
6-daagse leergang voor strategische bestuursadviseurs 
die écht het verschil willen maken.

LEERGANG
BESTUURSADVISEUR 
COMMUNICATIE /  
WOORDVOERDER



De roep om nieuw leiderschap en een nieu-
we bestuurscultuur wordt steeds luider. 
Maar hoe dan? Een uitgelezen kans om als 
bestuursadviseur van betekenis te zijn.

De uitdagingen van onze tijd zijn enorm en 
omvangrijk. Van klimaat- tot woningcrisis 
en van energiearmoede tot kansenongelijk-
heid. En ondertussen raakt de samenleving 
steeds verder gepolariseerd. Een succes-
volle aanpak van deze opgaven vraagt om 
een groot vertrouwen in de overheid en haar 
bestuurders. Vertrouwen dat echter steeds 
verder afneemt. Mede versterkt door de 
opeenstapeling van bestuurlijke affaires en 
politieke crises de afgelopen jaren, waarbij 
beeldvorming soms belangrijker lijkt dan 
het goede doen.

Ben jij een bestuursadviseur, bestuurlijk communicatieadviseur 
of woordvoerder bij de (semi)overheid? En zou jij graag een nog 
betekenisvollere rol willen spelen door mee te bouwen aan een 
‘waardengedreven overheid’ en publiek vertrouwen? Dan is deze 
leergang voor jou.

“Bijna de helft van de Nederlanders beschouwt de 
overheid als verdelende kracht die verdeeldheid 

in de samenleving uitbuit voor politiek gewin.”

Bron: Edelman Trust Barometer 2022

Hoe zorg jij dat jouw bestuurder de ogen op de 
bal houdt? Terwijl journalisten en volksvertegen-
woordigers ondertussen ieder foutje uitvergroten 
en ontevreden burgers en belangenorganisaties 
steeds verder gaan om hun gelijk te halen? Hoe 
kun jij van betekenis zijn, zonder te verworden tot 
‘de veiligheidsgordel’ voor jouw bestuurder? Hoe 
zorg je dat jouw bestuurder in contact blijft met 
inwoners en ze voldoende betrekt bij nieuwe 
plannen, juist wanneer het lastig wordt? En hoe 
baken jij je eigen rol af als bestuursadviseur en 
breng je focus aan in je werk?

In deze leergang maak je kennis met nieuwe 
inzichten en een nieuw repertoire voor verbin- 
dende communicatie. Dat maakt deze training 
uniek. Je leert je meer te focussen op het midden 
en minder op de flanken, omdat dáár de verbin- 
ding kan worden gemaakt.

In plaats van mediatraining en kernboodschap-
pen, ontdek je hoe je jouw bestuurder veel meer 
helpt door hem te coachen op grondhouding. 
Vanuit het perspectief van de ander en met de 

Tijdens deze leergang krijg je vat op jouw rol in 
het realiseren van bestuurlijke ambities in een 
weerbarstige omgeving en tegelijk in het bouwen 
aan een betrouwbare en waardengedreven
overheid. 
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focus op het effect in plaats van de intentie. 

Je leert werken met handige en praktische 
methoden en technieken die je direct in je werk 
kunt toepassen. Dat maakt je beter in staat om 
jouw bestuurder écht te helpen om een effectieve 
rol te spelen in het hevige krachtenveld waarin hij 
of zij acteert. 

Je krijgt handvatten om een stevigere gespreks- 
partner te worden voor je bestuurder en daardoor 
beter in positie te komen. Zo draag jij op een 
betekenisvolle manier bij aan het fundament voor 
een waardengedreven en vertrouwenwekkende 
overheid.

VOOR WIE

Voor bestuursadviseurs communicatie / woord-
voerder bij (semi)overheidsorganisaties.

Twijfel je of deze leergang aansluit bij jouw erva- 
ring, leerbehoefte en / of werkpraktijk? Neem dan 
contact met ons op.

DATA EN LOCATIE

Actuele data vind je op www.vandewijz.nl. De 
lessen vinden plaats op een goed bereikbare 
locatie in het midden van het land.

INVESTERING

De kosten voor de leergang bedragen € 3.975,00 
exclusief btw en literatuurkosten (€ 100,-). Dit is 
inclusief:

Heb je grondige kennis van jouw rol als bestuursad-
viseur en kun je meer focus aanbrengen in je werk. 
Ben je een stevigere gespreks- en sparringpartner 
voor jouw bestuurder.

Weet je welke technieken je kunt inzetten in 
verschillende situaties en bij verschillende type 
bestuurders, van coachend tot directief.

Ben je in staat de drijfveren van de bestuurder en 
het gewenste effect van communicatie centraal te 
zetten.

Heb je meer oog voor jouw strategische rol,
ondanks de waan van de dag.

Ken je een nieuw repertoire en nieuwe handelings- 
perspectieven.

Heb je kennis gemaakt met handige en praktische 
methoden en technieken die je zelf direct kunt 
toepassen in je rol van verbinder.

NA AFLOOP VAN DEZE LEERGANG: 15 dagdelen verdeeld over 6 dagen bestaan-
de uit 3x een 2-daagse. 

Coachgesprek met één van de trainers.

3 overnachtingen in een éénpersoons-kamer 
in een hotel in het midden van het land. 

Koffie, thee, water en fruit gedurende de dag. 

3 diners, 6 lunches en 3 maal ontbijt. 

