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Voorjaarscongres 2016 over ‘framing: beeld of werkelijkheid’ 
Of het nu gaat om bestuurders en politici, de 

media, het bedrijfsleven of de bevolking: 

iedereen heeft zijn eigen kijk op wat er in de 

wereld om ons heen gebeurt. Wij geven er 

bovendien ook allemaal een geheel eigen uitleg 

aan, die mede wordt beïnvloed door de eigen 

normen, waarden en ervaringen. Het beeld van 

de werkelijkheid bepalen we met andere 

woorden voor een belangrijk deel zelf. 

Problematischer wordt het, wanneer dat beeld 

van de werkelijkheid bewust wordt beïnvloed, 

met het doel daar politiek, bestuurlijk of 

maatschappelijk voordeel mee te behalen. Die 

vorm van beïnvloeding wordt ‘framing’ genoemd. Bijvoorbeeld door bestuurders in discussies over 

integriteit te typeren als ‘zakkenvullers’ of via sociale media beelden te verspreiden van een 

burgemeester in kennelijke staat. Het kan ook door het aantal vluchtelingen of de invloed van de 

islam te overdrijven zodat opinies worden beïnvloed. Een ander voorbeeld is het presenteren van  

een bestuurlijk verschil van mening als groot politiek conflict zodat er extra lezers, luisteraars of 

kijkers mee kunnen worden getrokken.  

Framing speelt zowel in het publieke als politieke debat een steeds grotere rol. Niet alleen op 

landelijk, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Nog steeds proberen we elkaar te  overtuigen met 

goede inhoudelijke argumenten. Maar iedere zichzelf respecterende bestuurder en politicus weet 

inmiddels dat hij de ander ook kan overtuigen door de manier waarop de argumenten zijn 

gestructureerd of 'geframed'. Een goed geframed maar slecht argument wint het meer dan eens van 

een goed argument dat slecht is geframed.  

Het Voorjaarscongres van de VNG afdeling Utrecht, 

dat op vrijdag 27 mei 2016 wordt gehouden in Wijk bij 

Duurstede, staat deze keer in het teken van framing. 

Welke gevolgen heeft framing voor de kwaliteit van 

het politiek-bestuurlijke debat en de besluitvorming 

die daarop volgt? Is framing alleen maar slecht? Of 

zitten er ook voordelen aan? Hans de Bruijn, 

politicoloog, jurist en hoogleraar bestuurskunde aan 

de TU Delft, neemt u op inspirerende wijze mee in de 

wereld van het framen en leidt u interactief door zowel de theorie als de praktijk van een 

bewerkelijke werkelijkheid. 

 Bekijk hier de congrespagina’s op onze website. 

 Klik hier voor uw inschrijving. 

 

  

mailto:secretariaat@vngutrecht.nl
http://www.vngutrecht.nl/voorjaarscongres.html/
http://www.vngutrecht.nl/agenda/agenda-item/voorjaarscongres-2016.html


  
 
 

Heeft u vragen en opmerkingen over of ideeën en suggesties voor de nieuwsbrief van de VNG afdeling Utrecht? 

Wij horen het graag op secretariaat@vngutrecht.nl. 

 

 

VNG afdeling Utrecht zoekt een nieuw bestuurslid 
Per 1 mei aanstaande ontstaat in het bestuur van de VNG 

afdeling Utrecht een vacature. Het bestuur roept 

belangstellende raadsleden op zich hiervoor kandidaat te 

stellen. De VNG afdeling Utrecht zoekt een raadslid, dat 

bereid is zich enthousiast en betrokken in te zetten voor 

de afdeling. Hij of zij moet in de gelegenheid zijn de 

bestuursvergaderingen en het Voor- en Najaarscongres 

van de VNG afdeling Utrecht bij te wonen. Daarnaast 

wordt een actieve bijdrage aan uiteenlopende activiteiten 

van de vereniging verwacht, waaronder de voorbereiding van de congressen. De kandidaat moet tot 

slot een duidelijke visie hebben op de uitvoering van de kerntaken van de vereniging. 

Het bestuur streeft voor wat betreft zijn samenstelling naar een goede verdeling over functies, 

gemeenten, politieke partijen, geslacht, leeftijd en spreiding over de provincie. Het is statutair 

bepaald dat uit eenzelfde gemeente niet meer dan één persoon in het bestuur zitting heeft. 

Belangstellenden uit de gemeenten Zeist, Leusden, Veenendaal, Amersfoort, IJsselstein, Wijk bij 

Duurstede,  Utrecht, Lopik en Bunnik hoeven dus niet te reageren. 

