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Beleidskunde anno 2020 
Beleid maken? Hoe doe ik dat en wat is mijn rol? 
 
Start ….. 
Breukelen, Hotel van der Valk 
7 dagen, cursustijden 09:30 – 16:30 
€ 2.395,- p.p. (excl. 21% Btw) 
 
 
Als beleidsontwikkelaar opereer je vandaag de dag binnen een turbulente netwerksamenleving. Binnen 
de eigen organisatie zijn er vaak vele ambtelijke en politieke bewegingen. Wat vraagt dat eigenlijk alle-
maal van een beleidsontwikkelaar? Persoonlijke effectiviteit en politiek & bestuurlijk tactisch opereren 
worden steeds belangrijkere succesfactoren. Daarnaast blijkt niet alleen de inhoud van belang, maar 
wordt er ook gekeken naar het eigen opereren binnen deze krachtenvelden. Daarom staan binnen dit 
traject de volgend vragen centraal: 
 

● Wat betekent het om een beleidsmedewerker te zijn binnen een turbulente ambtelijke en be-
stuurlijke omgeving?  

● Op welke manier ga je tactisch gebruik maken van interne- en maatschappelijke netwerken? Hoe 
zorg je ervoor dat beleid ook uitgevoerd kan en gaat worden?  

● Op welke manier ga je samenwerken met het bestuur?  
 
Daarom maken deze vragen onderdeel uit van ons unieke programma Beleidskunde. Deze training geeft 
inzicht in het maken van beleid en het verschaft daarvoor de hulpmiddelen om direct mee aan de slag te 
gaan in de eigen praktijk.  
 
We gaan aan de slag met beleidsontwikkeling dat vooral gericht is op de uitvoering. Rekening houdend 
met veranderende maatschappelijke tendensen en ontwikkelingen. Deze training bereidt zowel startende 
als ook meer ervaren beleidsmedewerkers voor op deze ontwikkelingen. De training is daarom gericht op 
eigen casuïstiek. Deelnemers werken tijdens de training aan hun eigen beleidsvraagstuk. 
 
Doelgroep: beginnende en ook meer ervaren beleidsmedewerkers. 
 
Tijdsduur: 5 modules 
  
Module 1 Beleidsontwikkeling, van beleid naar uitvoering en handhaving – 1 dag 
Module 2 Persoonlijke effectiviteit & competenties – 2 x 1 dag 
Module 3 Bestuurlijk en ambtelijk adviseren – 1 dag 
Module 4 Hoe vertel ik mijn boodschap?  - 2 x 1 dag 
Module 5 Cultuuraspecten binnen organisaties – 1 dag 
 



 

MariënburgGroep Opleidingen, Linie 574-A, 7325 DZ Apeldoorn, Tel: 055 – 799 80 30 
 www.marienburggroep.nl info@marienburggroep.nl  |3 

 

Programma 
 
Module 1 
Beleidsontwikkeling, van beleid naar uitvoering en handhaving 
Beleidsontwikkeling is steeds meer gericht op opgaven die uitvoerbaar en handhaafbaar moeten zijn. En 
dat binnen relevante netwerken waarbij zowel de problematiek als de uitvoering min of meer gezamenlijk 
wordt vormgegeven. We starten daarom met een verkenning van beleid en beleidsontwikkeling en kijken 
ook naar de vereiste competenties en het kritisch vermogen.  
 
Ochtend 

 Beleid, uitvoering en handhaving binnen de lokale overheid 
 Wat is eigenlijk op dit moment beleidsontwikkeling en wat is haar positie binnen lokale organisa-

ties? 
 Rol, taakopvatting en positie van de beleidsmedewerker binnen de huidige netwerksamenleving. 

Middag 
 Welke aanpakken voor beleidsontwikkeling (direct gericht op de uitvoering) kan je onderschei-

den? En hoe gaat dat dan precies in de praktijk? 
 Welke competenties horen hierbij? 
 Ontwikkeling van omgevingsbewustzijn. 

 
Module 2 
Persoonlijke effectiviteit & competenties 
In onze huidige turbulente ambtelijke, politieke en maatschappelijke netwerksamenleving zijn de juiste 
persoonlijke competenties van beleidsmedewerkers onontbeerlijk. Effectief opereren binnen deze omge-
vingen wordt een zeer belangrijke duidelijke kritische succesfactor. Lenig denken en handelen bij het 
vormgeven van beleid is van belang om tot een juiste politieke en ambtelijke advisering te komen. 
 
Dag 1  
Ochtend 

 Wat is persoonlijke effectiviteit binnen een bestuurlijke omgeving? 
 Welke aannames en overtuigingen zijn hierbij leidend? 
 Hoe opereer ik effectief op de werkvloer? 

Middag 
 Wat zijn mijn sterke en zwakke overtuigingen in het kader van mijn werkzaamheden? 
 Waarom zijn ze aanwezig? 
 Wat kunnen hiervan de mogelijke oorzaken zijn? 

