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Kim van Schaik en Nicolette Piekaar 
in het VNG-kantoor in Den Haag
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Nicolette Piekaar is als senior be-
leidsmedewerker werkzaam voor 
het Expertisecentrum Werkgevers-

zaken en Gemeentelijke organisatie van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 
dat is gevestigd in Den Haag. “De VNG 
heeft als vereniging meerdere taken. Ik 
richt me op de functie van de gemeente als 
werkgever en alles wat daarmee samen-
hangt. De belangrijkste taak is het voeren 
van onderhandelingen voor de nieuwe cao 
voor gemeenten.” Een andere taak van Pie-
kaar is het informeren van de counterpart-
ners van haar afdeling, de P&O-ambtenaren 
van de gemeenten, over bijvoorbeeld veran-
deringen in de arbeidstijd en wetgeving, het 
HRM-beleid of ontwikkelingen op manage-
mentniveau. 

ANDER SOORT BIJEENKOMST
Deze informatie-overdracht wordt onder 
andere via verschillende landelijke en 
regionale bijeenkomsten gedaan. 80 % van 
deze bijeenkomsten wordt op initiatief van 
de beleidsmedewerkers van de verschil-
lende afdelingen van VNG georganiseerd 
door het Congres- en Studiecentrum VNG. 
Dit bureau is sinds 2003 in het bezit van 
het keurmerk Erkend Congresbureau. Dit 
jaar wilde Piekaar een eendaags congres 
genaamd Goed Werk! organiseren, met 
als doel het voorlichten van de P&O-
ambtenaren over het nieuwe gelijknamige 
beleidsplan voor de gemeenten. Piekaar 
had voor de eerste editie van het congres, 
dat destijds in 2012 nog twee dagen telde, 
al hulp gekregen van Kim van Schaik, 
congrescoördinator bij VNG Congressen 
dat het congresorganisatieonderdeel is van 
Congres- en Studiecentrum VNG. Voor de 
tweede editie op 28 mei 2015 wilde Piekaar 

graag een nieuwe opzet. “Het doel van deze 
dag was niet alleen het bijschaven van de 
ambtenaren, maar ook dat zij een prettige, 
leuke dag met elkaar zouden doorbrengen. 
Ik wilde een ander soort bijeenkomst, geen 
standaard congres met een plenaire ope-
ning om vervolgens van zaal naar zaal te 
lopen.”

FESTIVAL
Van Schaik kwam met het idee om de 
bijeenkomst een festivalopzet te geven 
en stelde verschillende werkvormen van 
overdracht voor. Van Schaik: “Vervolgens 
was het aan Nicolette en haar team om te 
kijken hoe de onderwerpen die behandeld 
moesten worden in een van deze werkvor-
men konden worden gegoten en hoe de 
inhoud precies zou worden gepresenteerd. 
Dat resulteerde in concepten zoals ‘per-
soonlijke verhalen’, ‘gluren bij de buren’, 
een debat in Lagerhuisopzet, een juridi-
sche masterclass, maar ook een sessie over 
mindfullness zodat men kon ervaren wat 
dat precies inhoudt.” Vervolgens was het 
aan Van Schaik om zorg te dragen voor het 
organisatorische gedeelte, het samenstellen 
van het programma, contact onderhouden 
met de locatie en de sprekers en de deelne-
mersregistratie.

PAVILJOENS
Het resultaat was een informele bijeen-
komst bij Kameryck in Kamerik, een geclas-
sificeerde accomodatie met 3 hamers. Hier 
konden zo’n 250 deelnemers na een korte 
plenaire bijeenkomst aan vier opeenvol-
gende sessies van elk een uur deelnemen. 
Deze konden zij van tevoren zelf uitkiezen. 
Van Schaik: “De 40 verschillende sessies 
vonden plaats gedurende vier rondes in 
tien verschillende paviljoens. Dit waren 
zowel zalen in het gebouw zelf als tenten 
waar je samen op bielzen bankjes in een 
cirkel zat of samenkwam bij een vuurkorf.” 
Piekaar: “Gebruikelijke eisen die we stellen 
aan locaties is dat deze goed te bereiken is 
met het OV en dat de parkeergelegenheid 
voldoende is. Daarnaast paste de landelijke 
omgeving van Kameryck midden in de 
natuur tussen slootjes, weides en grazende 
koeien perfect bij de sfeer van de bijeen-
komst. De festivalvorm waarin de bijeen-
komst werd aangeboden kwam hier echt tot 
z’n recht.”

LEUKE UITDAGING
Het festival werd door de deelnemers zeer 
positief ontvangen. Ook Piekaar en Van 
Schaik zijn erg tevreden. “In deze tijden 
wordt van iedereen meer participatie ver-
wacht, de nieuwe opzet paste daar heel 
goed bij. Bovendien heeft de lokale over-
heid met de veranderende structuren en 
extra taken, zoals de Wmo en het feit dat de 
ambtenaren onder het normale arbeidsrecht 
gaan vallen, de komende tijd steeds meer 
voorlichting nodig. Deze formule die we 
hebben gebruikt, willen we zeker nogmaals 
hanteren, ook voor andere bijeenkomsten.” 
Van Schaik: “We hebben inmiddels al wat 
ideeën voor de volgende keer. We willen 
onder andere de deelnemers op de dag zelf 
laten kiezen welke sessies ze willen volgen, 
uiteraard zonder dat de balans tussen ken-
nisoverdracht en verrijking zoek raakt. Voor 
mij was deze nieuwe opzet van congresse-
ren een hele leuke uitdaging. Een congres 
in de vorm van een festival spreekt een hele 
nieuwe generatie P&O’ers aan.” 
www.vergaderhamer.nl - www.cs-vng.nl
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Elk jaar organiseert het Congres- en Studiecentrum VNG ruim 300 in vorm en 
schaal verschillende bijeenkomsten voor vooral gemeenten. Opdrachtgevers 
zijn naast de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vaak provincies en 
ministeries, maar ook organisaties en bedrijven die zich op de (lokale) overheid 
richten. In mei van dit jaar organiseerde het in samenwerking met VNG-
beleidsmedewerker Nicolette Piekaar een bijeenkomst voor de gemeentelijke 
P&O’ers. Het resultaat was een bijeenkomst die verre van standaard was.

Een congres in 
festivalsfeer

M E E T I N G  P CO I N B EEL D

Een congres in de 
vorm van een festival 
spreekt een hele 
nieuwe generatie 
P&O’ers aan
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