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Veranderprocessen: gewoon doen! 

 

Organisatie: 
Bestuursacademie Nederland 

Thema: 
Toekomstproof 

Duur workshop: 
3 uur 

Max. personen: 
15 

Veranderen binnen organisaties kun je op vele manieren insteken. Gebruikt u de 
kleuren van De Caluwé? Of werkt u met veranderkwadranten? U kunt ook kiezen 
voor de pinquinaanpak, het 7S-model, Theorie X/Y of business process redesign. De 
keuze uit modellen en theorieën is overweldigend. Maar wat hebben deze theorieën 
nu met elkaar gemeen? Is het niet gewoon een kwestie van met z’n allen aan de 
slag gaan? Gewoon dóen? In deze workshop nemen we u mee in de praktijk van 
veranderen. Wat gebeurt er als je al die modellen links laat liggen en gewoon aan de 
slag gaat? 
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Samenwerken in de geest van de Omgevingswet 

 

Organisatie: 
Bestuursacademie Nederland 

Thema: 
Communicatie / Verbinden / Samenwerken 

Workshopleider: 

Duur workshop: 
3 uur 

Max. personen: 
15 

De Omgevingswet vraagt steeds meer om samen met anderen tot resultaten te 
komen. Maar hoe doe je dat? Als opwarmer speel je in deze workshop de game 
Buurtje bouwen. Een game waarin je als buurtbewoner je eigen wensen voor de 
herinrichting van de buurt moet zien te realiseren. Maar waar je deze eigen wensen 
ook moet combineren met het gezamenlijk belang. Daarna kijken we hoe je het 
krachtenveld van de stakeholders die bij jouw opgaves van de Omgevingswet 
betrokken zijn in beeld krijgt. Wie zijn het en vooral, waar liggen hun belangen? 
Zodat je de ingrediënten hebt om te bouwen aan succesvolle samenwerking. 
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Politieke antenne: hoe lopen de hazen 

 

Organisatie: 
Bestuursacademie Nederland 

Thema: 
Communicatie / Verbinden / Samenwerken 

Workshopleider: 

Duur workshop: 
3 uur 

Max. personen: 
15 

Je werkt in een politiek-bestuurlijke omgeving. En die politieke agenda’s, belangen 
en waan van de dag maken dat je in een complex krachtenveld je werk moet doen. 
Om in deze context resultaten te halen zijn vraagt van overheidsprofessionals inzicht 
in ‘hoe het spel gespeeld wordt’. Dat inzicht krijg je in de workshop Politieke 
Antenne. Je krijgt zicht op hoe de hazen lopen in het politiek-bestuurlijke spel. En 
hoe je daar op in kunt spelen. Zo leer je hoe je in het spanningsveld van belangen, 
dilemma’s en vraagstukken de juiste keuzes maakt. Je gaat dus naar huis met uw 
politieke antenne beter gericht op jouw politieke omgeving. 
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Onbewust beïnvloeden 

 

Organisatie: 
Bestuursacademie Nederland 

Thema: 
Toekomstproof 

Workshopleider: 

Duur workshop: 
3 uur 

Max. personen: 
15 

In de huidige tijd werkt het opleggen van wet- en regelgeving als middel om 
maatschappelijke doelen te bereiken steeds minder. Sterker nog, het verzwakt het 
vertrouwen in de overheid en versterkt het wantrouwen. Hoog tijd dus voor een 
andere werkwijze: onbewust beïnvloeden. Geef inwoners bij het maken van keuzes 
een zetje in de rug, geven zónder de autonomie van de inwoner uit het oog te 
verliezen. We geven in deze workshop een beeld van invloedstactieken als 
alternatief voor wet- en regelgeving. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zie je hoe 
je als gemeente nudging kan inzetten om meer maatschappelijk resultaat te halen. 
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Netwerken voor succesvolle samenwerking 

 

Organisatie: 
Bestuursacademie Nederland 

Thema: 
Communicatie / Verbinden / Samenwerken 

Workshopleider: 

Duur workshop: 
3 uur 

Max. personen: 
15 

Maatschappelijk opgaves vragen een gezamenlijke aanpak. Als 
overheidsprofessional ben je daarbij soms de centrale verbindende factor, een 
andere keer speel je aan de zijlijn een rol. Deze verschillende rollen in 
samenwerking vragen dat je je netwerk goed op orde hebt. Maar hoe bouw je een 
goed netwerk op, hoe onderhoudt je dit en hoe bouw je het verder uit? Wat verwacht 
je van jouw netwerken en, minsten zo belangrijk, wat mogen ze van jou verwachten? 
Netwerken is immers geven en nemen. In deze workshop kijken we hoe jij jouw 
persoonlijke zichtbaarheid in netwerken vergroot en inzicht krijgt in wat jij voor 
andere kunt betekenen, zodat je het maximale uit uw netwerk haalt. 
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Persoonlijk leiderschap voor overheidsprofessionals 

 

Organisatie: 
Bestuursacademie Nederland 

Thema: 
De beste versie van jezelf 

Workshopleider: 

