Het leerprogramma van
Leidinggevenden in Beweging:

Baas in eigen Beweging
Meer halen uit je managementwissel? Wil je veel leren in korte tijd?
Dan is het programma Baas in eigen Beweging jouw op het lijf geschreven. Baas in eigen Beweging wordt als
leerprogramma aangeboden bij het project Leidinggevenden in Beweging van netwerkorganisatie Switch.
Met dit project worden Leidinggevenden uitgedaagd om voor een periode van 3 à 4 maanden van functie te ruilen.
Door tijdelijke functieruil tussen leidinggevenden willen we naast de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers ook
de mobiliteit tussen organisaties in onze regio stimuleren.

Hoe werkt het programma?
De Wissel (2 dagen)
Tijdens de wissel maak je kennis met
de andere deelnemers en hun functies.
Je leert de principes van (ervaringsgericht)
besluitvorming en je speelt een game over
complexe besluitvorming.
De volgende dag breng je met de groep de wissel tot stand en
maken we afspraken over contractering, verslaglegging en evaluatie
volgens de principes van Interimmanagement.
Twee weken na het eerste trainingsblok start je in je nieuwe
managementrol. In de tussentijd bereiden jij en de manager
waarmee je wisselt, jullie start voor. In deze periode werk je
gewoon door.

Eerste bijeenkomst (1 dag)
Je gaat van start. Je hebt een contract gemaakt
met je opdrachtgever met daarin een duidelijke
opdrachtformulering en een startdatum. Je leert
nu hoe je snel succesvol kan worden op je
opdracht. Alle tips en trics voor een goede start.
Daarnaast hoor je alle andere opdrachten en
bedenk je wat jouw doelen worden op je nieuwe
plek.

Derde bijeenkomst (1 dag)
Tweede bijeenkomst (1 dag)

De opdracht is afgerond. De eindevaluatie met de
opdrachtgever is geweest. Welke leerervaringen
neem je mee en hoe zorg je dat je weer goed landt op
je eigen werkplek? Je neemt afscheid van de groep
maar houdt een waardevol netwerk over buiten je
eigen organisatie.

De volgende stap in je ontwikkeling

Je bent nu halverwege je opdracht. Je hebt een
tussenevaluatie gehad met je opdrachtgever. Wat
ging goed, wat minder goed? Wat heb je geleerd?
Wat staat je nu te doen?

Daarnaast wordt het nu tijd om te gaan netwerken op
je plek. Hoe doe je dat? Met wie doe je dat? Wat
moet het opleveren?

Aanmelden of vragen:
Anneke van Londen
a.f.vanlonden@leusden.nl
& Barry Oeljee b.oeljee@zeist.nl.
Deelnamekosten*:
€2.500,*Deelnemers van de Gemeente Leusden en de Gemeenten Zeist zijn
vrijgesteld van deze kosten, gezien de inzet van het projectteam.

