
 
 

 
Tijdspad Programmaonderdeel Beschrijving 

10.00 – 11.15 uur Plenair programma: ‘De VVD als  

liberale beweging’  

Hoe zorgen wij er voor dat wij ook  

buiten campagnetijd zichtbaar zijn?  

Tijdens deze sessie worden  

succesformules gedeeld en 

input opgehaald. 

 

Door: Christianne van der Wal- 

Zeggelink 

 

11.15 – 11.30 uur Pauze Koffie en netwerktijd 

11.30 – 13.00 uur Deelsessie ‘Nieuw in de Staten/het  

Waterschap: net gesetteld en nu  

doorpakken!’ 

 

Voor Provinciale Statenleden en  

waterschapsbestuurders 

De verkiezingen van de Provinciale  

Staten en Waterschappen liggen net  

achter ons. Hoe kom je op stoom en  

maak je er een succes van?  

11.30 – 13.00 uur Deelsessie ‘Jouw Superteam’  

 

Voor fractievoorzitters 

Hoe maak jij als fractievoorzitter van  
de fractie ‘Jouw Superteam’?  
 

11.30 – 13.00 uur Deelsessie: ‘Intervisie voor 

Wethouders’ 

 

Voor wethouders 

Georganiseerd gesprek met  
vakgenoten over uitdagingen in het  
dagelijks werk via de intervisie  
methode. 
 
Door: Corine van Overdijk 
 

11.30 – 13.00 uur Deelsessie: ‘Intervisie voor 

Burgemeesters’ 

 

Voor burgemeesters 

Georganiseerd gesprek met  
vakgenoten over uitdagingen in het  
dagelijks werk via de intervisie  
methode. 
 
Door: Marianne Schuurmans 
 

11.30 – 13.00 uur Deelsessie ‘Een sterke fractie’ 

 

Voor raadsleden, Statenleden, 

waterschapsbestuurders 

Tijdens deze sessie wordt er ingegaan  

op hoe jij als raadslid jezelf kan  

profileren en hoe je tegelijk de fractie  

kan versterken . 

11.30 – 13.00 uur Deelsessie ‘Liberale Loopbanen:  

vacature in het maatschappelijk  

middenveld’ 

 

Voor iedereen 

Door: Bruno Bruins & Hans van den  

Broek 

13.00 – 13.45 uur Lunch  

13.45 – 15.45 uur Mogelijkheid voor fracties om sessie  

 

Deze middag kun je benutten voor  

een teambuilding met je eigen fractie  

of overleg met de buurfractie. Zo kun  

je bijvoorbeeld met je fractie een  



 
 

te organiseren, bijvoorbeeld voor 

teambuilding.  

liberaal kompas opstellen. 

 

Wij kunnen een zaal en een trainer  

voor je regelen. Wil je hier graag  

gebruik van maken? Laat het  

dan uiterlijk 14 september weten aan  

de Haya van Somerenstichting  

via haya@vvd.nl. 
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