Leergang Aan het stuur in netwerken
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Module 4: Proces

tijd bepaald wie deze gastsprekers zijn.



Besluitvorming



Invloed zonder macht

De moderator van de



Sociale media

leergang is Pauline

Module 5: Slotbijeenkomst

van ’t Zelfde. Sinds
2003 als organisatie-



Presentatie papers

adviseur werkzaam



Beoordeling door jury
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“Inzicht in mechanismen in het functioneren van netwerken en de schakels in
deze netwerken. Inzicht in mijn eigen
mechanismen bij het bewegen in netwerken en het aansturen van een netwerk.”
“Plezier, inspiratie en optimisme.”
“Herkenning van effectieve netwerken.”

“De leergang heeft me vooral meer
bewust gemaakt van hoe netwerken
kunnen werken en wat de valkuilen
daarbij zijn:”
“Door de leergang ben ik beter in staat de
regie op het proces te herkennen.”
“Ik kijk nog geregeld terug naar momenten van de leergang, de enthousiast gebrachte praktijkvoorbeelden en de theorie.”
“Netwerken in de basis (in de zin van elkaar kennen, begrijpen, in discussie
gaan, oplossingen zoeken) is voorwaarde om samen verder te komen in
veranderingsprocessen. De leergang
heeft mij geholpen om daarbij tools en
juiste mindset te vinden.’

