Verslag
Platform Regionale Samenwerking
Datum: donderdag 31 januari 2013, 11.00 – 13.00 uur
Locatie: Regio Rivierenland, Tiel
Aanwezig: Ilona van Wamel, Annemieke Verburg, Ton Verheijden, Leo Bezemer, Jeroen van Gool en
Laura van Moorsel (stagiaire VNG)
1.

Opening en verslag vorige bijeenkomst
Laura van Moorsel loopt stage bij de VNG, Slim samenwerken en was vandaag te gast bij de
PRS. Het verslag van vorige vergadering, gehouden op 26 november 2012, werd zonder
opmerkingen goedgekeurd.

2.

Stand van zaken VNG-Academie
KeesJan de Maa van de VNG-academie heeft contact gezocht met de Regioacademie, maar
dit heeft nog niet tot concrete afspraken geleid. Ook Ilona van Wamel heeft actie ondernomen
in de richting van de Regioacademie, met de uitkomst dat zij een samenwerking met de VNGacademie gaan opzoeken. De regioacademie dient hierin actie te ondernemen richting de
VNG-academie. Ton neemt contact op met Johan van der Zee en Ilona stuurt een mail met
een verzoek contact op te nemen met de VNG-academie. Vraag die resteert is of KeesJan
een korte presentatie wil geven tijdens de bustour (zie agendapunt 3).

3.

Bustour
Het aantal aanmeldingen staat (inclusief sprekers en organisatie) op 43. Een mooi aantal voor
een interessante bustour. Aanmelden kan nog tot 6 februari, dus misschien loopt het aantal
nog op. Ton zoekt, gelet op het aantal aanmeldingen, een alternatieve locatie voor de stop in
Waterland. In de remindermail die verstuurd wordt op 7 februari, zal er aangegeven worden
dat er een nieuwe startlocatie is gevonden.
De toekomstvisie van het PRS wordt tijdens de bustour uitgedeeld. Inclusief de aanvullende
vraag of mensen op de hoogte willen blijven van zaken rondom het PRS en om iets mee te
geven aan het platform. Jeroen zal contact opnemen met Hans Silfhout t.b.v. zijn aandeel.
Ten slotte regelt Ton audiovisuele ondersteuning op de locaties en andere logistieke zaken.

4.

Toekomstvisie
Er dient een subgroep aangemaakt te worden op LinkedIn voor secretarissen en
beleidsadviseurs van samenwerkingsverbanden (in oprichting). Deze secretarissen moeten
actief benaderd worden. Op de site van PRS moet er duidelijk worden aangegeven wat we
doen: praktijkdag, platform voor uitwisseling etc.

5.

Website
Op de site van de VNG is een ruimte ingericht voor de PRS (www.vng.nl/prs), maar kan qua
content verder uitgebreid worden. Er ontstond tijdens de vergadering een discussie over de
opzet en het doel van de website. De leden van de kerngroep kijken naar de site en leveren
suggesties aan bij Jeroen. Waarbij wordt gedacht aan de volgende elementen:
Kernteam(foto), inhoudelijke toelichting over wat we doen, aanmeldfunctie, LinkedIn, nieuwe
inleidingstekst en agenda.

6.

Afsluiting
Roelof van Netten zal als potentieel nieuw lid van de kerngroep van de PRS door Ilona
benaderd worden.

