Effectieve besluitvorming
Onderwerp
Hoe complexer vraagstelling en speelveld, des te ingewikkelder de
benodigde besluiten en de weg waarlangs die tot stand moeten komen. Van
de projectleider en -manager, van de adviseur en de lijnmanager wordt
verwacht dat zij zorgen voor hoogwaardige besluiten met inhoudskwaliteit.
Wie dat tot stand kan brengen, heeft zijn besluitvorming effectief ingericht.
Hoe je dat doet, is het onderwerp van deze workshop.
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
Een duidelijke maat voor je succes als lijn- of projectbaas is, of je erin slaagt
de doelen en resultaten te realiseren waaraan je je hebt verbonden. Het is
een ervaringsfeit dat de kans op succes groter is naarmate je draagvlak en
draagkracht voor jouw streven weet te mobiliseren. Het ligt dan ook voor
de hand de besluitvorming zodanig in te richten, dat beide worden
geoptimaliseerd. Dat vraagt om een zorgvuldig geregisseerd spel van
beïnvloeding, machtshantering en communicatie. En dat vraagt om een
aandachtige toepassing van specifieke criteria, om hoogwaardige besluiten
en inhoudskwaliteit te realiseren.
Doel
In deze workshop:





ga je na welke ordening je impliciet en expliciet aanbrengt in de
klus die je doet
ontwikkel je een beeld van hoe je de vraagstelling en haar
oplossingen disciplineert
krijg je een aantal criteria aangereikt om je besluitvorming
effectief te organiseren
beproef je dat in de praktijk en stel je op basis van die
ervaringen 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
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