OPLEIDING & TRAINING

je bent maatschappelijk ondernemer

MatchMaat

VERBINDING VAN PASSIE EN TALENTEN

MatchMaat

DE NIEUWE AMBTENAAR
IS EEN MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMER
Je bent nieuw in het domein van de overheid. Een nieuwe
omgeving die vaak complexer is dan het lijkt.
Deze cursus maakt je wegwijs en helpt je jouw taak verder met
nog meer passie uit te voeren.
Bertus Brinkman MBA

Het ambt van de ambtenaar is leuk en niet naar!
Samen met collega’s uit het vak is deze cursus ontworpen.
Onder nieuwe ambtenaren blijkt een brede behoefte te zijn om
te werken aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Daarmee wordt een basis gelegd voor je verdere groei als
professional in het publieke domein.
De cursus wordt uitgevoerd door professionals die hun sporen
hebben verdiend. Gastsprekers zorgen voor extra inspiratie!
Bertus Brinkman - trainer

trainer

gastspreker

VERBINDING VAN PASSIE EN TALENTEN
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HET DOEL VAN DE CURSUS
Het vergroten van de praktijkkennis door:

•
•
•
•
•

zingeving in het vak
wat is jouw bijdrage -en waarom- aan de maatschappij ?

zelfinzicht en vertrouwen
je krijgt meer zelfvertrouwen en inzicht in het functioneren van de gemeentelijke taken.

inzicht in collega’s en organisatie
je krijgt inzicht in het functioneren van jouw organisatie, je collega’s en de taken.

adviesvaardigheden ontwikkelen
wat is jouw rol in de organisatie en hoe voer je die het beste als maatschappelijk ondernemer uit?

inzichten in het functioneren van de gemeente
je krijgt inzicht in het functioneren en de bevoegdheid van gemeenteraad en het College van

•

Burgemeester en Wethouders. Wat is jouw taak?

de ambtelijke integriteit
waar loop je in je functie tegen aan?

Voor meer verdieping en persoonlijke beleving worden voor
genoemde onderdelen masterclassen op maat verzorgd.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Planning

Onze trainingen zijn maatwerk.
Kijk op onze website naar de actuele data.

Duur van de cursus

1 dag, 3 lesblokken

Locatie

Gillishof Bocholtz | Zandberg 20

Trainers

We werken met ervaren trainers die zorgen voor interactieve en uitdagende trainingen

Certificaat

Na afloop krijgen de deelnemers een certificaat van deelname

Aantal deelnemers 10 - 15 personen
Kosten

deze training wordt op maat samengesteld (lunch, koffie & thee inbegrepen)

- deelname onboardtraining			
€ 950,-- deelname masterclass (verdieping) 		
€ 950,-- drie terugkomdagen à 4 uren casuïstiek
€ 750,-		
 afname volledige programma € 2.500,-		
 bij meerdere aanmeldingen per gemeente kan een korting verleend worden!

Investering

we starten om 9.00 uur (eindtijd in overleg en afhankelijk van het programma)

Aanmelden

stuur een mailtje naar BertusBrinkman@matchmaat.nl

Jacqueline Senden
Gillishof

