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Politiek-bestuurlijke gevoeligheid 
Effectief handelen in politiek-bestuurlijke 
omgevingen 
 
Onderwerp 
In complexe klussen is de balans tussen inhoud en proces delicaat. 
Besluitvorming komt niet louter tot stand vanwege een optimale inhoud en 
goede procedures. Voor besluitvorming over draagvlak en draagkracht 
komen in het politiek-bestuurlijke domein ook andere factoren in het 
geding. Denk aan vertrouwen, verkoopbaarheid en het middellange termijn 
perspectief. Hoe zorg je ervoor dat je als extern adviseur, met eigen 
belangen en positie, in dit spel geen speelbal maar speler bent? 
 
Doelgroep 
Projectleiders, projectmanagers, lijnmanagers en adviseurs met tenminste 
vijf jaar ervaring in het leiden van complexere klussen in een mix van 
inhoud en omgeving. 
 
Aanleiding 
Het politiek-bestuurlijke krachtenveld is een belangrijk onderdeel van de 
complexe omgeving van ingewikkelde projecten en klussen. Je hebt te 
maken met de wethouder, diens fractie, de gedeputeerde, de 
gemeenteraad, Statencommissies en het ragfijne spel van belangen en 
posities dat tussen betrokkenen wordt gespeeld. Het beeld wordt 
gecompliceerd doordat de oriëntatie van politici, bestuurders én hun 
ambtelijk adviseurs dezelfde lijkt, maar op essentiële onderdelen verschilt. 
Een goed begrip van én gevoeligheid voor dit politiek-bestuurlijke domein 
zijn essentieel voor effectief handelen. 
 
Doel 
In deze workshop: 
 

 behandelen we de handelingsoriëntaties van politici, bestuurders 
en hun ambtelijk adviseurs; 

 verkennen we de smalle marges van de externe adviseur en 
projectleider; 

 reiken we een instrument aan om bestuursstijlen te analyseren 
en het handelen daarop af te stemmen; 

 pas je een en ander toe in je eigen werkpraktijk; 
 en stel je naar aanleiding van je ervaringen en feedback van 

collega-deelnemers en trainers je handelen bij 
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Praktische zaken 
 Groepsgrootte in overleg 
 Deelnemers bereiden zich door middel van een korte 

huiswerkopdracht voor 
 De workshop bestaat uit twee keer een dag, met een 

tussenruimte van plusminus vier weken 
 Marie-Josée Dries en Gert van der Kolk van OIO geven de 

workshop 
 

 


