tussen Tijuana, in het uiterste noorden van Mexico en Ushuaia in het zuidelijkste 
puntje van Argentinië. Keer op keer werd ik verrast door de mensen en hun pogingen 
om problemen op te lossen. Hoe Colombianen vrede sloten met hun aartsvijand, hoe 
mensen in Venezuela overleven ondanks hyperinflatie en schaarste, hoe Mexicanen 
elke dag opnieuw manoeuvreren tussen drugsbendes en criminele overheden.
 
Overal zag ik de kracht van mensen: improvisatie, innovatie, experimenteren…  
Met name in het land -Brazilië- en de stad waar ik al die jaren heb gewoond: São Paulo, 
met ongeveer 23 miljoen inwoners één van de grootste metropolen op aarde. 
 
Nu ik terug ben, zie ik dat onze ‘westerse wereld’ steeds meer op Latijns-Amerika 
is gaan lijken en Nederland is geen uitzondering. Tijd om de blik te verruimen en te 
leren van latino’s. Want het zijn soms Braziliaanse toestanden in het ooit zo nuchtere 
Nederland.

Spreker: 
Marc Bessems (48) is historicus en journalist. De afgelopen 
tien jaar was hij correspondent Latijns-Amerika voor de 
NOS en Nieuwsuur, met als standplaats São Paulo, Brazilië.

Marc Bessems

Klimaatverandering,  
wat moeten we er mee? 
Klimaatverandering is een van de belangrijkste thema’s in de samenleving en zal in 
de toekomst nog belangrijker worden dan nu. Klimaatverandering is geen politiek 
probleem, maar een echt probleem. Iedere politieke stroming zal er mee geconfronteerd 
worden en zal ook aan de slag moeten met oplossingen die effectief moeten. In de 
presentatie wordt de achtergrond van klimaatverandering behandeld, de gevolgen die 
we nu al kunnen waarnemen en de richting waarin we de oplossingen moeten zoeken.

Panelspreker:  
Gerrit Hiemstra is meteoroloog met een 
uitgebreide ervaring op meteorologisch gebied. 
Hij studeerde in 1986 af aan de Wageningen 
Universiteit als landbouwkundig ingenieur met 
als specialisatie agrometeorologie, Gerrit is ook 
bekend als weerpresentator bij de nieuwszender 
NOS, sinds 1998. In 2014 heeft hij Weather 
Impact opgericht.

Gerrit Hiemstra
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Het herwinnen van gezag 
In november presenteert de Raad voor het Openbaar Bestuur zijn signalement ‘Het 
herwinnen van gezag: Over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur.’ Hierin 
stelt de Raad vast dat het gezag van de overheid onder druk staat, onder andere 
doordat de overheid te weinig bekwaam, betrouwbaar en betrokken is. Om samen te 
werken aan het herwinnen van gezag presenteert de Raad een agenda voor herstel, 
die hij de komende tijd samen met burgers, bestuurders, politici, ambtenaren en 
maatschappelijke organisaties verder vorm wil geven. 

Tijdens haar inleiding reflecteert raadslid Huri Sahin op de mogelijkheden om de 
gezagswaardigheid van het openbaar bestuur te herstellen. Zij staat in het bijzonder  
stil bij de betekenisvolle rol die wethouders hierbij kunnen spelen.

Panelspreker:  
Huri Sahin is raadslid bij de Raad voor het 
Openbaar Bestuur. Daarnaast is zij directeur  
voor Stichting Lokaal Rotterdam, in welke 
rol zij werkt aan de versterking van de lokale 
democratie. Van juni 2018 tot januari 2019 was 
Huri Sahin wethouder Duurzaamheid, Ruimtelijke 
Ordening, Wonen en Leefomgeving in de 
gemeente Oegstgeest.

Huri Sahin 

De toekomst en Infectieziekten 
De afgelopen jaren hebben we veel geleerd van de Coronacrisis. Om deze reden wordt 
er nu gewerkt aan een nieuwe Landelijke Functionaliteit Infectieziekten (LFI) bij het 
RIVM.  Ook de GGD-en werken aan een betere infrastructuur om nieuwe uitbraken weer 
op te kunnen vangen.

Daarbij is het belangrijk goed te kijken naar de impact van eventuele maatregelen op 
de samenleving. In deze inleiding wordt ingegaan op deze lessons learned. En ook op 
vragen zoals: er al een idee van nieuwe infectieziekten en hoe ziet die crisisparaatheid 
er uit? Vaccinaties bieden bescherming, maar hoe zorgen we voor een hoge 
vaccinatiegraad? Welke impact heeft de klimaatverandering op infectieziekten? Wat 
vraagt dit alles van het lokaal bestuur en wat kan uw eigen GGD voor u doen? 

