
Ambtenaar: spil of 
speelbal? 

 
 
 

mini-symposium ter gelegenheid van de verschijning van het Zakboek Ambtenaren 
 

Datum: vrijdag 13 december 2019 
Aanvang: 10:00 
Locatie: Stadskantoor gemeente Woerden (Raadszaal, Blekerijlaan 14, 3447GR Woerden) 
Aanmelden: via Peter van den Berg (petervandenberg@leg-uit.nl) 
 
Programma Symposium 
 • 09:30 – 10:00 Inloop -- 
 • 10:00 – 10:05 Welkom Michiel van Kruijsbergen 
 • 10:05 – 10:15 Ontwikkelen en meebewegen in gewijzigd speelveld Michiel van Kruijsbergen 
 • 10:15 – 10:25 Wethouder en ambtenaar Jeroen van Gool 
 • 10:25 – 10:35 Ambtenaar in de netwerksamenleving Huri Sahin 
 • 10:35 – 10:45 Politiek en ambtenaar Dorien van der Kamp 
 • 10:45 – 10:55 Ambtenaar, burgemeester en college Ruud van Bennekom 
 • 10:55 – 11:15 Van spanningsveld naar speelveld Alinda van Bruggen 
 • 11:15 – 10:30 Presentatie en overhandiging Zakboek Ambtenaren  Peter van den Berg 
    Jorden Hagenbeek 
 • 11:30 – 11:40 Afronding Wubbo Tempel 
 

Personalia 
De volgende personen leveren een (inhoudelijke) bijdrage bij dit symposium: 
 • Ruud van Bennekom: burgemeester van de gemeente Bunnik. Daarvoor was hij onder andere directeur van 

het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.; 
 • mr. Peter van den Berg: juridisch adviseur van de gemeenten Oudewater en Woerden. Was 

gemeenteraadslid in Waddinxveen (2006-2018) en lid Provinciale Staten van Zuid-Holland (2019). Peter is 
redacteur van de serie Zakboeken Openbaar Bestuur; 

 • Ruben Berghauser Pont: uitgever Berghauser Pont Publishing; 
 • dr. Alinda van Bruggen CMC: organisatieadviseur en directeur van WagenaarHoes Organisatieadvies. Zij 

adviseert (semi)overheden op het gebied van bestuur, organisatie en samenleving. 
 • Drs. Jeroen van Gool is directeur van de Wethoudersvereniging en gemeenteraadslid in de gemeente Alphen 

aan den Rijn (2018-heden); 
 • Jorden Hagenbeek: bestuurskundige en organisatieveranderaar en eigenaar Wisborn. Jorden is redacteur 

van de serie Zakboeken Openbaar Bestuur;Redacteur ‘Zakboek Statenleden’; 
 • drs. Dorien van der Kamp: raadsgriffier van de gemeente Overbetuwe en bestuurslid van de VNG-afdeling 

Gelderland; 
 • Drs. Michiel van Kruijsbergen MBA is gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Woerden. 

Daarvoor was hij onder andere gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Leerdam en 
gemeenteraadslid in Barendrecht (2002-2014); 

 • Huri Sahin is lid van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en was wethouder in de gemeente Oegstgeest 
(2018-2019), projectleider bij ProDemos (2012-2018), gemeenteraadslid in Zoetermeer (20020-2012) en lid 
Provinciale Staten van Zuid-Holland (2015-2018); 

 • Ir. Wubbo Tempel is gemeentesecretaris van Oudewater. Wubbo was fractievoorzitter in de Rotterdamse 
gemeenteraad, wethouder in de Hoeksche Waard en waarnemend burgemeester in Hellevoetsluis.  


