OZO op papier
1. Coördineren Zeeuwse lobbyagenda

2. Bewaken strategische agenda voor Zeeland

3. Communicatie en afstemming

Het Regiobureau in de praktijk
Taak
Zeeuwsbreed
meedenken over
lobby
Bestuurlijke
afstemming

Wat draagt dit bij
Alle partijen
evenwichtig
vertegenwoordigd in
lobbyagenda
Sneller en effectiever
schakelen

Lobbydriehoeken Lobbyist en
vormgeven
deelnemers zijn op de
hoogte
Backoffice lobby Alle betrokkenen op
ondersteunen
de hoogte van de
actualiteiten rondom
de lobby
Communicatie
Meer zichtbaarheid
en events
van Zeeland in Den
Haag en Brussel en
vice versa

Wat ziet u
Onderdeel van het PA
team

Taak
Zeeuws
overleg
vormgeven

Wat draagt dit bij
Zonder platform geen
koers

Lobby op de agenda van
de PO’s, VZG en
Kerngroep
Heldere rolverdeling

Bestuur
ondersteunen
bij koers
bepalen

Lokale vraagstukken
worden vertaald naar
regionale
vraagstukken en
colleges voelen zich
gekend
Afstemming op
ambtelijk niveau om
alle deelnemers aan te
laten haken en
voldoende kennis te
verwerven

Een vast aanspreekpunt
dichtbij en regelmatig
een update
- Lobbyflyer Tweede
Kamerverkiezingen
- Statement Haagse
Tweedaagse
- Zeeuwse reactie
Prinsjesdag
- Werkbezoeken
- Eigen plek op
www.samenzeeland.nl

Takenlijst:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Luisteren en onderzoeken
Adviseren en motiveren
Afstemmen met betrokkenen
Bijeenroepen en verbindingen leggen
Verdiepen (indien nodig)
Rollen toedelen

Ambtelijk
forum
vormgeven

Faciliteren en Goed lopende
ondersteunen overleggen
van PO’s

Signaleren
nieuwe
thema’s en
bijsturen
indien nodig
Vormgeven
strategische
agenda

Niet belegde thema’s
krijgen een overleg,
we zijn actueel en
flexibel
Duidelijke koers voor
Zeeuwse bestuurders,
lobby en zichtbaar in
Den Haag

Wat ziet u
Nieuwe
opgavegestuurde en
goed ondersteunde
PO’s
Overleg met alle
Zeeuwse colleges en
bestuur

- Ambtelijke
voorbereidingsteam
voor PO’s
- Regelmatig
afstemming met
secretarissen
- Regelmatig overleg
met strategen
- Aanwezig bij een PO
indien nodig
- Problemen signaleren
en oplossen
- De verschillende
overleggen verbinden
en op elkaar afstemmen
- Nieuwe thema’s of
onderwerpen krijgen
een plek
- Een dynamische
strategische agenda
Concrete en in overleg
opgestelde strategische
agenda op papier

Taak
Raden, staten
en AV beter
betrekken

Wat draagt dit bij
Verhoogde
betrokkenheid en
begrip en meer
transparantie

Alle actoren
betrokken
houden

Krachten bundelen
met betrokken
partijen die baat
hebben bij het Zeeuws
belang

Zeeuwse
Een positiever beeld
samenwerking regionaal en ook
laten zien
landelijk van de
slagkracht van de
Zeeuwse overheden

Ambtelijk
netwerk
benutten

Beter zicht op wat er
leeft binnen de
aangesloten
overheden en daarop
kunnen aanhaken

Toolbox:
1.
2.
3.
4.
5.

www.samenzeeland.nl
maandelijkse nieuwsbrief
LinkedIn
Persoonlijk contact
Bijeenkomsten en events

Wat ziet u
- Jaarlijkse
netwerkbijeenkomst
- Maandelijkse nieuwsbrief
- Incidenteel
bezoek/regiobijeenkomsten
raden, AV en staten
- Regio events op
samenzeeland.nl
- Onderdeel
voorbereidingsteam
Economic Board
- Betrekken externe
partijen bij PO’s
- Afstemmen met Zeeuws
subsidieteam
- Successen worden
gecommuniceerd
- Regelmatige
communicatie over
voortgang
- Aanwezig op landelijke en
regionale netwerkevents
- We organiseren
regelmatig (ambtelijke)
bijeenkomsten als
voorbereiding op
bestuurlijke bijeenkomsten
- We participeren in het
Zeeuws strategennetwerk

