
Programma
Een nieuwe Europese Commissie, een nieuwe financieringsperiode en een aanstaand EU-voorzitterschap van 
Nederland in 2016. Ook dit jaar weer genoeg om over te wisselen. Wat zijn de eerste ervaringen? En wat staat 
ons nog te wachten? Na deze bijeenkomst bent u weer helemaal bijgepraat en klaar voor de Open Days.  

10.30-11.00:  Inloop met koffie en thee 

11.00-11.05:  Welkom 

11.05-11.45:  Kick-off discussie over de toekomst van het cohesiebeleid
 Hoewel de programma’s voor 2014-2020 pas net van start zijn gegaan, start ook de discussie over 

de toekomst van het cohesiebeleid na 2020. Hoe ziet u de toekomst?

 Na een kort paneldebat is er ruimte voor een interactieve discussie met de zaal. 

 Met o.a. 
• Ruud van Raak, programmamanager Kansen voor West
• Maaike Damen, als PhD student verbonden aan het Institute For Innovation and Governance 

Studies & Centre for European Studies, Universiteit Twente. 

11.45-12.15: Het Nederlands voorzitterschap 2016 & de Urban Agenda 
 De eerste helft van 2016 is Nederland voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Als voorzitter 

kan een lidstaat proberen bepaalde accenten te leggen. In het kader van het Nederlands 
voorzitterschap zal er o.a. aandacht zijn voor de European Urban Agenda. Tijdens deze sessie 
wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. 
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en VNG

12.15-13.30:  Lunch 
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13.30-15.45: Workshops
 De meeste Europese programma’s zijn inmiddels van start gegaan. Wat zijn de eerste ervaringen? 

En hoe kan je als gemeente het best gebruik maken van deze fondsen?  Medewerkers van de 
nationale contactpunten en ervaringsdeskundige gemeenten delen hun kennis. Doel is vooral om 
interactieve sessies te creëren.  

13.30-14.30:  Workshopronde 1

 1.  Life
•  Met o.a. de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

 2. Plattelandsontwikkelingsprogramma POP / Leader 
•  Met o.a. Regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma

 
 3. INTERREG IVB  

•  Met o.a. de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

14.40-15.45:  Workshopronde 2

 1. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
•  Met o.a. Managementautoriteit Kansen voor West     

 2.   Europees Sociaal Fonds  
•  Met o.a. Agentschap SZW 

 3.   Creative Europe & Europa voor de burger 
•  Met o.a. Dutch Culture 

15.45-17.00  Netwerkborrel 

Praktische informatie 

Aanmelden
Klik hier voor het aanmeldformulier

Locatie
De Observant
Stadhuisplein 7
3811 LM Amersfoort

Routebeschrijving en parkeren 

Met de trein
Het is ong. 10 min. lopen vanaf Amersfoort CS, uitgang Stationsplein. 

Google Maps

Met de auto
U kunt parkeren in de parkeergarage Stadhuisplein, tegenover de Observant. 
Een dagkaart kunt u afhalen bij het café van de Observant. Deze kaarten zijn voor rekening van de VNG. 
Let op: dit geldt alleen voor garage Stadhuisplein. En vol is vol.

Vereniging Van nederlandse gemeenten

https://www.vng.nl/aanmeldformulier-bijeenkomst-eu-ambtenarennetwerk-17-september-2015#overlay-context=aanmeldformulier-bijeenkomst-eu-ambtenarennetwerk-17-september-2015
http://observant.nl/wp-content/uploads/2014/11/Routebeschrijving.pdf
https://www.google.nl/maps/place/Stadscaf%C3%A9+De+Observant/@52.1544025,5.3797437,17z/data=!4m2!3m1!1s0x47c646a1b069ef2b:0x7e8a26cd9f2056aa

