
LeerGAnG PUBLIeKe WerKen
omdat je blijvend verschil wil maken voor de publieke zaak…

ervaren begeleiders uit verschillende publieke richtingen

Lessen die een professioneel leven lang mee gaan

Vijf modules, verspreid over circa een half jaar

een bootcamp waarin je werkt aan een maatschappelijke opgave

versterken van je reflectief vermogen

Leren oefenen

Je eigen verhaal ontwikkelen

Klassiekers eigen maken

Leren van oude en
nieuwe bronnen

Werkzaam in het publieke domein



Wat vraagt de leergang van mij?
Naast toewijding en motivatie ben je acht nachten van huis, 16 dagen weg van je werk en ongeveer vier

dagen oude en nieuwe bronnen aan het lezen. Je schrijft vijf keer een reflectieverslag (over de eerste vier

modules en de bootcamp). Mocht bij de intake kennislacunes naar voren komen omtrent het openbaar

bestuur, dan maken we een ‘fast track’ bestuurskunde op maat ter voorbereiding. 

Certificaat
Aan het eind van de leergang ontvang je als deelnemer, bij voldoende participatie, een certificaat ‘publieke

werker’. Dit certificaat ontvang je onder de volgende voorwaarden:

•

•

•

Perspectief na de leergang
Na de leergang heb je jouw verschillende leefwerelden (professioneel, publiek en persoonlijk) directer met

elkaar weten te verbinden. Zo heb je beter inzicht in jouw kernwaarden, heb je een slag gemaakt in het

duiden van gebeurtenissen en heb je je lerend vermogen in situaties versterkt en versneld. Je bent in staat

goed op (je eigen gedrag in) situaties te reflecteren. Daarnaast heb je je inhoudelijke kennis rondom de (tra-

dities in) de publieke zaak vergroot en kun je je eigen verhaal over jouw betekenis voor de publieke zaak

helder onderbouwen. Bovendien heb je ervaring opgedaan in een andere maatschappelijke organisatie en

jouw netwerk en inzichten in het publieke domein verbreed. Kortom vaardigheden, inzichten en ervaringen

die een professioneel leven lang meegaan. Dit alles om jouw passie voor de publieke zaak nog beter tot zijn

recht te laten komen. 

Leergang Publieke Werken
Jij als publieke werker hebt je eerste strepen in het publieke domein verdiend en je wil jezelf verder

ontwikkelen. Daarbij ben je soms op zoek naar de goede professionele en persoonlijke focus. Omdat je in

de spits van je leven staat, komt er veel op je af. Zowel in je werk als in je privésfeer. Nu je de talentfase

voorbij bent, sta je voor nieuwe verantwoordelijkheden. Hoe ga je daar mee om en hoe blijf je daarbij

dicht bij jezelf? Omdat je het gevoel hebt dat je je potenties nog niet volledig benut hebt, zoek je naar

nieuwe mogelijkheden en de juiste wijze om balans te vinden en je professionele, persoonlijke en publieke

kernwaarden met elkaar te verbinden.

Wij hebben de leergang Publieke Werken ontwikkeld voor publieke werkers als jij, die in de spits van het

leven staan, het verschil willen maken in het publieke domein en daarvoor lessen willen leren die een

professioneel leven lang meegaan. In de leergang worden jouw verschillende belevingswerelden met elkaar

verbonden. Daarbij maak je de slag van bedoeling naar doen en weer terug, van doen naar bedoeling. 

De leergang biedt je handvatten en relevante reflecties. Tussendoor breng je de inzichten op je werk in

praktijk, waar je vervolgens in de intervisiemomenten op reflecteert. Op deze wijze leer je niet alleen

van jezelf, maar ook van je mede-deelnemers. We onderzoeken je gedragspatronen en werken zo aan het

versterken van goede en gezonde gewoonten. Daarbij word je je bewust van minder goede of ongezonde

gewoonten én hoe je deze verandert. Voor dit alles werk je gedurende de leergang aan verschillende voor

de publieke professional relevante kernvaardigheden. 

Hoe leer ik in de leergang?
De leergang is opgedeeld in vijf modules en een bootcamp waarin je aan een maatschappelijke opgave werkt.

Tussendoor reflecteer je in je intervisiegroep. Op deze wijze werk je in de leergang op verschillende manieren

aan je ontwikkeling:

•

•

•

•

Past de leergang bij mij?
Ben jij geïnteresseerd en heb je het gevoel dat de leergang aansluit bij jouw behoeften? Wij denken dat jij

past bij de leergang Publieke Werken als:

• je minimaal vijf jaar werkervaring hebt in/voor de publieke zaak in een rol als bijvoorbeeld beleidsadviseur, 

projectleider of programmamanager;

• je in staat bent om de vereiste tijd vrij te maken;

• je bereid en in staat bent te reflecteren op je eigen professionaliteit;

• je leidinggevende meewerkt aan jouw deelname.

Je versterkt je reflectief vermogen: we werken samen aan het verbeteren van de slag van ervaren naar

leren. Je leert hoe je gebeurtenissen duidt, hoe je deze duiding kunt oprekken en hoe je leren van situaties

kunt versnellen en verdiepen. 

Je leert oefenen: je vergroot de precisie waarmee je iets nieuws uitprobeert en de (liefdevolle) scherpte

waarmee jij naar die poging kijkt. Je bekwaamt je in de kracht van herhaling en bewuste routines.

Je maakt je de klassieken eigen: tijdens de leergang verdiepen wij ons in oude en nieuwe bronnen, allemaal

klassiekers (in totaal zo’n 60 pagina’s per bijeenkomst). Niet om later citaten te kunnen strooien, maar om

de traditie waarin je als publieke professional staat diepgaand te begrijpen. 

Je ontwikkelt je eigen verhaal: al werkend kom je tot je eigen verdiepend en verhelderend verhaal over

jouw betekenis voor de publieke zaak. 

Je bent minimaal 90% aanwezig geweest (bij overmacht kan een aanvullende opdracht worden verstrekt);

Je hebt alle reflectieverslagen ingeleverd;

je hebt de eindtoets met goed gevolg gemaakt. 



De modules
De leergang bestaat uit vijf modules die je in ruim een half jaar doorloopt. Tussendoor neem je vier keer

deel aan een intervisiegroep. In deze groep reflecteer je op je professionele en persoonlijke ontwikkeling in

de leergang. Je bespreekt lastige vraagstukken van jezelf of van collega-deelnemers op het werk en je houd

je professionele ontwikkeling tegen het licht. Halverwege de module vindt de bootcamp plaats waarin je

werkt aan een maatschappelijke opgave.

1. Drie ankers voor ontwikkeling 
Persoonlijk, professioneel, publiek

We starten de leergang met het verkennen van drie ankers van je ontwikkeling: je persoonlijke anker, je pro-

fessionele anker en je publieke anker. