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LIJST VAN LEZINGEN / PRESENTATIES 

 

G.W.M. van Vugt 

 

 

- Kansen voor kinderen in een achterstandssituatie, t.g.v. het deelcongres "Jongeren" op het Congres 

Activerend Beleid van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, op 2 juni 1992. 

- Effectieve overheidssturing en doelmatige bekostigingsmethodiek, tijdens het Seminar "Welzijn en 

doelmatigheid, een paar apart?" van de gemeente Breda, op 26 nov. 1992. 

- Auf Leistung ausgerichtete Subventionskontrakte geben Einrichtungen mehr Ausführungsfreiheit; 

Tilburger Subventionssystem im Socialwesen erfolgreich,  voor de Deutcher Verein für öffentliche und 

private Fürsorge (Frankfurt), op 24 juni 1993. 

- Sturingsmogelijkheden voor de lokale overheid: kansen en valkuilen, op de Conferentie 

"Produktgerichte Budgetsubsidiëring in Perspectief" van Weggemans Onderzoek & Advies, adviesbureau 

P&K en het Kenniscentrum Welzijnsdienst Tilburg, op 27 okt. 1993. 

- Nieuwe sturingsconcepten en schaalvergroting in de non-profitsector, tijdens het Congres 

"Organisatieverandering in de non-profitsector" van het Nederlands Studie Centrum, op 10 nov. 1993  

- Helpt budgetsubsidiëring om resultaat en efficiency te beoordelen?, op het Seminar "Subsidiebeleid en 

informatievoorziening" van On Target en het Kenniscentrum Welzijnsdienst TIlburg, op 17 mei 1995. 

- Naar versterking van ketens in het onderwijsachterstandsbeleid, op de werkconferentie "Lokaal 

onderwijsachterstandsbeleid voor G-15 gemeenten" van SARDES, op 25 sept. 1996. 

- Diversiteit en de stad van de toekomst, op de Conferentie "Werken en ondernemen in een multiculturele 

omgeving" van de gemeente Delft en het Politiek Netwerk Migranten, op 25 okt. 1996 

- Verschillende vormen van budgetsubsidiëring, op het Congres "Ontwikkelingen in budgetsubsidiëring" 

van het Nederlands Studie Centrum (i.s.m. Public Consultancy), op 3 dec. 1997 

- Modern local government: the Tilburg Model shifting from a product-oriented towards a citizen-

driven and community-based organization, op de Workshop “The Creative City: Re-inventing Cities for 

the 21st Century” georganiseerd door The Creative Town Initiative, op 1 sept. 1998. 

- Vraagsturing op stedelijk en wijkniveau, op het Congres "Naar een lokale vraaggestuurde overheid" van 

het Nederlands Studie Centrum (i.s.m. Public Consultancy), op 5 nov. 1998. 

- Budgetfinanciering en resultaatsturing, workshop op het Congres “Lokaal sociaal beleid” georganiseerd 

door het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, op 3 maart 1999. 

- Het INK-model als strategisch instrument voor gemeenten, op het Congres “Het INK-model voor 

gemeenten; zicht op samenhang in kwaliteitsbeleid en organisatieontwikkeling” van het Nederlands Studie 

Centrum (i.s.m. Public Consultancy en Northedge b.v.), op 17 juni 1999 en 15 juni 2000 

- Marktwerking als sturingsconcept voor gemeente als opdrachtgever, op het Congres “Lokaal sociaal 

beleid” van het Nederlands Studie Centrum (i.s.m. Public Consultancy), op 24 nov. 1999 

- De ontkokerde gemeente, workshops tijdens het “Onderwijscongres Integraliteit en Ontkokering” van de 

B5-steden en de provincie Noord-Brabant op 30 november 1999  

- Verschillen en overeenkomsten tussen overheid/ non-profit en bedrijfsleven, op het Congres 

“Succesvol op weg naar 2005” van het Secretary Management Institute, op 7 dec. 1999 

- Jeugdbeleid in internationaal perspectief, op het Congres “Lokaal preventief jeugdbeleid” van het 

Nederlands Studie Centrum (i.s.m. Public Consultancy), op 9 dec. 1999 

- Culturale change in local government - regarding youth policy, op het “International  Cities of Tomorrow 

Forum”, georganiseerd door Christchurch (Nieuw-Zeeland), op 9 maart 2000 

- Sturing geven aan welzijnsvoorzieningen in een grote stad, tijdens de Conferentie “Grotestedenbeleid: 

Sturing Sociale Pijler” georganiseerd door het bureau Grotestedenbeleid Amsterdam, op 13 april 2000 

- Best practices: children and youth policy in Tilburg, workshop tijdens de Conferentie “Strategic 

Management; a tool to foster urban quality of life” , georganiseerd door de gemeente Tilburg en het netwerk 

Cities of Tomorrow/ Bertelsmann Stichting, op 25 september 2000 

- Kritiek op de Sociale Pijler (GSB) en lokaal sociaal beleid, co-referaat tijdens de Conferentie  “Lokaal 

sociaal beleid”, georganiseerd door de G21/ Sociale Pijler en de gemeente Zwolle, op 4 december 2000  

