Krachtige besluitvorming
verbeteren van kwaliteit en snelheid *nieuw*

Details
Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
6 juli 2021 - Breukelen Ut
Tijd
10:30 - 17:30
Prijs
€ 575,00 (leden) / € 650,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden
Bestemd voor
Openbaar accountants, Overheidsaccountants,
Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Fundamental



Publieke Sector

Datum en locatie
6 juli 2021 - Breukelen Ut

Inschrijven

Vorige

Zoekresultaten

Volgende

Als RC/EICPC kom je in aanmerking voor het ledentarief.

Inhoud
Maatschappelijke ontwikkelingen en het politieke klimaat beïnvloeden de strategie en de vorming
van het beleid. Er is een roep om meer transparantie. De samenleving en politiek kijken continu
over de schouder mee en hebben allerlei 'meningen'. In de publieke domein moet er gelaveerd
worden in het krachtenveld tussen samenleving, politiek en de ambtelijke organisatie. Bij het
goed spelen van dit 'spel' is kwalitatief hoogwaardige en daadkrachtige besluitvorming cruciaal.
Tijdens deze training leer je de psychologische besluitvormingsaspecten te herkennen en te
faciliteren met behulp van direct toepasbare werkvormen. Bovendien leer je met behulp van
parallel denken hoe je vraagstukken vanuit meerdere perspectieven kunt onderzoeken zonder in
discussies te verzanden. Het resultaat is een beter en breder gedragen besluit van hogere
kwaliteit.

Doelstelling
Tijdens deze training gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:
Leren realiseren van beter en breder gedragen besluiten
Leren voorkomen van menselijke denkfouten in het besluitvormingsproces
Leren faciliteren van snellere en kwalitatief hoogwaardigere besluitvorming binnen de
organisatie

Inhoud
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:
De vier grootste kwelgeesten bij besluitvorming
De rol van de Promotor Fidei (advocaat van de duivel)
De waarde van verklikkers en experimenten
De scope verbreden; hoe doe je dat?
Meerdere denkstijlen kunnen hanteren
Besluitvormingstraject met de helft kunnen verkorten
Kwaliteit van besluitvorming verhogen
Het uit kunnen schakelen van het eigen ego

Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met casuïstiek vanuit de groep en in de periodes tussen de
delen ga je aan de slag met oefenen in de eigen werksituatie.

Docenten

Gert-Jan Spenkelink
trainer en directeur Scope & Skills

gert-jan-spenkelink

Locatie
De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Breukelen in Breukelen Ut

Adres
Van der Valk Hotel Breukelen
Stationsweg 91
Breukelen Ut
E-mailadres
sales@breukelen.valk.com

