JAAROVERZICHT
TALENT FOR
GOVERNANCE 2016
Zeven getalenteerde jonge ambtenaren hebben het afgelopen
jaar deelgenomen aan het Talent for Governance-programma.
Tijdens hun training en stage in Nederland hebben ze veel nieuwe
ideeën opgedaan en actieplannen opgesteld voor projecten die hun
gemeenschap ten goede komen. Hierbij een overzicht.

PROGRAMMA
BURGERPARTICIPATIE
Mei/Juni 2016
Maggie Escobar Cadillo,
San Juan Miraflores, Peru,
Stage bij Heerlen

Het meest inspirerend in Heerlen vond ik het project Schurenbergerpark. Het
was echt een voorbeeld waarbij bewoners zich inzetten om de omgeving
groener te maken. Ik zag veel overeenkomsten met mijn eigen actie plan.
Ik kreeg heel veel ideeën vanuit de gesprekken met de betrokkenen en nog
meer motivatie om van mijn project, waarbij ik een sloppenwijk veiliger wil
maken door bomen te planten , en bewoners die te laten beheren, tot een
succes te maken.

Erkinbek Kamalov,
Massy, Kirgizië,
Stage bij Gemert- Bakel

Tijdens de training heb ik veel geleerd over beleid op gebied van burgerparticipatie. De experts brachten het thema vanuit verschillende invalshoeken.
Het meest interessant vond ik de maatschappelijke verantwoordingsmechanismen en gebruik van de media. Voor mij was het heel interessant om
te zien hoe in Gemert- Bakel gemeenteambtenaren proberen, en er ook in
slagen de betrokkenheid van de burgers te stimuleren, zonder het proces te
veel zelf te sturen.

PROGRAMMA
LOKALE ECONOMISCHE ONTWIKKELING
September/Oktober 2016
Heidi Mumia,
Kwale district, Kenia
Stage bij Apeldoorn

Deze ervaring heeft mijn leven veranderd. Ik heb tijdens de training en stage
veel kennis opgedaan van de experts, veldbezoeken en de andere deelnemers. Mijn project thuis is erop gericht om partnerschappen te creëren
tussen het bestuur van Kwale en arbeiders die fruit, graan, kokosnoten en
zuivel produceren. Er kan veel welvaart worden gecreëerd door de boeren te
adviseren over productiecapaciteit en commerciële landbouw.

Stephen Molathlegi,
Kweneng district, Botswana
Stage bij Meppel en Steenwijkerland

Dit was een fantastische kans voor mij om te begrijpen hoe duurzame
economische ontwikkeling echt werkt, of niet werkt in sommige gevallen.
Met de nieuwe kennis die ik heb op kunnen doen vanuit de expertise van de
trainers, mijn mede deelnemers en de collega’s bij Meppel en Steenwijkerland ga ik mij inzetten voor de kleine ondernemers in mijn district.

PROGRAMMA
LOKALE DIENSTVERLENING EN DE SUSTAINABILITY GOALS
Oktober 2016
Cecilia de Michele,
gemeente Rosario, Argentinië
Stage bij Hoorn, Medemblik
en SED-Gemeenten
De training was interessant. Het was erg nuttig om
via de presentaties van de andere deelnemers te
horen over hun ervaringen in een ander deel van
de wereld. Het ervaren van een andere werkcultuur
tijdens de stage riep vragen op over de cultuur bij
ons en ik heb ideeën opgedaan om die te verbeteren. Het doel van mijn actieplan is om illegale
stortplaatsen te transformeren naar parken, kortom het creëren van nieuwe openbare ruimte.

Abbas Masalma,
gemeente Dura,
Palestijnse gebieden
Stage bij Amstelveen
De training gaf me een internationaal inzicht in
verschillende onderwerpen binnen lokale bestuur,
zoals: het uitvoeren van de SDG’s, het systeem
van gezondheidszorg, gender aspecten etc. Ik heb
veel ideeën opgedaan die we zouden kunnen
uitvoeren in Dura. Het uitwisselen van ideeën met
mensen vanuit verschillende landen was heel erg
inspirerend.

Sagacious Gardoe,
Grand Bassa County, Liberia
Stage bij Hoorn, Medemblik
en SED- gemeenten
Door mijn deelname aan het talentprogramma
ben ik mij nog meer bewust van de noodzaak om
burgerparticipatie bij ons werk te vergroten.
Decentralisatie is nieuw in Liberia en als coördinator van het eerste centrum voor publieke
dienstverlening in Liberia sta ik te popelen om
de burgers mee te laten denken over de implementatie van ons Nationaal Decentralisatie
programma.

Talent for Governance werd in 2016
mede mogelijk gemaakt door:
Stagegemeenten, Court Garden Hotel, VNG Congressen,
EigenmanID en particuliere donateurs.

WAAROM DONEREN AAN
TALENT FOR GOVERNANCE?
Goed lokaal bestuur speelt een sleutelrol in het verbeteren van de
leefomstandigheden van de bevolking wereldwijd. Denk alleen al aan
schoon drinkwater, afvalverwerking, basisadministratie, huisvesting,
gezondheidszorg en onderwijs. Voor de uitvoering van deze taken zijn
goed opgeleide ambtenaren nodig.
Steun het werk van Talent for Governance!
Meld uw gemeente aan als stagegemeente en/of maak uw donatie over via
www.talentforgovernance.nl
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