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Keynote speaker Hans de Bruijn: ‘Framen is een politieke noodzaak’ 
Het klinkt best negatief: framing. Alsof de 

toehoorder er een beetje wordt ingeluisd, de 

werkelijkheid geweld aangedaan. En soms is dat ook 

zo, bevestigt Hans de Bruijn, politicoloog, jurist en 

hoogleraar bestuurskunde aan de TU Delft. Maar 

veel vaker is het een manier om vanuit politieke 

overtuiging een bepaalde opvatting over het 

voetlicht te krijgen. “Wie politiek bedrijft, framet.” 

 

Hans de Bruijn is keynote speaker op het 

aankomende Voorjaarscongres van de VNG afdeling 

Utrecht, en leidt de deelnemers eerst plenair en 

daarna in een workshop door zowel de theorie als de praktijk van een bewerkelijke werkelijkheid. 

Want dat is waar framing in feite over gaat. De Bruijn: “De politiek buigt zich over vraagstukken 

waarbij vaak geen sprake is van een objectieve werkelijkheid. Integendeel. Iedereen kijkt juist vanuit 

een bepaald perspectief naar de realiteit. En dat perspectief is gebaseerd op de eigen normen, 

waarden en opvattingen. Iemand met een VVD- of CDA-bril op kijkt anders naar de werkelijkheid en 

waardeert die ook op andere wijze dan een PvdA’er of een SP’er. En allemaal denken ze vervolgens 

na over de vraag in welke bewoordingen en met welke beelden de boodschap het beste onder de 

aandacht van het brede publiek kan worden gebracht. Iedereen heeft daarvoor zijn eigen frame.” 

 Lees hier het interview met Hans de Bruijn. 

 

Meldt u nu aan voor het Voorjaarscongres 2016 
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/
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http://www.vngutrecht.nl/voorjaarscongres.html/
http://www.vngutrecht.nl/agenda/agenda-item/voorjaarscongres-2016.html
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Raad op Zaterdag - Eindhoven 
Op zaterdag 21 mei 2016, van 10.00 tot 15.00 uur (inloop 

vanaf 9.30 uur, vindt in het stadhuis van Eindhoven een 

nieuwe editie plaats van de Raad op Zaterdag, een 

bijeenkomst speciaal bestemd voor raadsleden en griffiers. 

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. Deelnemers wordt een 

inspirerend plenair programma aangeboden, waaraan onder 

andere Jantine Kriens, voorzitter van de VNG-directieraad, 

haar medewerking verleent. Daarnaast zijn er workshops over actuele onderwerpen als de 

gemeentefinanciën, de Omgevingswet en de voortgang in het sociaal domein. Tijdens de zogeheten 

‘Meet&Greet VNG’ informeren diverse VNG-medewerkers u over actuele thema’s.  

 Klik hier voor meer informatie 

 

VNG Jaarcongres 2016 - Pionieren in de Polder 
Op dinsdag 7 en woensdag 8 juni 2016 houdt de VNG in de 

gemeente Haarlemmermeer haar Jaarcongres. De plenaire 

programma’s vinden op dinsdag 7 en woensdag 8 juni 

2016 plaats in Hangar 32 op Schiphol-Oost. Naast het 

plenaire programma worden meer dan 50 deelcongressen 

en excursies gehouden. Tevens kan een bezoek worden 

gebracht aan een informatiebeurs met circa 150 

exposanten. 

Op woensdag 8 juni houdt VNG-voorzitter Jan van Zanen om 10 uur zijn Jaarrede. Aansluitend houdt 

minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een inleiding. Daarna presenteert de 

VNG-Denktank zijn Jaarbericht ‘Positie en toekomst gemeenteraad’ en levert de commissie 

‘Toekomstgericht lokaal bestuur’ haar rapport op. Vanaf 11.30 uur vindt de Algemene 

Ledenvergadering plaats. 

 Klik hier voor meer informatie 

 

Kandidaten bestuur en commissies VNG voorgedragen 
De landelijke VNG heeft de kandidaten bekend gemaakt 

die door de adviescommissie zijn voorgedragen voor in 

totaal 21 vacatures in het bestuur en de diverse 

commissies van de VNG.  

In de Algemene Ledenvergadering van 8 juni aanstaande 

zullen de leden stemmen over de door de adviescommissie 

gestelde kandidaten en eventuele tegenkandidaten.  

 Klik hier voor meer informatie 
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Seminar Vrijkomende Agrarische bedrijfsgebouwen 
Donderdag 26 mei 2016, van 9.00 tot 16.30 uur, wordt in het Regardz 

WTC te Arnhem een seminar gehouden over Vrijkomende Agrarische 

Bedrijfsgebouwen (VAB's). Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen 

zijn in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de eigenaar zelf. 

Maar heeft de overheid daarin ook een rol te vervullen, en zo ja: 

welke? Wat is de rol van de gemeente bij herbestemming en hoe kun je 

dat stimuleren? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens het 

VNG-seminar. De bijeenkomst is bestemd voor projectleiders, 

beleidsmedewerkers, adviseurs en wethouders die zich willen 

verdiepen in de aanpak van VAB’s als ook voor degenen die al wat 

langer met vrijkomende agrarische bebouwing bezig zijn. 

 Klik hier voor meer informatie 

 

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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