Masterclass Management Basics
Na 8, 10, 12 jaar of zelfs langer in de politiek gezeten te hebben, wil je wat anders. Je besluit
te gaan solliciteren naar een managementfunctie in een ‘gewone’ organisatie. Maar wat is dat
eigenlijk, managen of leidinggeven? Wat heb je daarvoor nodig? Wat is het verschil tussen
‘besturen’ en ‘managen’? En klopt het wel, dat bestuurders geen goede managers zijn, dat ze
niets anders kunnen dan vergaderen?
Op deze vragen, en vele andere, gaan we de antwoorden zoeken. U zult ontdekken dat vele
vaardigheden en competenties die een wethouder nodig heeft om goed te kunnen
functioneren, ook voor een managementfunctie belangrijk zijn.
Praktische oefeningen
Na een korte terugblik op de ontwikkeling van “het managen van mensen’ door de jaren heen,
gaan we aan de hand van praktische oefeningen uw eigen vaardigheden aanscherpen. In 1-op1 oefeningen wordt u uitgedaagd de manager van een afdeling te zijn en gaat u het gesprek
met medewerkers aan. Elke oefening is anders en vraagt telkens net weer andere
vaardigheden. Elke oefening wordt besproken, zodat u van elkaar kunt leren.
U wordt geprikkeld na te denken over uw eigen leiderschapsstijl en over welke
vaardigheden wanneer en in welke situatie het meest effectief zijn.
Voorafgaand aan de Masterclass maakt u een online assessment en een tweetal opdrachten
om uw eigen leiderschapsstijl te ontdekken.
Hoeveel tijd en wat kost het?
Management Basics is een driedaagse module (drie maal 1 dag met telkens 2 weken ertussen)
speciaal ontwikkeld voor politieke ambtsdragers en onderdeel van onze Post HBO Leergang.
Na de eerste en na de tweede dag krijgt u online enkele opdrachten. De Masterclass wordt
afgesloten met de uitreiking van een syllabus, de uitslag van uw assessment en een certificaat
als bewijs van deelname.
Bestuurders die stoppen of gestopt zijn met hun ambt en bij LoopbaanNaPolitiek hun
outplacementtraject volgen, kunnen zonder extra kosten deelnemen aan deze Masterclass.
Vragen?
Heeft u vragen over de Post HBO Leergang of over de Masterclass Management Basic? Onze
managing partner Willem Ginjaar beantwoordt ze graag voor u. Hij is te bereiken via
willem.ginjaar@loopbaannapolitiek.nl of 06 – 48 46 00 05.
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