- Concrete gevolgen van dualisering en de lokale politiek, op de Studiedag “Dualisering in de praktijk” van 

het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, op 19 januari 2001  

- Meetbaar maken van jeugdbeleid, workshop tijdens het Congres “Lokaal preventief jeugdbeleid” van het 

Nederlands Studie Centrum (i.s.m. Public Consultancy), op 17 mei 2001; als aparte workshop op 11 

december 2001 en 5 februari 2002  
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- The Dutch perspective: Educational Priority Policy and youth participation, workshop tijdens het 

congres “The Multiethnic Society and Local Government: Strategies of Integration” , georganiseerd door de 

stad Essen (Dtsl.) en het netwerk Cities of Tomorrow, op 24 september 2001  

- Transition of local government: Renewal of the Tilburg Model, tijdens de “7e Europäischer 

Verwaltungsreformkongress 2001”, georganiseerd door de Hochschule Bremen, de Hochschule für 

öffentliche Verwaltung Bremen en de Bertelsmann Stichting, op 22 oktober 2001  

- De positie van de gemeenteraad binnen een duaal bestel, op het Congres “De Wet Dualisering 

gemeentebestuur” van het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, op 14 januari 2002 

- Sturingsvraagstukken in de sociale infrastructuur, tijdens het welzijnscongres “Versterking sociale 

infrastructuur, van het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, op 25 maart 2002 

- Administration, New Public Management & Good Governance – the ‘Tilburg Model’, op de Conferentie 

van de Cities of Change in Maribor (Slovenië), op 6 juni 2002  

- Citizen’s Quality of Life and Strategic City Management - Steering in Tilburg based upon Vision, 

Goals and Monitoring, op de Conferentie van de Cities of Change in Maribor (Slovenië), op 7 juni 2002 

- De nieuwe rol van de gemeenteraad binnen een duaal bestel, tijdens de “Masterclass Dualisering” van 

het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, op 19 juni 2002 en op 11 oktober 2002  

- De kwintessens van sociaal beleid,  tijdens de Conferentie “Zijn of welzijn, da’s de vraag” van het 

Kenniscentrum Sociaal Investeren Rotterdam, op 19 september 2002 

- “Quality of life”: monitors within a powerful steering mechanism, tijdens de “8e Europäischer 

Verwaltungsreformkongress 2002”, georganiseerd door de Hochschule Bremen en de Hochschule für 

öffentliche Verwaltung Bremen, op 22 oktober 2002 

- Jeugdbeleid: meetbare doelen en resultaatafspraken, tijdens de  Conferentie “Ketenbenadering en 

meetbaarheid in het jeugdbeleid, georganiseerd door het Congres- en Studiecentrum VNG, op  21 november 

2002. 

- Verkenning naar topvoorzieningen in Brabant, tijdens de Conferentie BrabantStad, georganiseerd door 

BrabantStad en de gemeente Breda, op 3 december 2002. 

- Die Transformation einer Stadverwaltung; Tilburger Erfahrungen, tijdens de workshop “Städtische 

Kreativität – westeuropäische und ostdeutsche Erfahrungen im Umgang mit Schrumpfungsprozessen”, 

georganiseerd door de Schader-Stiftung en de stad Frankfurt a/d Oder, op 6 maart 2003. 

- De nieuwe rol voor de volksvertegenwoordiging binnen een duaal bestel, tijdens de “Masterclass 

Dualisering” van het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, op 23 juni 2003.  

- Aanbesteding en concurrentie vanuit het perspectief van gemeenten, tijdens de ‘zorgsalon’ 

“Aanbesteding en concurrentie in zorg en welzijn”, georganiseerd door Tranzo (Universiteit van Tilburg), op 

29 april 2004. 

- Vraagsturing op de publieke markt, tijdens de Studiebijeenkomst “Vraagsturing op de publieke markt”, 

georganiseerd door het Programmamanagement Onderwijs-/jeugdbeleid Nijmegen, 18 juni 2004. 

- Doelen en effecten: kaderstelling, verantwoording en beleidscontrol, workshop tijdens de Conferentie 

“Is de griffier in control?”, georganiseerd door de Vereniging van Griffiers, op 28 januari 2005. 

- Het verankeren van prestatie- en effectsturing, lezing op de Jaarvergadering van de Vereniging voor 

Statistiek en Onderzoek, op 30 maart 2006. 

- Relatie opdrachtgeverschap - opdrachtnemerschap, lezingen voor de Studiebijeenkomsten 

"Opdrachtgeverschap - opdrachtnemerschap in het bibliotheekwerk", georganiseerd door de Prov. 

Bibliotheekcentrale Drenthe op 31 mei en 12 oktober 2006. 

- De strategische (her-)positionering van onderzoeksprogrammering en van de bureaus Onderzoek 

& Informatie, cursus i.h.k.v. het cursusprogramma Lokale en regionale Onderzoeksprogrammering, 

georganiseerd door het Netwerk voor Publieke Onderzoeksprogrammering, op 19 april 2007.  

