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Leergang

Futureproof besturingsfilosofie
De besturingsfilosofie
naar een hoger plan

(Door)ontwikkeling van
een visie op maat

Voor de ambitieuze
leider van een publieke
organisatie

Wie ben je? En dus niet: wat plan je!

Hoe geef je vorm, hoe loop je voorop?

Wat straal je uit als leider, wat doe je, wat niet? Hoe word jij in
jouw functie als nuttig, inspirerend en geloofwaardig ervaren?

Een visie op de toekomst is onontbeerlijk, waar doen we het
voor, voor wie, hoe blijven we mee bewegen, hoe zorgen we voor
samenwerking, hoe ondersteunen we dit en vooral, wat is jouw
rol in dit geheel?
Op de hoogte zijn en blijven van de laatste trends,
ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten over onderwerpen als (be)sturingsmodellen, organiseren, leren en
veranderen, leiderschap en cultuur, bedrijfsvoering en control
is daarvoor een vereiste, maar daar red je het niet mee.

Al meebewegend met de steeds veranderende wereld, kun
jij voorop lopen, de wereld mee vorm geven en met jouw
doordachte besturingsfilosofie het baken zijn dat nodig is.

Inzichten moeten vertaald kunnen worden naar de dagelijkse
praktijk van een organisatie.

Resultaat

Voor wie?

• Update kennis en vaardigheden
• (Door)ontwikkeling van visie en aanpak op maat voor
de eigen organisatie
• Je kunt een besturingsfilosie niet alleen toekomstbestendig
neerzetten, maar ook houden!

(Eind)verantwoordelijken voor het functioneren van een
organisatie, een onderdeel daarvan of van bijvoorbeeld een
samenwerkingsverband.
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Futureproof besturingsfilosofie
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1: (be)sturings- en ontwikkelmodellen
2: organisatieontwikkeling en veranderkunde
3: leiderschapsontwikkeling en cultuurverandering
4: bedrijfsvoering als businesspartner
5: presentaties en feedback eigen visie en aanpak

Kortom
Een visie op de toekomst is onontbeerlijk!
En jouw rol daarin kan/moet bepalend zijn. Met jouw toekomstbestendige besturingsfilosofie laat je zien waarom, waarvoor en
hoe. Daar wil je mensen enthousiast mee krijgen en houden.
Hoe je dit doet?
Volg de Segment leergang ‘Futureproof besturingsfilosofie’!
In vijf dagen, verspreid over vijf weken, zorgen Harrie Aardema en
Milja te Selle-van Dijk voor een update van alle benodigde kennis
en vaardigheden!

Interesse of vragen?
Bezoek onze website
www.futureproofbesturingsfilosofie.segment.nl
of neem contact op met Coosje Vink.
Bel 033 – 434 50 86
of mail c.vink@segment.nl
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Milja te Selle - van Dijk, MSc is
Mi
orthopedagoog en al ruim twintig jaar
werkzaam in zorg en onderwijs. Naast haar
werk als gedragsdeskundige, pakte en
kreeg zij steeds meer de coachende rol.
Haar kracht om met mensen mee te
denken, ze te inspireren en te helpen
reflecteren op zichzelf kon zij zeer goed
gebruiken in haar gedragstrainingen, waaraan
al snel ook het geven van didactische trainingen aan
(nieuwe) docenten van Segment toegevoegd kon worden.
Het spiegelen en benoemen van gedrag, de juiste snaar weten
te raken en mensen op een inspirerende manier verder te helpen:
met passie en enthousiasme weet Milja jou op je eigen wijze
vaardiger te maken!
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Ha r i e Aa
Mr. dr. Harrie Aardema is voormalig bijzonder
rd
hoogleraar ‘publiek management, in het
bijzonder in relatie tot vernieuwingen in
organisatie en bedrijfsvoering’ aan de
Open Universiteit. Daarnaast is hij sinds
1996 senior organisatieadviseur en werkte
daarvoor als leidinggevende, docent en
opleider bij verschillende universiteiten,
gemeenten en een provincie.
Vernieuwingen op het snijvlak van organiseren, leiderschap en
bedrijfsvoering blijven hem boeien en de ontwikkelingen en
trends, zowel op wetenschappelijk als praktisch gebied, worden
met plezier bijgehouden! En mooier nog: Harrie deelt zijn kennis
en ervaring graag!

