Van 3 mei tot en met 10 juni komt de VVSG naar jou toe met de Ronde van Vlaanderen.
In een volledig online omgeving brengen we raadsleden, schepencolleges, burgemeesters, algemeen en financieel directeurs, leden
van het managementteam en beleidsmedewerkers samen.

Op het programma staat een mix van ontmoeting en sterke inhoudelijke sessies over actuele thema's. Elke week strijken we neer
in een andere provincie.
De Ronde van Vlaanderen vindt plaats via een digitaal platform. Tijdens de sessies kom je terecht in een Microsoft Teams-omgeving.
De Ronde van Vlaanderen is alleen toegankelijk voor medewerkers en mandatarissen van leden van de VVSG. De deelnameprijs
bedraagt 50 euro.

ACTUELE KENNISSESSIES
DINSDAG VAN 9 TOT 21 UUR

OPENING RONDE VAN VLAANDEREN
MAANDAGAVOND OM 19 UUR

ACTUELE KENNISSESSIES
DONDERDAG VAN 9 TOT 21 UUR

NETWERKMOMENT
WOENSDAG OM 19 UUR

Je schrijft je in voor één week naar keuze:
Provincie West-Vlaanderen:
Provincie Oost-Vlaanderen:
Provincie Vlaams-Brabant:
Provincie Antwerpen:
Provincie Limburg:

3 mei - opening| 4 mei - kennissessies| 5 mei - netwerkmoment| 6 mei - kennissessies
17 mei - opening| 18 mei - kennissessies| 19 mei - netwerkmoment| 20 mei - kennissessies
21 mei - opening| 25 mei - kennissessies| 26 mei - netwerkmoment| 27 mei - kennissessies
31 mei - opening| 1 juni - kennissessies| 2 juni - netwerkmoment| 3 juni - kennissessies
7 juni - opening| 8 juni - kennissessies| 9 juni - netwerkmoment| 10 juni - kennissessies

ACTUELE KENNISSESSIES
MAANDAG
AVOND

OPENING RONDE VAN VLAANDEREN
We openen de Ronde van Vlaanderen in jouw
provincie met een digitale uitzending. Onze gastvrouw,
Fatma Taspinar, praat met enkele lokale
burgemeesters uit jouw regio over twee actuele
thema’s: de regiovorming in je provincie en de impact
van de coronacrisis op je organisatie.
Aansluitend gaan we met jou in gesprek over deze
thema’s en enkele actuele dossiers in drie online
groepen. We vernemen graag van jou hoe we onze rol
als belangenbehartiger en kennisdeler hierin nog
kunnen versterken.

DINSDAG

9 uur
Duurzaamheidsrapportering voor een lokaal beleid met impact
Burgerparticipatie: hoe doe jij dat?
De gigabitnetwerken (Fiber en 5G) van de toekomst in jouw regio

11 uur
Je fietsbeleid in hogere versnelling met het relanceplan
Andere regels voor de lokale democratie: wat moet je weten tegen 2024?
Samen met Belfius bouwen aan een duurzame samenleving

13 uur
Na de crisis: nieuwe kansen voor de publieke zorg
Cyberveiligheid, zoveel meer dan IT
De energietransitie haalbaar en betaalbaar maken
15 uur
Bouwshift doe je zo!?
Nieuws over de drie grote dossiers van het lokale personeelsbeleid
Het hoogspanningsnet in jouw gemeente klaarstomen voor de
energietransitie
19 uur
Sterk sociaal werk door het Bijzonder Comité Sociale Dienst

DONDERDAG
WOENSDAG
AVOND

NETWERKMOMENT
Op woensdagavond bieden we je de kans om collega's uit
andere steden en gemeenten, medewerkers van de VVSG en
onze partners te leren kennen. Op basis van je interesses
brengen we je in contact met andere deelnemers. Je breidt
jouw netwerk uit zodat je na de Ronde van Vlaanderen
nieuwe contactgegevens op zak hebt om van gedachten te
wisselen of raad te vragen over je werkpraktijk.
We organiseren drie rondes van 20 minuten waarin je kan
kennismaken met andere deelnemers, in groepjes van
minimaal vijf personen. Een VVSG-stafmedewerker begeleidt
jullie gespreksmoment.
Ga je graag in gesprek met één van onze partners?
Ook dat organiseren we voor je.

ACTUELE KENNISSESSIES

9 uur
Maak je gemeente klaar voor het Klimaatpact
Vierde pijler inburgeringsdecreet: de regie in jouw handen
Wegwijs in de BBC-data dankzij het Agentschap Binnenlands Bestuur
11 uur
Nieuwe mogelijkheden voor een sterker activeringsbeleid
Buitenschoolse opvang en activiteiten: het lokaal bestuur aan zet
Hoe sterke en bruisende buurten ontwikkelen?

13 uur
Meer toegankelijk bos, dicht in de buurt
Subsidies voor verenigingen: loeren overheidsopdrachten om de
hoek?
15 uur
Vrije tijd na Corona: burgers, verenigingen en lokale besturen maken
het samen waar
Stel je vragen over het nieuwe toewijsmodel sociale huur
Dienstverlening anders bekeken. Ethias, meer dan een verzekeraar.
19 uur
Hoe werk ik als raadslid in digitale tijden?

.

Meer informatie? Graag inschrijven?

