
Nieuwe Bestuurstafel
Werken aan een goede
reputatie

Reputatiemanagement is een thema
dat in essentie stevig aan het groeien
is. Lange termijn visie, transparantie,
omgevingsbewustzijn, vertrouwen en
in verbinding staan met de omgeving
zijn termen die hierbij horen.
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Nieuwe
Bestuurstafel
Werken aan een
goede reputatie
In dit programma leer je een leidende rol
te spelen bij meer interne transparantie
en een open verbinding met de
buitenwereld. Voor deze training geldt “zo
binnen, zo buiten”. Er wordt daarbij
tevens aandacht besteed aan het
vergroten van je eigen vaardigheden en
competenties.

De Nieuwe Bestuurstafel is een hoogwaardige leiderschapstraining
voor bestuurders , bestuursadviseurs en hoger management, die
willen leren hoe je strategisch reputatiemanagement inzet als kans,
in plaats van als bedreiging. De training heeft een frisse nieuwe
stijl, is actueel, concreet en direct toepasbaar in de praktijk. 

De training de Nieuwe Bestuurstafel is ontwikkeld door het
platform NieuwBestuur i.s.m. de Baak. Deze succesvolle training
loopt al sinds 2011 en leert deelnemers hoe ze hun eigen
competenties en vaardigheden kunnen vertalen naar ‘goed
besturen’. In de training wordt gebruikt gemaakt van het Nieuwe
Bestuursmodel voor Governance ®.

PROGRAMMA OPBOUW
Deze training bestaat uit twee delen: een aaneengesloten module
van een middag, avond en ochtend sessie (incl. overnachting) en
een terugkomdag voor intervisie. Tussentijds gaat de deelnemer
actief aan de slag met de geleerde stof, om deze succesvol te
kunnen toepassen in de eigen praktijk. Met behulp van een
persoonlijke NieuwBestuur moderator bespreek je tussentijds je
ervaringen en toets je dit binnen de kaders van het Nieuwe
Besturen.

Module 1
Middagsessie: Theoretisch kader Het Nieuwe Bestuursmodel
Je krijgt inzicht in de theorie van het Nieuwe Besturen en het
Nieuwe Bestuursmodel voor Governance.
Avondsessie: Bewustwording, zelfreflectie en zelfsturing 
Je krijgt inzicht in je eigen competenties en vaardigheden binnen
de context van het Nieuwe Besturen. 
Ochtendsessie: Het Nieuwe Besturen; de vertaalslag  
Je leert je eigen bewustwording om te zetten van effectieve
zelfsturing naar interventiekracht naar buiten toe.

Module 2
Praktijktraject: Aan de slag met Strategisch Reputatiemanagement
Tussentijds aan de slag met strategisch reputatiemanagement en
het Nieuwe Besturen in de praktijk onder begeleiding van een
persoonlijke NieuwBestuur moderator.

Terugkomsessie: (middag): Reflectie
Reflectie op persoonlijke ervaringen in de praktijk + Wrap-up en
follow-up.

RESULTATEN
• Je krijgt handvatten om actief signalen van buiten naar binnen te
halen, en die te vertalen naar concreet beleid.
• Je leert de juiste vragen te stellen om de organisatie op weg te
helpen naar meer openheid en transparantie.
• Je leert het succesvol kunnen toepassen van het Nieuwe
Bestuursmodel en daardoor concreet te kunnen werken aan een
goede reputatie van binnenuit.
• Je krijgt inzicht in eigen competenties, en vaardigheden en
verbeterpunten binnen de context van het Nieuwe Besturen.
• Je leert te besturen vanuit waarden, en dit kunnen omzetten naar
concreet beleid.

DOELGROEP
Deze training staat open voor bestuurders, bestuursadviseurs,
toezichthouders en hoger management. Tijdens de intake worden
je persoonlijke deerdoelen op het gebied van strategisch
reputatiemanagement besproken.

Deze training wordt georganiseerd door NieuwBestuur in
samenwerking met de Baak.

 

DEBAAK.NL
Informatie en advies
Willemijn van Rijnsburger
t 06 425 438 57
e w.rijnsburger@debaak.nl

Opleidingsadvies
t 0343 556 369
e advies@debaak.nl
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