Panelspreker:  
José Manshanden (1958) is directeur van de 
GGD Amsterdam en tevens Directeur Publieke 
Gezondheid, sinds 2017. Daarvoor was zij 
onder meer werkzaam bij de gemeente Utrecht, 
de gemeente Dordrecht en bij het Ministerie 
van VWS.  Van 2005 tot 2017 is zij ook lid 
geweest van de Raad voor de Maatschappelijke 
Ontwikkeling (RMO) en haar opvolger de Raad 
voor Volksgezondheid en Samenleving (RV&S). 

José Manshanden
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Kennisatelier 1 
 

Democratisch vakmanschap: wat heb 
ik als wethouder nodig om participatie 
in mijn gemeente vorm te geven? 
Met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de energietransitie en de 
Omgevingswet, verandert er veel in het dagelijkse leven van inwoners. Dit leidt tot 
een grote behoefte bij inwoners om invloed uit te oefenen op de besluitvorming. 
Gemeenten beseffen tegelijkertijd dat een sterke lokale democratie voortdurend 
aandacht en onderhoud vraagt. Het is juist nu van belang dat gemeentebesturen 
inwoners blijvend betrekken. Uit de praktijk blijkt dat dit verder moet gaan dan alleen 
inspraak bij de voorbereiding van beleid. En dat juist wethouders vanuit hun professie 
nadenken over en streven naar een stevige inrichting van participatie. 

Als wethouder heb je dagelijks met participatie te maken. Hoe doe je dat in de praktijk? 
Hoe breng je tegelijkertijd gemeenteraad, college en inwoners in positie en benut je 
de ambtelijke expertise? Gaat je eigen gemeente aan de slag met het uitdaagrecht of 
nog niet? Wij zullen zelf een aantal geslaagde participatietrajecten toelichten en gaan 
vervolgens samen op zoek naar de goede voorbeelden van participatie in gemeenten. 
Wat zijn de succesfactoren van geslaagde participatietrajecten en wat kunnen we 
daarvan leren? Wat zijn de mogelijkheden van digitale participatie? Doe je voordeel met 
deze unieke kans en kom in actie. 

Spreker: 
Frank Speel - Frank werkt inmiddels 6 jaar bij de VNG als 
programmamanager Lokale Democratie. Van 2006 tot 
2012 was hij wethouder in de gemeente Zoetermeer. 
Frank is tevens loopbaancoach én mediator.

Frank Speel

Uitkijken naar de toekomst
Van Hightech veranderingen tot aan Duurzaamheid en SDG’s, van Energie-Transitie 
tot aan Recessie. In deze roerige tijden kijkt Lieke op sprankelende wijze met ons naar 
de trends in de samenleving en de enorme transitie en digitale revolutie waarmee 
we te maken hebben. Wat brengt de toekomst en welke zaken zijn allang geen 
toekomstmuziek meer, maar al volop aanwezig? Welke Trends en Technologieën ga 
je wel of niet serieus nemen? Hoe ben je goed voorbereid op de toekomst zonder het 
heden uit het oog te verliezen? Hoe krijg je iedereen mee naar de volgende fase?! 

Even makkelijk als de vraag : ‘Wat doet dit met de economie, arbeidsplaatsen en 
politiek?’, bespreekt zij vragen als: ‘Wat doet dit met aandacht, liefde en de menselijke 
maat?’ 

Hoe gaat de samenleving van de toekomst eruit zien? Van bevolkingsopbouw tot aan 
infrastructuur en mobiliteit. Hoe zorgen we met elkaar dat de toekomst echt iets is en 
blijft om naar uit te kijken?

Spreker: 
Lieke Lamb is CEO van het Future Expertise 
Center. Vanuit haar rol als senior Trend 
Strateeg en Innovatie Ambassadeur volgt 
Lieke al meer dan  20 jaar nauwlettend  
de technische, sociaal-maatschappelijke  
en economische ontwikkelingen.  
Zij schuift regelmatig aan op TV bij 
programma’s als vaste gast of expert.

Lieke Lamb
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Kennisatelier 3 

Pak de tweedeling aan 
 
De overheid is er voor alle inwoners. Toch zien we dat er meer en meer sprake is 
van een tweedeling. Niet alleen als het gaat om inkomen en bezit, maar ook in 
opleidingsniveau, generaties, digitaal mee kunnen komen, verschil tussen Randstad 
en de gebieden die aan de randen van het Nederlands grondgebied liggen, stad 
en platteland, enz.. De tweedeling groeit! En daarmee begrijpelijk en terecht de 
ontevredenheid en de politieke verscherping in de verhoudingen. 
Dit vraagt om complementair beleid vanuit de stellingname dat de gemeente er is voor 
alle inwoners. Wie achterblijft moet geholpen worden om volwaardig burger te kunnen 
zijn. Voor gemeenten geldt bij uitstek dat het haar taak is om alles in het werk te stellen 
om al haar inwoners in staat te stellen mee te doen. 
Het vraagt bijvoorbeeld om de dienstverlening aan inwoners vanuit het stadhuis 
zo te organiseren dat iedereen de gemeente begrijpt. Niet alles digitaal, maar langs 
meerdere kanalen informatie aanbieden en participatie mogelijk maken. En natuurlijk in 
begrijpelijke taal! Aanvullend beleid om inwoners weerbaar te maken toe te rusten om 
mee te doen is de opdracht.  

