Persoonlijk Leiderschap en
Loopbaan voor Ambtsdragers

LNP Academy brengt Post HBO Leergang
Praktijkgericht programma voor oud-ambtsdragers die als
professional verantwoording nemen voor hun loopbaanen arbeidsmarktperspectief. U werkt aan uw persoonlijke
ontwikkeling en scherpt uw competenties en vaardigheden aan,
waarmee uw kansen op de arbeidsmarkt vergroten. PL&LA is
onderdeel van uw outplacement traject bij LoopbaanNaPolitiek.
Hieraan zijn geen extra kosten aan verbonden.

LoopbaanNaPolitiek vindt
dat politiek ambtsdragers na
hun aftreden meer verdienen
dan het outplacement waar
zij volgens de APPA regeling
recht op hebben.

Doelgroep

Planning

PL&LA is bedoeld voor bestuurders die stoppen met hun ambt en bij Loopbaan-

De planning van de verschillende

NaPolitiek hun outplacement traject volgen.

masterclasses, workshops en andere

Doel en opzet

modules staat op onze website
(www.loopbaannapolitiek.nl/agenda)

Tijdens de opleiding PL&LA wordt u uitgedaagd uit uw comfort zone te komen en

en wordt regelmatig gedeeld met onze

in de spiegel te kijken. U leert dat besturen in een politieke functie, iets anders is

kandidaten. In overleg met uw coach

dan besturen in een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen. U leert basale

kiest u de modules waaraan u wilt

managementvaardigheden en hoe deze toe te passen. U leert hoe u authentiek en

deelnemen. Dit kan in een volgorde

oplossingsgericht blijft in potentiele conﬂict situaties.

die u het best past.

We volgen een ervaringsgerichte leermethode en er is veel interactie met andere

De leergang bestaat uit negen modules

deelnemers. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. De modules worden begeleid

van in totaal ruim 100 uur. Heeft u alle

door topdocenten met ervaring uit de praktijk.

onderdelen van de leergang voltooid,
dan ontvangt u van ons het certiﬁcaat
Persoonlijk Leiderschap en Loopbaan
voor Ambtsdragers.
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Het programma

bestaat uit negen onderdelen en
kan in z’n geheel worden gevolgd, maar ook per module.

1

Executive assessment
Verkrijgen van inzicht in uw competenties op het vlak van besturen en

toezichthouden, management, mediation en persoonlijk leiderschap. Bewustwording
van wat dit voor uw loopbaanmogelijk-heden betekent. Het assessment geldt als
nulmeting voor begeleiding op maat en voor uw keuze uit het PL&LA programma.
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De Toezichthouder 3.0
Wilt u lid worden van een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht?

Wat verwachten we in Nederland tegenwoordig van de toezichthouder nieuwe stijl?
Hoe groot is die stap voor u als oud-politicus? Deze driedaagse masterclass is
exclusief voor u ontwikkeld i.s.m. De Erkende Toezichthouder.

3

Management Basics
In deze masterclass krijgt u inzicht in verschillende managementvaardigheden.

U wordt geprikkeld na te denken over uw eigen leiderschapsstijl en over welke

7

Starten eigen
onderneming

Wij ondersteunen en adviseren u van

vaardigheden, wanneer en in welke situatie het meest effectief zijn. Management

conceptfase tot aan bepaling van uw

Basics is een driedaagse module speciaal ontwikkeld voor politieke ambtsdragers.

product of dienst, de juiste rechtsvorm,

4

marketing en ﬁscaliteit. Deze begeleiding

Mediationvaardigheden

zal veelal één op één zijn, zodat we ons

Wist u dat vaardigheden die mediators gebruiken vrijwel in elk gesprek ingezet

volledig op uw concept en bedrijfsplan

kunnen worden? In deze beknopte workshop gaan we op zoek naar een open en

kunnen focussen.

nieuwsgierige houding. Lukt dat nog als je al denkt te weten hoe het zit? Waar blijf

8

je met je expertise, je adviesvaardigheden en je oordelen? Deze workshop wordt
verzorgd door The Lime Tree.

5

LinkedIn als netwerkmedium
Leer LinkedIn te gebruiken als zakelijk netwerk medium. Hoe proﬁleert u zich?

Persoonlijke effectiviteit
in netwerken

Training in persoonlijke effectiviteit
en presentatie ter ondersteuning bij
netwerken. Wat is netwerken wel en

Klopt het beeld dat men van uw proﬁel krijgt bij het beeld dat u wilt overbrengen?

wat is het niet? Hoe beter u uzelf kent

Staat alles wat belangrijk is op LinkedIn? U gaat hiermee aan de slag in deze

en adequaat presenteert, hoe meer er

workshop van drie uur.

uit uw netwerk gesprekken komt.

6

9

Reputatiemanagement en imago(herstel)
Welk beeld wilt u uitstralen als bestuurder en professional? Komt uw imago

wel overeen met hoe u uw reputatie zou willen zien? Wat kunt u doen om dat te

Burgemeester worden
Hoe wordt u burgemeester na

een periode als wethouder? Welke

beïnvloeden? Aan antwoorden op deze vragen wordt gewerkt tijdens deze drie uur

competenties moet u bezitten en

durende workshop.

heeft u die? Onder begeleiding van
o.a. ervaren burgemeesters krijgt u
inzicht in verwachtingen die aan
een burgemeester worden gesteld.
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· via Coachhuis in heel Nederland
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