
Leertraject Participatie en Stakeholdermanagement
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start op 7 maart 2022

Winter '21-22, 2022

Team & Organisatie, Vak & Expertise

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.

Stakeholdermanagement gaat over samen beleid maken én uitvoeren; over betrokkenheid, engagement en

verbinding. Je krijgt inzicht in wat deze processen echt kunnen betekenen. Je versterkt jezelf in het opzetten,

vormgeven én begeleiden van stakeholdermanagementprocessen. Voortdurende onderlinge uitwisseling, feedback

van de begeleiders en reflectie op je eigen handelen zorgen voor een krachtig en gestaag leerproces.

Blok 1: 7 – 8 maart 2022

Blok 2: 27 – 28 april 2022

optionele tussendag – datum nog in te plannen (niet op de Heerlijckyt maar in Leuven)

Blok 3: 22 – 23 juni 2022

telkens van 9u op de eerste dag tot 17u op de tweede dag.

 

Ja, ik schrijf mij in via de website van

LEVUUR

 

samen met Levuur



“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.

Aarzel ook niet om deze aankondiging verder te verspreiden naar personen in jouw netwerk voor wie je denkt dat

deze opleiding interessant kan zijn.

 

 

Door wie?

Dit leertraject wordt vormgegeven en getrokken door Stef Steyaert en Ewoud Monbaliu.

Beide zijn ervaren praktijkmensen en mede-oprichters van Levuur.

Samen vormen ze het vaste begeleidingsteam. Waar nodig en wenselijk nodigen ze

collega’s uit die vanuit hun specifieke expertise kunnen ondersteunen bij vragen die

opduiken.

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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