Spreker:
Esmah Lahlah - wethouder Tilburg

Kennisatelier 2 

Ontwikkel een helder gemeenteprofiel 
 
In een periode van transformatie is het belangrijk om richting te geven en keuzes te 
maken. Geen keuzes maken of iedereen tevreden willen stellen maakt een gemeente 
speelbal van de waan van de dag. En geeft tevens de prioritering in handen van het 
ambtelijk krachtenveld. Een helder profiel voor de middellange en lange termijn 
opgesteld met de inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de politieke 
partijen is nodig. Wil de gemeente primair woongemeente zijn, zich richten op toerisme, 
duurzaamheid of vooral veel bedrijven naar zich toehalen? 

Keuzes die richting geven over een raadsperiode heen. Keuzes die intern focus geven 
en keuzes die in geval van noodzakelijke bezuinigingen  helder aangeven langs welke 
meetlat gekozen wordt. Tenslotte keuzes die richting geven aan landelijke opgaven 
voor duurzaamheid en woningbouw. Richten we ons op duurzame landbouw of op 
zonnepanelen en geïsoleerde woningen? Gemeenten zijn vaak niet goed in nee zeggen. 
Dat kunnen zij zich in een situatie van verdeeldheid in de samenleving, toenemende 
tweedeling en beperkte middelen niet langer permitteren. Als gemeente moet je 
duidelijk maken waar je van bent, maar vooral ook waar je niet van bent. Dat vraagt om 
managers en bestuurders met lef!

Spreker:
Ruurd Palstra - griffier Velsen

Esmah Lahlah

Ruurd Palstra



 Wethoudersconferentie 2022   15 14    Wethoudersconferentie 2022

Kennisatelier 4 
 

Regionale samenwerking:  
Droomland of Niemandsland? 
‘De regio is een blijvertje’, zoveel is wel duidelijk in het lokaal bestuur. Geen enkele 
gemeente doet alles zelf, zonder samenwerking met buurgemeenten. Dat geldt voor 
zowel grote steden als kleine gemeenten. Steeds meer vraagstukken vragen regionale 
oplossingen. Ook Den Haag draagt bij steeds meer taken op in samenwerking met 
andere gemeenten op te pakken. De regio lijkt de ideale schaal om vraagstukken 
rond mobiliteit, economie, ruimtelijke – en milieuvraagstukken op te lossen. Ook in 
het sociaal domein neemt de (verplichte) samenwerking in de regio eerder toe dan 
af. De regio als Droomland. Maar hoe zit het dan met democratische legitimatie van 
de regio? Glipt de controle bestuurders en raadsleden niet uit handen in het steeds 
verder uitdijend landschap van regionale samenwerkingsverbanden? Hoe hou je grip 
op regionale verbanden? Wie is verantwoordelijk als het mis gaat? Hoe zit het met de 
financiën en verantwoording? Door governance- en sturingsvraagstukken ontstaat 
vaak een (valse) tegenstelling tussen gemeente(raden) en regio. 

Tijdens deze sessie neemt Peter Verheij, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur en 
voormalig wethouder, je mee in een scherpe analyse van de regio aan de hand van het 
recente rapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur ‘Droomland of Niemandsland. 
Hij gaat in op de door de ROB geformuleerde uitgangspunten voor het besturen van 
regio’s. Daarnaast gaat hij in gesprek met de deelnemers over hun bestuurspraktijk en 
waar concrete aanknopingspunten voor verbetering liggen.

Spreker: 
Peter Verheij - lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur 
en voormalig wethouder Alblasserdam

Kennisatelier 5

De Weerbare Wethouder: 
Het vakantiepark
Het ambt van politieke ambtsdragers staat op verschillende manieren onder druk. 
Dat ondervinden velen van jullie aan den lijve. De Wethoudersvereniging stimuleert 
het vergroten van weerbaarheid en het tegengaan en ondermijnende invloeden. 
Denk hierbij aan instrumentontwikkeling, voorlichting en het aanbieden verschillende 
trainingen i.s.m. het Netwerk Weerbaar Bestuur. Maar ook: het effectief melden of 
aangifte doen van incidenten en hoe wordt hier opvolging aan gegeven. 

