Workshop Bestuurlijke sensitiviteit

Ambtenaren en bestuurders in goed samenspel
Bestuurders en ambtenaren hebben in de beleidsontwikkeling en besluitvorming
veel met elkaar te maken. Daarbij is er regelmatig sprake van spanningen en
onbegrip, als gevolg van de verschillende rollen die ze vervullen. Onze workshop

Resultaat
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Informatie
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Kosten
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Deze workshop is bedoeld voor beleidsambtenaren en/of bestuurders. workshop
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