
Beste Statenleden,

De 'bestuurscultuur' staat volop in de belangstelling. Er wordt gesproken over
'oude' en 'nieuwe' bestuurscultuur. Het is actueel in Den Haag én in het lokaal
bestuur. Toch is er over de lokale bestuurscultuur nog weinig onderzoek
gedaan. Welke bestuursculturen zijn er eigenlijk? Wat kenmerkt die lokale
bestuursculturen? En: welke kansen en kwetsbaarheden kent een
bestuurscultuur? Vragen die nog niet goed kunnen worden beantwoord.
 
In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is een
verkennend onderzoek gedaan naar bestuurscultuur in Nederland (pdf). In
opdracht van Ministerie van Binnenlandse Zaken doen we nu uitgebreider
onderzoek naar de lokale bestuursculturen van provincies en gemeenten.
 
Als kenner van de bestuurscultuur in uw provincie willen we u een aantal
vragen stellen over de manier waarop uw provincie wordt bestuurd. Het invullen
van de vragenlijst kost u niet meer dan 10 minuten. Dit kan tot uiterlijk 1
februari 2022.
 
KLIK HIER OM NAAR DE VRAGENLIJST TE GAAN.
 
Meer inzicht in bestuurscultuur geeft u de mogelijkheid om dit thema
bespreekbaar te maken. Ook ontwikkelen we handvatten voor u om succesvol
binnen een bestuurscultuur te werken of haar te veranderen en verbeteren.
 
Veel dank voor uw deelname!
 
Prof. dr. Marcel Boogers (Universiteit Twente) en prof. dr. Klaartje Peters
(Universiteit Maastricht)
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In samenwerking met onderzoeksbureau Necker van Naem.
In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
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