
VNG-trainees blikken terug op 
geslaagd deelcongres “Gezocht: leiders met lef!”

Samen met de VNG Academie en het expertisecentrum Werkgeverschap en Gemeentelijke Organisatie organiseerden de 

VNG-trainees het deelcongres “Gezocht: leiders met lef!” tijdens het VNG Jaarcongres. Ondanks de warme temperaturen 

was het een zeer inspirerende middag. Onder de bezielende leiding van Marenthe de Bruijne, dé trainer op het gebied 

van innovatie en persoonlijk leiderschap, zijn de 50 deelnemers geïnspireerd en uitgedaagd om leiderschap met lef te 

vertonen.

VNG-trainee en medeorganisator Tjolina Proost trapte 

af met een welkomstwoord en de vraag “hoe waar-

deer jij jezelf als leider met lef (van 1 tot 10)?”. Daarna 

volgde een opwarming met oefeningen in lenig 

denken door Marenthe, waarna het woord was aan de 

enthousiaste gemeentesecretaris en burgemeester van 

de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Zij vertelden over 

hun organisatieverandering, waarbij ze de manage-

mentlaag in hun organisatie hebben geschrapt. Dit 

was nog eens een voorbeeld van lef tonen! Dit verhaal 

leidde tot een hoop vragen vanuit de zaal en een nut-

tige discussie onder de deelnemers.

Na een korte pauze gingen de deelnemers aan de slag 

met de ideeëncarrousel, een middel om met verschillende partijen te brainstormen over een bepaald vraagstuk. De vraag 

die op tafel lag: “Hoe kun jij je organisatie beter laten aansluiten bij de samenleving?” De deelnemers gingen fanatiek in 

tweetallen aan de slag bij een taartpunt en in meer-

dere ronden werd aan de hand van verschillende deel-

vragen hierover gebrainstormd. Vervolgens kregen de 

deelnemers een A3 met vragen om het beste idee ver-

der door te denken. Tot slot mochten de deelnemers 

hun eerste acties en beloften noteren, die nog op een 

verassende wijze aan hen worden toegestuurd.

De uitkomsten van het deelcongres stemden de aan-

wezige VNG-trainees hoopvol. Tjolina: “Ik vraag mij 

nog wel eens af of ik bij een gemeente wil werken, 

maar na vanmiddag alle ambitie gehoord te hebben, 

ga ik samen met u graag de uitdaging aan!” Kortom, 

het was een erg geslaagd deelcongres met als resul-

taat (hopelijk) meer geïnspireerde leiders met lef!
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