In dit kennisatelier krijgt u de kans om deel te nemen aan een Virtual Reality Experience 
over ondermijning. Dit is één van de nieuwe weerbaarheidsinstrumenten en speelt zich 
af op een vakantiepark.

De kracht van dit kennisatelier ligt in de beleving van de VR simulatie en uitwisseling 
met mede wethouders. Met elkaar geven we duiding aan de beelden uit de simulatie en 
bieden we handelingsperspectief in de omgang met ondermijnende situaties.

Sprekers: 
Anne Jet Plat - Programmamanager Weerbaar Bestuur bij ministerie van BZK   
Marcel Fluitman - Adviseur Weerbaar Bestuur bij ministerie van BZK / oud Wethouder 
Colin Voetee - Adviseur High Impact Crimes bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid

Peter Verheij
Anne Jet Plat Marcel Fluitman Colin Voetee 
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Kennisatelier 6 
 

Jeugdzorg valt weg,  
wethouder heeft pech?!
De wethouder heeft namens de gemeente een wettelijke zorgplicht. Kinderen die zorg 
nodig hebben moeten dat krijgen. Tegelijkertijd mag de wethouder niet meer geld 
uitgeven dan er is. Er moet dus scherp aan de wind gevaren worden. Hoe voorkom je 
dat het mis gaat? Dat jeugdhulp aanbod in de knel komt? Dat instellingen dreigen om te 
vallen? Waar moet je als wethouder op letten en wat doe je als het toch fout gaat?

In 2019 is de Jeugdautoriteit opgericht met als doel om de continuïteit van jeugdhulp 
te bewaken. Sinds de oprichting heeft de Jeugdautoriteit een Early Warning System 
opgezet om vroegtijdig continuïteitsproblemen bij aanbieders te kunnen signaleren. 
Daarnaast heeft de Jeugdautoriteit een groot aantal aanbieders en gemeenten 
ondersteund om onverwachte gaten in het jeugdhulpaanbod te helpen voorkomen. 

In deze bijeenkomst deelt directeur Kees van Nieuwamerongen een aantal ervaringen 
en inzichten. Daarnaast krijgt u de kans om met enkele collega-wethouders aan de slag 
te gaan met enkele praktijkvoorbeelden. Deze casuïstiek is hypothetisch, maar voor 
sommige gemeenten kan het morgen de realiteit zijn. Pech?!

Sprekers: 
Kees van Nieuwamerongen - directeur Jeugdautoriteit
Michel de Visser - adviseur Jeugdautoriteit (tevens voormalig-deelgemeentewethouder)

Kennisatelier 7 
 

Mediatraining  
‘Bent u nieuws of maakt u het?’
Als bestuurder bent u als ‘visitekaartje’ namens uw gemeente 24/7 nieuwswaardig 
voor (kritische) journalisten. Dus ook als u bij wijze van spreken boodschappen doet of, 
vervelender, net iets te hard rijdt, kunt u direct nieuws zijn om nog maar te zwijgen over 
het spreekwoordelijke gezellige biertje op het terras in het centrum van uw gemeente. 

Naast journalisten zijn tegenwoordig trouwens ook inwoners die te pas en te onpas 
alles vastleggen met hun mobiele telefoons of zich kritisch uitlaten via social media. 
Hoe gaat u hier als bestuurder mee om?

Tijdens een inspirerend kennisatelier ‘Bent u nieuws of maakt u het’ neemt 
mediatrainer Ben Posthumus u mee in de do’s en don’ts waar het gaat om zowel het 
benutten van kansen als het optimaal voorbereid zijn op de valkuilen in relatie tot de 
media 2022. Aan de hand van aansprekende cases uit de gemeentepraktijk kunt u zelf 
gemakkelijk de vertaalslag maken naar wat dit voor u betekent.

Spreker: 
Ben Posthumus verzorgt vanuit 
Silent Speakers (www.silentspeakers.
nl) ruim 16 jaar mediatrainingen op 
maat door heel Nederland. Silent 
Speakers is gespecialiseerd in het 
verzorgen van mediatrainingen 
voor bestuurders. Ben studeerde 
Nederlands in Groningen en 
Communicatiemanagement in 
Zwolle. Hij werkte als onder meer 
als woordvoerder voor de colleges 
van de gemeenten Deventer, Eelde, 
Emmen en bestuur en management 
van Saxion Hogescholen.

Nieuwspoort Den Haag
Ben Posthumus is als zogeheten ‘poorter’ lid van de (besloten) sociëteit van 
Nieuwspoort, de plek waar woordvoerders en journalisten elkaar ontmoeten.

Kees van Nieuwamerongen Michel de Visser
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Notities Notities



Jouw partner in wethouderschap.

Postbus 30435
2500 GK Den Haag
www.wethoudersvereniging.nl
twitter@Wethouders


