Hoezo OZO?
Overleg Zeeuwse Overheden
Pijlers

Vormgeven van de
strategische
samenwerkingsagenda

Coördineren van de
gezamenlijke lobby

Betrekken van de
volksvertegenwoordigers

Lobby
Om de Zeeuwse belangen onder de aandacht te
brengen, wordt er een dynamische lobbyagenda
gehanteerd. De onderwerpen op de lobbyagenda
worden vormgegeven door lobbydriehoeken. Iedere
overheid kan een onderwerp aandragen, dit kan op
drie manieren: via de thema-overleggen, via de
bestuurlijke kerngroep of via het Public Affairs team.
De lobbyagenda wordt maandelijks geactualiseerd.

Thema’s


Klimaat, energie en Milieu



Sociaal Domein en Zorg



Arbeidsmarkt en Participatie



Bereikbaarheid en Mobiliteit



Economische versnelling en
Toerisme

Communicatie



Wonen en Voorzieningen

Zeeuwse volksvertegenwoordigers geven richting
vanuit hun kaderstellende rol. De
samenwerkingsonderwerpen zijn daarom ook voor
hen van belang. Het Regiobureau ondersteunt de
colleges en het Dagelijks Bestuur bij het informeren en
betrekken van de gemeenteraden, Provinciale Staten
en de Algemene Vergadering.



Bestuur en Financiën

Het brede OZO-overleg is elke drie maanden
en verbindt de thema’s en de lobby. Zie voor
een toelichting op de thema’s onze website
www.samenzeeland.nl

Meer weten? www.samenzeeland.nl | info@regiobureauzld.nl | 088 2461700

Hoezo OZO?
Overleg Zeeuwse Overheden
Partijen
Het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) is een samenwerkingsverband waarin alle vijftien Zeeuwse
overheden vertegenwoordigd zijn. Het doel van het OZO is een bestuurlijk overlegplatform te zijn voor een
optimale en integrale behartiging van de strategische belangen van Zeeland. Samen met externe partijen
werkt het OZO aan de interbestuurlijke opgaven van Zeeland. Het OZO trekt samen op in de Haagse en
Europese lobby. Uiteraard worden ook de raden, staten en AV betrokken met wat het OZO doet.

Bestuurlijke kerngroep
De Bestuurlijke Kerngroep vormt het dagelijks bestuur van het OZO. Zij bereiden het
OZO voor, zorgen voor de (door)vertaling van het IBP, sturen de lobby en het
Regiobureau aan, houden de gezamenlijke strategische agenda actueel, stemmen af
met partners en zorgen voor de inbreng van onderwerpen.

Lobbyisten
De lobbyisten zijn onze ambassadeurs: zij zorgen ervoor dat ook buiten Zeeland onze
belangen worden behartigd. Zij brengen samen, verbinden en bemiddelen.
De lobbyisten zoeken de gezamenlijke deler in soms tegenstrijdige belangen en vormen een
belangrijke speler in het delen van informatie.

Regiobureau Zeeland
Het Regiobureau Zeeland ondersteunt het OZO en zorgt ervoor dat de gezamenlijke ambities worden
opgevolgd. Het Regiobureau is voor de bestuurlijke ondersteuning, strategische programmabewaking
en procesmanagement- en coördinatie, zonder de verantwoordelijkheden van de deelnemende
overheden over te nemen.

