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Waar gaat het over?
Wat is processturing?
• Veel maatschappelijke opgaven vragen een
samenwerking van overheden,
(semi-)publieke organisaties en private partijen. Denk
aan ruimtelijke en klimaatvraagstukken,
energietransitie, watermanagement, sociale opgaven...
• Met Processturing leer je de samenwerking tussen die
partijen zo te organiseren, dat draagvlak en
draagkracht ontstaan voor realiseerbare oplossingen.
We gebruiken daarvoor een aanpak die we ACE
noemen: Arrangeren, Combineren, Effectueren.

Voor wie?
Je stelt jezelf vragen als:
Hoe realiseer ik een
balans tussen inhoud
en proces om de
omgeving te sturen?

Hoe kan ik mezelf
een positie geven
als ik klem zit
tussen verschillende
belangen?
Hoe kan ik op het
oog uiteenlopende
belangen bij elkaar
brengen?

Je hebt zeker vijf jaar
werkervaring. Bijvoorbeeld als
(beleids)adviseur, project-, of
programmamanager. Je bent volop
bezig met je ontwikkeling en wilt
graag groeien in je werk.
In vier dagen leer je:
- je klus op proceselementen te
analyseren;
- gebruik te maken van de kansen
en mogelijkheden in de context
van je klus;
- een proces te ontwerpen en te
besturen
en je zelf als instrument in te
zetten.

Uitgangspunten
Eigen vraagstukken
Je leert veel en effectief, als je het geleerde
meteen kunt toepassen.We vragen daarom,
dat je je eigen, actuele werkvraagstukken
inbrengt. Dit bespreken we in de intake.

Van buiten naar binnen
De aanleiding voor een procesopgave ligt
doorgaans buiten. Daarom werken we in
Processturing van buiten naar binnen. We
beginnen bij de opgave zelf, gaan verder met
de procesomgeving, kijken naar
procesontwerp en -sturing en komen dan uit
bij je zelf.

Leren van elkaar
Je leert veel van andere deelnemers - uit andere
organisaties, met andere aanvliegroutes en vaak toch zeer
herkenbare vragen. We nemen daarom tijd, elkaar te leren
kennen en op basis van vertrouwen met elkaar te werken.

Wat gaan we doen?
Intake en opdracht

1.
Basisprincipes,
positionering, diagnostiek
18 september

2.
Procesontwerp en
processturing
9 oktober

3.
Procesomgeving en
participatie
6 november

4.
Je zelf als instrument

4 december

Voorafgaand
Intake en opdracht
In de intake maken we kennis met elkaar. We bespreken de
opdracht die je ter voorbereiding hebt gemaakt.

Beschrijf in max. een half A4 je werkvraagstuk, je
eigen rol en aandeel daarin en wat je, met dit
vraagstuk als kapstok, wilt leren.

De eerste dag
1. Basisprincipes, positionering, diagnostiek
Je maakt kennis met de andere deelnemers. We nemen
doelen, opzet en onderdelen van het programma door en
lichten de manier van werken tijdens deze training toe
We positioneren processturing ten opzichte van andere
stuur- en beheersvormen, zoals projectmatig werken en
programmamanagement
Je leert je klus te analyseren op proceselementen
Je leert verschillende vormen van processturing,
-management en -regie te onderscheiden naar inhoud en
toepassingsbereik

De tweede dag
Je leert een
procesruimte
op te spannen
en het proces
in meerdere
rondes vorm
te geven

Met een dashboard
van variabelen leer je
het proces te
besturen

2. Procesontwerp en
processturing

Je checkt de
deugdelijkheid
en kwaliteit
van het
procesontwerp

De derde dag
Je analyseert de formele en
informele
krachtsverhoudingen in de
omgeving van je klus

3. Procesomgeving en
participatie

Je ontbindt de standpunten
van actoren in bespreekbare
factoren
Je leert mogelijkheden tot
participatie te analyseren en
benutten

De vierde dag
4. Je zelf als instrument
• Je zet je zelf als instrument in - welke vaardigheden heb je
dan tenminste nodig en waar sta jij?
• hoe neem je weerstand serieus? Je leert die om te buigen
met macht, overreding, verleiding, verbinding of bemiddeling

Marie-Josée Dries en
Gert van der Kolk van
OIO - bureau voor
Organisaties in
Ontwikkeling

Kosten

Tussen de dagen in voer
je opdrachten uit: leesen maakwerk. Die zijn
aanvullend op wat we
in de bijeenkomsten
behandele

Begeleiders

Opdrachten en aanvullende
lectuur

Praktische zaken

Wij bieden je dit
programma aan voor
1600 euro exclusief
BTW en exclusief
locatiekosten per
deelnemer

Meer weten?
• Marie-Josée Dries
• Gert van der Kolk
• OIO
• Website processturing
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