Duur workshop: 
3 uur 

Max. personen: 
15 

Pro-actief, eigen initiatief, inspireren en eigen verantwoordelijkheid. Het zijn 
buzzwoorden in gemeenteland. De moderne overheidsprofessional kan niet meer 
zonder deze eigenschappen, is het algemeen heersende beeld. Maar hoe geef je 
dan vorm aan dat persoonlijk leiderschap in een omgeving waar wet- en regelgeving 
de kaders vormen en politieke besluiten genomen worden. Hoe zorg je ervoor dat je 
in deze omgeving met een veranderende cultuur, spanningen en dilemma’s je 
persoonlijk leiderschap invult en daarvoor gehoor vindt en gewaardeerd wordt? Deze 
workshop geeft inzicht in wat persoonlijk leiderschap betekent en welke 
competenties daarbij passen. Je krijgt inzicht in je kernkwaliteiten en kunt 
persoonlijke doelen stellen en koers bepalen. Je leert zo je persoonlijk leiderschap 
verder in te vullen. 
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Cybersecurity Awareness 

 

Organisatie: 
Bestuursacademie Nederland 

Thema: 
Toekomstproof 

Workshopleider: 

Duur workshop: 
3 uur 

Max. personen: 
15 

Phishing, hacken, privacy, cyberaanvallen, iedereen krijgt te maken met internet 
veiligheid. Bent u zich bewust wie uw online gedrag allemaal volgt en wat zij met die 
kennis doen? In deze workshop ontdekt u, soms tot uw schrik, wie er meekijken en 
data over u verzamelen. Hoe dringen de Google’s van deze tijd onze privacy 
binnen? Doordat u ze daar zelf gratis de toegang tot geeft! Deze workshop maakt u 
bewust van cybersecurity en geeft u tips hoe u veiliger gebruik kunt maken van de 
voordelen die technologische ontwikkelingen ons brengen. 
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Inwoners centraal: burgergericht denken en handelen 

 

Organisatie: 
Bestuursacademie Nederland 

Thema: 
Communicatie / Verbinden / Samenwerken 

Duur workshop: 
3 uur 

Max. personen: 
15 

Als ambtenaar heb je doorgaans ‘de inwoner’ als je beste klant. Maar ken jij die klant 
en zijn wensen en belangen eigenlijk wel? In deze workshop neem je bijna letterlijk 
plaats op de stoel van de burger. En dan blijkt dat het nogal eens voorkomt dat de 
leefwereld van inwoners een heel andere is dan de systeemwereld van het 
gemeentehuis. Wij dagen je uit om in de huid van een inwoner te kruipen en jezelf 
van de ‘andere kant van de tafel’ te bekijken. Heb jij als ambtenaar de 
samenwerkende en meedenkende houding waar de samenleving om vraagt? Of valt 
er nog wel wat te schaven en te verbeteren? Veel voorbeelden en praktische tips 
passeren de revue. Casuïstiek om over in gesprek te gaan én oefeningen om van te 
leren. En ja, vast ook een paar lastige momenten waarin je jezelf tegenkomt. Maar 
gelukkig: je bent niet alleen en goede nazorg is verzekerd! 
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Werkgeluk: wordt je eigen Chief Happiness officer 

 

Organisatie: 
Bestuursacademie Nederland 

Thema: 
De beste versie van jezelf 

Workshopleider: 

Duur workshop: 
3 uur 

Max. personen: 
15 

Vroeger ging je werken om geld te verdienen. Je baan zorgde voor inkomen en 
daarmee voor geluk. Maar steeds vaker komt het besef dat geld alleen niet gelukkig 
maakt. Andere factoren bepalen of je vitaal en gedreven in je werk staat. En die 
daarmee de kans op stress en burnout verminderen. In deze workshop kijken naar 
het belang van werkgeluk, en war werkgeluk wel en niet bepaalt. We kijken wat de 
bouwstenen zijn om jouw werkgeluk te vergroten. Zodat jij je eigen Chief Happiness 
Officer kunt worden. 
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Digitale overheid: IT voor niet-IT-ers 

 

Organisatie: 
Bestuursacademie Nederland 

Thema: 
Toekomstproof 

Workshopleider: 

Duur workshop: 
3 uur 

Max. personen: 
15 

De overheid wordt steeds digitaler. Het verzamelen en gebruiken van informatie gaat 
een grotere rol spelen bij beleidsontwikkeling en –uitvoering. Maar heb jij zicht op 
wat blockchain, internet of things, open data of artificial intelligence nu eigenlijk is? 
En vooral, hoe jij die nieuwe technieken kunt gebruiken in je dagelijkse werk? In 
deze workshop leggen we je uit wat deze technieken zijn. In taal die ook door niet-
IT-ers begrepen wordt. We laten daarbij voorbeelden zien hoe overheden en 
bedrijven dit inzetten om gewenste resultaten te bereiken. Zodat jij meer zicht krijgt 
op de toepasbaarheid in jouw dagelijkse praktijk. 

 

 


