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Executive programma  
organisatieontwikkeling voor medezeggenschapsprofessionals 

 
 
Ben je professional in de medezeggenschap bij gemeenten, zoals ambtelijk secretaris of 
adviseur medezeggenschap? En zie je dat organisatieontwikkeling zijn weerslag heeft op 
medezeggenschap? Volg dan ons executive programma!  
Je krijgt inzicht in drie aspecten van de ‘zachte kant’ van organisatieontwikkeling. Je leert 
vanuit jouw rol bij te dragen aan de taak van de ondernemingsraad om het strategische 
gesprek met de gemeentesecretaris over deze aspecten te voeren.  
 
Executive programma 
Speciaal voor medezeggenschapsprofessionals bij gemeenten bieden MZ Services en sl-IMPACT een 
executive programma aan. Dit programma bestaat uit drie inhoudelijke modules van ieder één 
trainingsdag en een reflectiedag op de ontwikkeling van je professionele rol. Externe gastsprekers 
voorzien je van de meest actuele kennis. Wij  helpen je om deze kennis te vertalen naar strategische 
vraagstukken voor de OR en hoe jij daarbij de OR kunt ondersteunen. Met het volgen van het 
executive programma ontstijg je je dagelijkse werkzaamheden en krijg je meer inzicht in de gemeente 
op strategisch niveau en de vraagstukken die zich op dit niveau afspelen.  

 
1. Verandermanagement binnen gemeenten – datum: 15 mei 2017 
De eerste trainingsdag gaat over verandermanagement binnen gemeenten. Veel gemeentelijke 
organisaties zijn bezig met organische veranderprocessen waar medewerkers zelf een prominente rol 
in hebben en waarin organisatie en medewerker zich ontwikkelen naar resultaatgericht werken. Met 
kennis over (cultuur)verandermanagement krijg je inzicht in de speelruimte die voor de 
ondernemingsraad ontstaat om effectief bij te dragen aan organisatie ontwikkeling. 

• Gastspreker (cultuur)verandermanagement. 
 
2. HR beleid bij gemeenten – datum: 19 juni 2017 
De tweede trainingsdag gaat over duurzame inzetbaarheid, flexibiliteit, mobiliteit en de eigen 
verantwoordelijkheid van medewerkers hierin. Het begrijpen van HR-beleid en de meerwaarde van de 
rol van medezeggenschap bij HR-discussies helpt je om vanuit je adviesrol de ondernemingsraad uit 
te dagen naar strategische gesprekken met de gemeentesecretaris. 

• Gastspreker strategisch HR-beleid. 
 

3. Verbinder tussen OR, GO en gemeentesecretaris – datum: 12 september 2017 
De derde trainingsdag staat  jouw ontwikkeling als verbinder centraal: de 
medezeggenschapsprofessional ontwikkelt zich bij veel gemeenten van professioneel ondersteuner 
van de ondernemingsraad naar ondersteuner van de medezeggenschap in bredere zin. Ook het 
georganiseerd overleg hoort daarbij. Zo sluit je bij diverse overlegtafels aan en weet je als verbinder 
van GO, OR en gemeentesecretaris bij te dragen aan de arbeidsverhoudingen en de vraagstukken die 
daarin voorkomen. Deze rol raakt niet alleen de inhoudelijke vraagstukken, maar ook het begeleiden 
van overlegprocessen en het (durven) interveniëren in het gesprek tussen de overlegpartners. 

• Gastspreker arbeidsverhoudingen binnen de gemeente. 
 
4. Reflectie op de thema’s  - 9 november 2017 
Tijdens de vierde trainingsdag staat reflectie centraal. Aan de hand van de inmiddels opgedane kennis 
en ervaringen reflecteer je op de thema’s en op de rol die je hebt vervuld om de ondernemingsraad te 
ondersteunen in zijn ontwikkeling naar strategische overlegpartner. Niet alleen de successen, maar 
ook de valkuilen en weerstanden die je daarin hebt ervaren, komen aan bod. Deze vierde trainingsdag 
biedt dan ook alle gelegenheid om op persoonlijk vlak te onderzoeken welke richting jouw verdere 
professionele ontwikkeling kan opgaan.  
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Executive plus programma 
En wil je nog meer verdieping in jouw rol als professional in de medezeggenschap? Volg dan het 
executive plusprogramma. Dit is een optioneel en aanvullend programma wat je optimale begeleiding 
biedt om je verder te ontwikkelen als ambtelijk secretaris of adviseur medezeggenschap. Je volgt twee 
supervisiebijeenkomsten en drie individuele coachgesprekken. Tools en handvatten komen hierin aan 
bod. Ontwikkelvragen voor dit plusprogramma zijn bijvoorbeeld:  

• Ontwikkelen van je persoonlijke effectiviteit. 

• Vergroten van je rol van uitvoerend naar adviesgericht niveau. 

• Versterken van je positie binnen de organisatie. 

• Werken aan je professionele ontwikkeling vanuit je eigen behoefte aan reflectie en ontwikkeling. 
 
Voor wie 
Het Executive programma en het Executive Plusprogramma zijn bedoeld voor de 
medezeggenschapsprofessional met meerdere jaren ervaring en minimaal werkzaam op hbo-niveau. 
 
Praktische gegevens 
Executive programma: 

• Duur: Vier trainingsdagen op 15 mei, 19 juni, 12 september en 9 november 2017 

• Locatie: Midden Nederland 

• Kosten: €2250,- per deelnemer, inclusief vergaderarrangement en vrijgesteld van BTW. 
 
Executive Plusprogramma:  

• Duur: Twee supervisiebijeenkomsten afsluitend met aansluitend lunch op dinsdag 27 juni en 
donderdag 12 oktober en drie individuele coachgesprekken (data in overleg met de trainer) zijn 
alleen in combinatie met het Executive Programma te volgen. 

• Locatie: Supervisiebijeenkomsten vinden plaats in Midden Nederland, de individuele 
coachgesprekken vinden plaats in Dordrecht of Tilburg. 

• Kosten: Het Executive Plusprogramma is een aanvullend en integraal programma voor €745,- per 
deelnemer, inclusief vergaderaccommodatie en vrijgesteld van BTW. 
   

Over de trainers 
Stephany Linthorst (sl-IMPACT) en Susanty Nap (MZ Services) zijn beiden zeer ervaren trainers en 
coaches voor ambtelijk secretarissen en adviseurs medezeggenschap. Ieder vanuit hun eigen bureau 
werken zij samen aan de professionalisering van het beroep, waaronder ook met deze training. Ook 
verzorgen zij diverse door VASMO gecertificeerde trainingen en individuele coaching of hebben die in 
het verleden verzorgd.  
 

 
  

Stephany Linthorst 
sl-IMPACT 
info@sl-impact.nl  
06-37554541 

Susanty Nap  
MZ-services 
snap@mzservices.nl  
06-29760302 
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