- Taakverbreding en herpositionering van onderzoeksafdelingen, tijdens de presentatiedag "In Beeld; 

de context van onderzoek", georganiseerd door de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek, op 22 april 

2008. 

- Samenwerking met rekenkamers; het perspectief van de ambtenaar, tijdens de regionale bijeenkomst 

van lokale rekenkamers, georganiseerd door De Lokale Rekenkamer en de rekenkamercommissie 

Roermond, op 20 juni 2008. 

- Vormgeving en innovatie van beleidscontrol in Tilburg: observaties, ontwikkelingen en resultaat, 

voor de gemeentecontrollers van de 100.000+ gemeenten, op 19 november 2009 

- Mogelijkheden voor sturing op subsidies van taakorganisaties door Provinciale Staten, voor 

Provinciale Staten van Drenthe, op 6 januari 2010. 

- Sturen met de programmabegroting, voor de gemeenteraad van de gemeente Goirle, op 29 maart 2010 
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- ‘Afrekenen’ subsidies en beëindiging subsidierelatie, tijdens het Subsidiecongres, georganiseerd door 

SDU Juridische opleidingen, op 29 juni 2010. 

- De werking van TRILL; resultaatgerichte sturing en uitvoering van welzijnswerk, samen met J. 

Cloosterman, op 9 data (tussen dec. 2009 en febr. 2011) op 9 locaties in Noord-Brabant, georganiseerd door 

Zet, De Twern en Public Consultancy, i.s.m. de provincie Noord-Brabant. 

- Kaderstelling bij Voorzieningennota, voor de gemeenteraad van de gemeente Bernisse, op 15 febr. 2011 

- Een dubbelzinnig antwoord op de maatschappelijke segmentering: de hybride organisatie en de 

hybride man, in het kader van het NachtRuiterschap, Kunstpodium T, op 28 febr. 2011. 

- Vertrouwen is goed, risicobeheersing is beter, lessen uit het onderzoek Poort van Limburg, voor de 

gemeenteraad van Weert, op 15 mei 2013. 

- Gemeentelijk opdrachtgeverschap in het sociale domein voor gemeenten in Overijssel, georganiseerd 

door Stimuland, op 22 april 2014. 

- Lokale en regionale sturing, organisatie en financiering in het sociale domein, lessen uit het onderzoek 

naar de transities jeugdzorg en Wmo/AWBZ in Overbetuwe en de regio Arnhem, voor de gemeenteraad van 

Overbetuwe op 13 okt. 2014. 

- Naar resultaatgerichte subsidiering in het sociaal domein in Leerdam, voor de gemeenteraad van 

Leerdam, 2 april 2015. 

- Afspraken in jeugdzorgcontracten en wijkteams: wat werkt wel en wat niet?, presentatie/interview 

tijdens het Congres Jeugdzorg, georganiseerd door Reed Business, op 23 april 2015 

- Sturen op outcome en resultaat in het sociaal domein, tijdens het seminar “Jeugdzorg, the next step”, 

georganiseerd door PM Seminars, op 10 juni 2015. 

- Doorontwikkeling van het subsidiebeleid, presentaties voor de gemeenteraad van Zederik, 1 juli  en 23 

sept. 2015. 

- Resultaatgericht werken en verantwoorden in het sociaal domein, georganiseerd t.b.v. zorgaanbieders 

en welzijnsinstellingen i.s.m. Sociaalweb/ Berghauser Pont Academy, 7 april en 6 oktober 2016. 

- Sturen en verantwoorden op outcome en resultaat in het sociaal domein, georganiseerd t.b.v. 

gemeenten i.s.m. Sociaalweb/ Berghauser Pont Academy, 14 april en 13 oktober 2016. 

- Het Beleidskader subsidies, presentaties voor de raadswerkgroep van Ede, 8 dec. 2016 en 2 febr. 2017. 

- Verantwoording op outcome en resultaat in het sociaal domein, op de Werkconferentie 

“Resultaatgericht verantwoorden”, georganiseerd door MEE / Zuid-Hollandse eilanden, op 2 febr. 2017. 

- Naar output- en outcomegerichte subsidies – een frisse start, tijdens de werkconferentie 

Resultaatgericht sturen en verantwoorden, georganiseerd door FUNDECO en Cede Aruba, op 5 juni 2107 

- Hoe te werken met sociale programma’s van eisen?, tijdens de werkconferentie Resultaatgericht sturen 

en verantwoorden, georganiseerd door FUNDECO en Cede Aruba, op 8 juni 2017. 

- Terugblik op en de toekomst van de Adviesraad Sociaal Domein, voor de commissie Samenleving van 

de gemeenteraad van Gilze-Rijen, op 28 juni 2017. 

- Het formuleren van (meetbaar) resultaat voor de gesubsidieerde voorzieningen, georganiseerd door 

het Coördinatiebureau Overheidssubsidies i.s.m. het Ministerie van Financiën, Aruba, op 27-28 sept. 2017. 

- De decentralisatie en de transformatie van de Wmo en de jeugdzorg in Bernheze, voor de commissie 

Maatschappelijke zaken van Bernheze, op 8 mei 2018. 

 

 

 