Feedback van de trainers op je reflectie- 
verslagen.

Certificaat.



DE BESTUURSADVISEUR

Afbakening van je rol. Waar ben je van?

Waarvoor werk je en voor wie ben je er?

Vertrouwensband versus tegenmacht

Hoe wordt je een stevige sparringpartner?

Het speelveld: publiek, politiek, pers, 
professioneel, persoonlijk (5P’s)

Je eigen waardekompas

DE BESTUURDER

Grondhouding organisatie en bestuurder

Drijfveren

Ambities / speerpunten

Bestuurstijl / communicatiestijl / 
breinvoorkeuren

Belangrijke / natuurlijke netwerken

Wapenfeiten

Sterktes / zwaktes

Betrouwbaarheid, betrokkenheid en 
bekwaamheid (3 B’s)

NIEUW REPERTOIRE

Mediatraining: van kernboodschappen 
naar coachen op grondhouding

Van profileren naar positioneren

Signatuurverhalen: betekenisvol en im- 
pactvol communiceren (authentieke ver- 
halen die zorgen voor verbinding tussen 
mens en inhoud en tussen bestuurder en 
publiek)

Reputatiedenken in de prullenbak? 

(De)polarisatie

REFLECTIE

Communicatie en ethiek

Wat is vertrouwen en hoe bouw
je hieraan?

Rechtvaardigheid 

De tijdsgeest 

Participatie, dialoog en verbinding

Het unieke aan deze leergang is dat je samen 
met collega bestuursadviseurs communicatie / 
woordvoerders gaat werken aan jouw visie op je 
vak en de bijdrage die je levert bij het vergroten 
van het vertrouwen in je bestuurder en de over-
heid in zijn algemeen. 

In de leergang maak je kennis met verschillende 
theorieën en wat deze voor jouw werkpraktijk 
betekenen. Je werkt in duo’s aan je profilering op 
basis van je waarden en drijfveren. 

De leergang bestaat uit drie tweedaagse inclusief 
overnachting. Na de opleiding heb je met één van 
de twee trainers een coachgesprek. 

Wij nodigen (oud)bestuurders uit als gastspre-
kers om deel te nemen aan de leergang. Het 
thema vertrouwen in de overheid staat daarbij 
centraal.

  ONDERDELEN DIE AAN BOD KOMEN

OPBOUW VAN DE LEERGANG
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Gonda Duivenvoorden helpt mensen zichzelf en 
anderen beter te begrijpen. Ze is gefascineerd door 
wat voor effect communicatie heeft op mensen. Haar 
aanpak is open en respectvol. Zij laat mensen graag 
ervaren wat voor impact zij hebben en kunnen 
hebben. Gonda gaf 20 jaar leiding aan 20 communi- 
catieprofessionals in het door haar opgerichte com-
municatieadviesbureau Brainwork. Zij heeft 12 jaar in 
opdracht van opleidingsinstituut SRM de verantwoor- 
delijkheid gehad voor het uitbouwen, ontwikkelen en 
actueel houden van alle communicatieopleidingen. In 
2008 kreeg zij hiervoor de titel Communicatievrouw 
van het jaar. In 2020 heeft zij samen met Wilma 
Kossen trainingsbureau Van de Wijz opgericht. Daar-
naast ontwikkelt en geeft zij voor vele organisaties 
maatwerk trainingen, waaronder voor de VNG de 
succesvolle leergang Urban communication voor 
gemeenten. Zij is zelf breed opgeleid als communi-
catieprofessional, coach, trainer en recent omge- 
vingsmanager. Naast maatwerk trajecten voor com-
municatieteams en afdelingen is Gonda regelmatig 
sparringpartner bij complexe vraagstukken bij uiteen-
lopende organisaties. Zij is licentiehouder brein-
voorkeuren. In 2018 verscheen het boek De psycho- 
logie van communicatie, dat zij schreef met Gerald 
Morssinkhof.

OVER DE TRAINERS

Remco heeft ruim 20 jaar ervaring in overheids-  
communicatie. Een groot deel daarvan werkte hij met 
publieke bestuurders. Hier is zijn fascinatie ontstaan 
voor het mechanisme dat gaat werken wanneer 
mensen op de bestuurdersstoel terechtkomen. Door 
de toegenomen druk vanuit media, publiek en 
politiek, maken drijfveren en ideologie steeds meer 
plaats voor scoringsdrift en een onophoudelijk 
gevecht om de publieke opinie. Het lijkt soms alsof 
beeldvorming belangrijker wordt gevonden dan het 
goede doen voor mensen. Oorspronkelijke idealen 
vervagen. Remco heeft zich gespecialiseerd in de rol 
die je als communicatieadviseur of woordvoerder van 
bestuurders kunt spelen in de verbinding tussen 
bestuurder en inhoud en tussen overheid en publiek. 
Waarden gedreven communicatie staat daarbij 
voorop. Dat vraagt om een andere kijk op het vak en 
de rol van adviseur / woordvoerder en om een nieuw 
en meer verbindend handelingsrepertoire. Kennis en 
inzichten deelt hij met veel passie als (gast)docent, 
adviseur, coach en communicatiemanager. Remco 
verheugt zich op een mooie en inspirerende leergang 
met de deelnemers van deze nieuwe en vooral 
vernieuwende leergang.
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GONDA DUIVENVOORDEN

REMCO HOOGSTRATEN




