Leren en interveniëren

Leiderschapsontwikkeling
Teamontwikkeling
Professionele ontwikkeling
Individuele ontwikkeling
Bestuur en governance
Strategie en organisatie

• • • Leren én interveniëren
WagenaarHoes ondersteunt bedrijven, maatschappe

Onze trainers en docenten presenteren vakkennis op

lijke instellingen en overheden bij het realiseren van

een gedegen en tegelijkertijd verrassende wijze: het

innovatieve veranderingen op het gebied van strategie,

leren door doen en ervaren staat centraal. Wij schromen

organisatie en leiderschap. Een van onze kernactiviteiten

niet om in de leerprocessen de onderstroom van over

is het verzorgen van trainingen en opleidingen gericht

tuigingen en drijfveren te activeren. We zorgen voor een

op het verder professionaliseren en ontwikkelen van

leeromgeving die is gebaseerd op onderling vertrouwen

leidinggevenden en medewerkers. Soms als een

en wederzijdse betrokkenheid. Daarbij zeggen we altijd

vervolg op een adviestraject om innovatieprocessen te

waar het op staat. Maar wel op een manier waardoor u

ondersteunen. Andere keren staat opleiden en trainen

een volgende stap kunt zetten, kunt handelen en waar

meer op zichzelf. Maar altijd verbinden we professiona

nodig ‘interveniëren’.

lisering en ontwikkeling van mensen met de missie en
kernwaarden van de organisatie.

• • • Door wie

• • • De gedachte

WagenaarHoes beschikt over een combinatie van
hoogwaardige wetenschappelijke kennis, strategische

In de WagenaarHoes Academie verbinden we

kennis en bestuurlijke en managementervaring.

strategische ontwikkeling, organisatieontwikkeling

Onze adviseurs en trainers gebruiken moderne

en persoonlijke ontwikkeling. Deelnemers aan onze

werkvormen, methoden en technieken. De adviseurs

opleidingen en trainingen ervaren een blijvend effect door

en trainers van de Academie zijn uw partner in het

de combinatie van inzicht, doorleven, beleven en doen.

realiseren van veranderingen. Daarmee ontwikkelt u

Het gaat in de Academie om leren én interveniëren.

niet alleen uw organisatie, maar ook uzelf.
Wat kunt u van de WagenaarHoes Academie
verwachten:
• Persoonlijke intake
• Programma op maat

Strategische
ontwikkeling

• Praktijkgericht leren
• Veranderkundige inzichten
• Gastdocenten en trainingsacteurs

Leren en
interveniëren

Optioneel wordt het programma samengesteld
Organisatie
ontwikkeling

Persoonlijke
ontwikkeling

in co-creatie met de opdrachtgever.

• • • Voor wie
• • • De werkwijze

Het opleidingsaanbod van de WagenaarHoes Academie
is gericht op managers, bestuurders en professionals

We werken volgens het principe van action learning.

uit zowel het publieke domein als het bedrijfsleven.

Deelnemers leren in actie en werken in kleine groepen

Het volgen van een opleiding bij de onze Academie

aan real life cases. De resultaten brengen de deelnemers

vraagt inzet, aanwezigheid en een leerhouding van

direct in de praktijk. Het is ‘prikken in de praktijk’, leer

de deelnemers.

activiteiten worden gekoppeld aan veranderingen die in
de eigen organisatie plaatsvinden.

• • • Het aanbod
Het aanbod van onze opleidingen en trainingen is geclusterd in zes werkgebieden. U kunt per werkgebied kiezen uit
verschillende opleidingen die we aanbieden als open inschrijving en incompany. We stellen altijd een maatwerkprogramma
op conform uw wensen en behoeften. Op www.wagenaarhoes.nl/academie vindt u meer informatie per opleiding.
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Leiderschapsontwikkelingstraject (LOT)
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Leergang sturen van verandering
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Workshop management drives voor
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Masterclass systemisch leiderschap

managementteams
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Management Drives voor teams
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Communicatieve vaardigheden
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Begeleiding van teamdagen en heisessies
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Management Drives voor ondernemingsraden
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Effectief vergaderen
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Leergang aan het stuur in netwerken
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Training projectmanagement
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Leergang adviesvaardigheden
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Workshop procesmanagement
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Workshop bestuurlijke sensitiviteit

•

Workshop sociale media
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Workshop opstellen businesscases
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Masterclass procesbegeleider lean
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Workshop rollen in de RUD
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Intervisie voor bestuurders
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Pitstop voor professionals
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Intervisie voor professionals
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Workshop inzetbaarheid medewerkers
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Intervisie voor young professionals
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Workshop conflicthantering en onderhandelen
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Werkatelier aan de slag in het sociale domein
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Simulatie bij organisatieverandering
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Bestuurlijk leiderschapstraject (BLOT)
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Workshop ambtelijk - bestuurlijke werkelijkheid
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Management Drives voor colleges
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Leergang ‘beslagen ten ijs’ voor raadsleden

voor colleges

Wij geven om onze natuur. Deze brochure is gedrukt op Cocoon Offset, FSC® Recycled materiaal.

• • • Praktische informatie
Neem contact met ons op via 0343 - 52 40 10 voor

WagenaarHoes Organisatieadvies

een vrijblijvend gesprek over uw professionaliserings

Postbus 166 - 3970 AD Driebergen

vragen of kijk op www.wagenaarhoes.nl/academie

T 0343 - 52 40 10 - KvK 3009281

voor het actuele aanbod.

E secretariaat@wagenaarhoes.nl
Twitter: @WagenaarHoes

