samen met Levuur

Leertraject Participatie en Stakeholdermanagement

Datum:

7-daags traject in de loop van de maanden maart, mei en juni 2020

Seizoen:

Lente '20, 2020

Thema:

Team & Organisatie, Vak & Expertise

Organisatie:

Levuur

Ja, ik schrijf mij in via de website van
LEVUUR

Stakeholdersmanagement. Participatie. Co-creatie. Populaire buzz-woorden die men makkelijk in de mond neemt.
Wat betekenen ze echt?
En hoe doe je het op een professionele manier?
Je leert er alles over in dit zevendaagse leertraject van Levuur. Het leertraject combineert theorie en praktijk. We
verwachten dat je leervragen en praktijkuitdagingen meebrengt. Waar mogelijk gebruiken we je praktijkuitdagingen
om mee aan de slag te gaan. Sowieso doe je ervaring op via reële projecten.
Bovendien gaven we in 2019 het leertraject een grondige opfrisbeurt. Voor deze 10e editie blijven we op de
ingeslane weg verdergaan. Nog meer praktijk- en vraaggericht, tussen de geplande 2-daagsen kleine en korte inputs
of leermomenten, hands-on cursusmateriaal met toolbook…We voelen veel energie om van deze jubileumeditie een
knaleditie te maken!
Blok 1: 30 & 31 maart 2020
Blok 2: 14 &15 mei 2020
Optionele tussendag: precieze datum nog in te plannen in de eerste helft van juni 2020; deze tussendag zal
plaatsvinden in Leuven en NIET op de Heerlijckyt van Elsmeren
Blok 3: 15 &16 juni 2020
Telkens van 9u op de eerste dag tot 17u op de tweede dag.

“Deze manier van werken laat je toe om op
een diepgaandere manier dingen aan te
pakken.”
-Roger Kesteloot, De Lijn

Voor wie?
Leidinggevenden/stafmedewerkers die in hun organisatie verantwoordelijk zijn voor het betrekken van stakeholders
en dit actief willen inzetten voor visie-, strategie- en organisatieontwikkeling.
Trekkers en begeleiders van participatieve of stakeholdermanagementprocessen binnen overheden en publieke
diensten.
Professionals/consultants die op zoek zijn naar extra bagage op het vlak van stakeholdermanagement.

Door wie?
Stef Steyaert
Een passie: er is geen geschikter woord om Stef zijn verhouding met participatie te
omschrijven.
Levuur | +32 496 80 71 17

Neem een kijkje op onze kalender (heerlijckyt.org/ontwikkelen) voor
meer info over de inhoud en praktische details van dit programma.

Heerlijckyt van Elsmeren Weg op Halen 2 - 3450 Geetbets
www.heerlijckyt.org | tel: +32 (0) 11 69 68 75
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