 
Dag 2  
Ochtend 

 Hoe kan ik de door mij geformuleerde belemmerende aannames los gaan laten, zodat ik vrijer en 
effectiever ga opereren? 

Middag 
 Hoe kan ik effectiever optreden? 
 Welke tools kan ik hierbij inzetten? 
 Persoonlijk leiderschap 
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Module 3 
Bestuurlijk en ambtelijk adviseren 
Afgewogen opereren bij het adviseren binnen lokale overheden is onlosmakelijk verbonden aan het ge-
dragsrepertoire van de beleidsontwikkelaar. Zowel mondeling als schriftelijk. Het onderscheiden van de 
verschillende adviesfasen is hierbij een uiterst belangrijk en bruikbaar hulpmiddel. Persoonlijk effectief en 
tactisch adviseren kan daarom een doorslaggevende rol spelen bij de uiteindelijke keuzes binnen de poli-
tiek. 
 
Programma 
Ochtend 

 Adviesvaardigheden binnen de verhouding opdrachtgever en -nemer 
 Ambtelijk en bestuurlijk adviseren 
 Fasen binnen een adviesproces 

 
Middag 

 Vormen van adviseren binnen een ambtelijke en bestuurlijke omgeving 
 De eigen rol binnen een adviesrelatie 

 
Module 4 
Hoe vertel ik mijn boodschap?  
In jouw rol van beleidsontwikkelaar is het niet alleen van belang dat je het goed opschrijft maar ook dat je 
het goed kunt vertellen. Vaak denken we dan aan een “presentatie”. Dat kan in verschillende vormen; van 
presenteren met sheets tot het vrij vertolken van standpunten. Deze module is vooral een doelgerichte 
oefening om vrijer, krachtiger en effectiever te spreken en voor groepen te staan.  
 
Aandacht voor: 

 Het beeld van presenteren of voor groepen staan; performen of toneelspelen 
 Verschil tussen ‘rolgedrag’ van de persoon en jezelf zijn als individu.  

 
We zorgen voor 

 Persoonlijke begeleiding, binnen een groep, met diepgang en inzichten over hoe je met groepen 
kan omgaan.  

 Versterking van jouw eigen kracht en vermogen op dit gebied.  
 
Programma 
Dag 1 
Ochtend 

 Uitleg opzet en doel 
 Inleiding groepsvaardigheden en de mogelijke rollen (bijvoorbeeld die van: facilitator, voorzitter, 

docent, spreker, etc.) 
 Oefenen eigen case/ coaching/ feedback 

 
Middag 

 Terugblik ochtend/ verdere verdieping eigen optreden 
 Oefenen eigen case/ coaching/ feedback 
 Terugblik, afsluiting 
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Dag 2 
Ochtend 

 Terugblik eerste dag 
 Storytelling: wat is het? Hoe bouw ik een verhaal op? Uit welke elementen bestaat een goed ver-

haal? Timing en dynamiek 
 Oefenen eigen case/ coaching/ feedback 

 
Middag 

 De kunst van bewegen en stilstaan 
 Jouw presentatie/ verhaal inhoudelijk indelen 
 Zin en onzin van hulpmiddelen; zoals PowerPoint, flipover, etc. 
 Wat is eigenlijk een trainer, spreker, docent, facilitator, gespreksleider, voorzitter, etc? 
 Oefenen eigen case/ coaching/ feedback 
 Terugblik, conclusies 

 
Module 5 
Cultuuraspecten binnen organisaties 
De interne organisatie/omgeving, met haar ingesleten gebruiken en samenwerkingen, heeft een belang-
rijke invloed op jouw optreden als beleidsontwikkelaar. Zowel de ambtelijke als de politieke atmosfeer 
bepaalt in hoge mate de manier waarop zowel het management als de medewerkers haar werk oppakt. 
Binnen deze module staan daarom de volgende vragen centraal: 

 Welke aspecten zijn er binnen mijn omgeving te herkennen?  
 Op welke manier kan ik hier zo effectief mogelijk op reageren?  

 
Bewustwording en inzicht in het eigen gedragsrepertoire zijn belangrijke elementen binnen deze module. 
 
Programma 
Ochtend 

 Wat zijn de overheersende cultuuraspecten binnen lokale overheden? 
 Welke cultuuraspecten zijn te onderkennen binnen de eigen organisatie? 
 Relaties tussen de organisatiecultuur en de eigen werkopvattingen 

 
Middag 

 Op welke manier kan je anticiperen en richting geven binnen je huidige organisatiecultuur? 
 
Verder staat binnen deze module de uitwerkingen en presentatie van de eigen casus centraal. 
Hierbij wordt ook een reflectie op het eigen handelen gepresenteerd. 
 
 
Meer weten? 
Voor meer informatie of een persoonlijke toelichting en kennismaking kunt u contact opnemen met  
Jeroen Busse, via telefoonnummer 055 – 799 80 30 of j.busse@marienburggroep.nl 
 
 
 
 
 


