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Training Adviseren in een politiek bestuurlijke omgeving 
Editie gemeenten en gemeentelijke organisaties 

 

“Adviseren in een politiek bestuurlijke omgeving”  is een korte, interactieve training waarbij de 

afstemming op  de praktijk van de deelnemers volledige aandacht krijgt.  

Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving vraagt om specifieke vaardigheden.  

Een beetje ‘tegen’ het politieke spel kunnen, verschillende beïnvloedingsstijlen kunnen gebruiken, de 

verschillen & overeenkomsten  tussen ambtelijke en politieke belangen kunnen onderscheiden en 

plezier hebben in dilemma’s : dit werkt mee aan de ontwikkeling van een gevoel voor ambtelijk- 

politieke verhoudingen. 

In twee- en een halve dag training krijgen de deelnemers gespiegeld welke vaardigheden en 

houdingsaspecten zij al goed toepassen en waarin ze zich kunnen verbeteren.  

We onderzoeken het krachtenveld waarin de deelnemers zich bevinden  en welke dilemma’s zich 

daarin voordoen.  Elk krachtenveld wordt intercollegiaal getoetst en iedereen krijgt een 

adviesrichting mee. 

We kijken ook naar de bestuurdersprofielen: welke zijn dat en hoe kan je daar effectief mee 

omgaan? Ook worden enkele bestuurders uitgenodigd om mee te sparren! 

Natuurlijk werken we veel met praktijksituaties . Dit doen we met behulp van simulaties en acteurs. 

 

 

Doelen 
- Kunnen maken van verschillende soorten  krachtenveldanalyses  

- Zicht hebben op je persoonlijk profiel  

- Kennis hebben van bestuursstijlen  

- Kunnen toepassen van verschillende stijlen van adviseren  

- Versterking van je kracht en talent  

- Toepassen van vaardigheden die jouw functioneren optimaliseren 

- In balans omgaan met dilemma’s 

- Intercollegiale toetsing 

 

 

 

Voor wie? 
Iedereen die heeft te maken met adviseren aan het bestuur in een gemeentelijke organisatie.  

Vaak zijn dat beleidsadviseurs maar dat kunnen ook projectleiders zijn! 
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Programma 
 

Startochtend 

- Kennismaking 

- Krachtenveldanalyse 

 

Eerste dag 

- Adviesstijlen & besturen (persoonlijk profiel en profiel bestuurders) 

- Adviesproces en persoonlijk leiderschap, opdrachtgever-opdrachtnemerschap 

- Praktijksituaties & simulaties 

 

Tweede dag 

- Sparren met bestuurders 

- Effect van invloed , macht en positie 

- Vervolg praktijksituaties & simulaties 

- Borging in de praktijk 

 

 

Kosten 
Kosten: 750 € , vrijgesteld van BTW exclusief arrangementskosten  (ongeveer 135 €). Bij een groep 

van 6 deelnemers 

 

 

Begeleiding 
De trainers zijn Caroline Boogaard  en Freek Nijhuis.  

Zij combineren een praktische, directe aanpak met persoonlijke aandacht en humor.  

 

 

Informatie & opgeven 
Telefoneer met: 0622206922 

Mail naar: info@tbatraining.nl 

 

 


