VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST GRONINGEN 15 MAART 2017
1.

Opening: wat is het programma?

3.

Hulpstructuur (Karin Dekker en Norbert de Blaay)
a.

Korte presentatie van de resultaten van het onderzoek (Norbert) en de afwijkende

a.

Bijzondere interactieve bijeenkomst (10 minuten)

b.

Verzamelen van discussiepunten op basis van de documenten (10 minuten)

c.

Korte toelichting stand van zaken Verbeterplan

b.

Ronde tafel gesprekken in drie groepen van 6-8 AB leden (10 minuten)

d.

Vorm: geen besluitvorming per agendapunt, maar aan het einde van de vergadering.

•

Wat vinden we van het advies van de stuurgroep?

advisering van de Stuurgroep (Karin) (10 minuten)

Kunnen we akkoord gaan? Wat zijn hierbij de randvoorwaarden?
•

Wat betekent het advies van de Stuurgroep voor het AB als eigenaar?

•

Wat betekent dit voor de individuele deelnemer (opdrachtgevende rol)?

Heb ik dan nog iets nodig als eigenaar?

Wat heb ik dan nog nodig in die rol?
c.

4.

Financieel kader voor de komende jaren (Saskia Borgers)
a.

DE BASIS OP ORDE

2.

Kort plenair samenvatten door de tafelvoorzitter van de resultaten van de gesprekken

KLANT CENTRAAL

Korte presentatie over de concept begroting 2018/ scenario’s voor de begroting 2018,
consequenties 2017 en de jaarrekening 2016 (10 minuten)

b.

Ronde tafel gesprekken in drie groepen van 6-8 AB leden (10 minuten)

Vormgeven aan Eigenaarschap (Aize Bouma)

•

Wat vindt u als eigenaar nodig voor nu en in de toekomst?

a.

Schets van de context: wat komt er voor AB en DB uit het onderzoek van Aize Bouma.

•

Wat voor een scenario hoort daar dan bij? Wat zijn volgens u dan de randvoorwaarden?

Waarom zijn deze resultaten van het onderzoek vandaag zo belangrijk? (10 minuten)

c.

Kort plenair samenvatten door de tafelvoorzitters van de resultaten van de gesprekken (5 minuten)

b.

Ronde tafel gesprekken in drie groepen van 6-8 AB leden
per tafel is er ook een voorzitter en een notulist (10 minuten)

•

Wat betekent dit voor het AB als eigenaar? Welke afspraken maken we hierover?

•

Wat doen we nu al, wat staat al in het Verbeterplan en wat voegen we er nieuw aan toe?

•

Wat hebben we daarvoor nodig?

c.

Kort plenair samenvatten door de tafelvoorzitter van de resultaten van de gesprekken (5 minuten)

5.

Besluitvorming (25 minuten)

6.

Vervolgproces