 Klik hier voor meer informatie 

 

Utrechtse gemeentesecretaris vertrekt naar Sociale Verzekeringsbank 
Maarten Schurink wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van 

Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. De benoeming gaat in op 

17 mei 2016. Het Utrechtse college stelt in een reactie zijn vertrek 

te betreuren, maar vindt het begrijpelijk dat hij de stap maakt naar 

een nieuwe en uitdagende klus. Schurink is sinds december 2010 

gemeentesecretaris van de gemeente Utrecht. Hij werkte aan de 

vernieuwing en professionalisering van de gemeentelijke 

organisatie en gaf leiding aan grote veranderingen in de organisatie 

en de verhuizing naar het stadskantoor. 

 Klik hier voor meer informatie. 

 Klik hier om het interview terug te lezen dat vngutrecht.nl in augustus 2011 met Maarten 

Schurink had. 

 

Nieuwe edities Raad op Zaterdag op de agenda 
 De VNG heeft weer twee nieuwe edities van de Raad op Zaterdag 

aangekondigd. Op zaterdag 21 mei 2016 wordt de bijeenkomst voor 

raadsleden en griffiers gehouden in het Stadhuis van Eindhoven. Op 

zaterdag 24 september 2016 vindt deze plaats in de Nieuwe 

Buitensociëteit te Zwolle. Tijdens de Raad op Zaterdag krijgt u alle 

gelegenheid om (opnieuw) kennis te maken met de VNG, informatie op 

te halen en ervaringen uit te wisselen.  

 Klik hier voor informatie over de bijeenkomst in Eindhoven 

 Klik hier voor informatie over de bijeenkomst in Zwolle 
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Ondersteuning voor gemeenten met vragen over asielzoekers 
Gemeenten met vragen over het beleid voor asielzoekers 

en vergunninghouders kunnen nu terecht bij het 

OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders 

(OTAV). OTAV, een initiatief van de VNG en het ministerie 

van BZK, publiceert handreikingen en veel gestelde vragen, 

houdt gemeenten op de hoogte van regelgeving en biedt 

ondersteuning op maat via regionale accountmanagers en 

experts. Op de VNG-website is een pagina ingericht met 

uiteenlopende informatie over OTAV, inclusief 

handreikingen, factsheets en veel gestelde vragen over bijvoorbeeld asiel en noodopvang, 

huisvesting, integratie en participatie, en onderwijs. Ook biedt de pagina een overzicht van 

praktijkvoorbeelden asiel en integratie en links naar diverse fora, onder meer voor 

gemeenteambtenaren en communicatiemedewerkers. 

 Klik hier voor meer informatie. 

 

Programma ‘Aandacht voor iedereen’ richt zich in 2016 op samenhang 
Het programma ‘Aandacht voor iedereen’ (AVI) heeft 

de opdracht om lokale/regionale belangenbehartigers, 

Wmo-raden, Participatieraden, cliëntenraden en alle 

andere formeel/informeel georganiseerde groepen 

cliënten/inwoners die actief zijn op het sociaal domein 

te ondersteunen bij de transformatie. De bedoeling is 

dat deze groepen ondersteuning krijgen om in het 

veranderende sociaal domein hun (veranderende) rol te 

vervullen. In iedere provincie zijn AVI-adviseurs actief 

met kennis van de ontwikkelingen in het sociaal domein 

en met netwerken in de cliënten/patiënten/burgerbeweging en bij Wmo-, cliënten-, 

participatieraden, etc.  

Tot en met 2015 lag de focus van de AVI adviseurs met name op de transitie AWBZ. Vanaf 2016 is de 

opdracht om te stimuleren dat er op het lokale/regionale speelveld meer samenhang komt tussen de 

verschillende issues die voortvloeien uit alle transities en het verbinden van mensen en groepen die 

vanuit cliënten/ burgerperspectief met deze kwesties bezig zijn. 

 Klik hier voor de website van het programma AVI. 

 

Volg ons op Twitter en YouTube 
Wilt u op de hoogte blijven van onze laatste nieuws? Bekijk en volg ons profiel op Twitter.  

Door aan uw tweet #vngutr toe te voegen komt u automatisch in ons overzicht op de 

homepage van onze website te staan. 

 

Op ons YouTube-kanaal vindt u onder andere meerdere videoverslagen en 

impressies van de Voor- en Najaarscongressen van de VNG  afdeling Utrecht.  
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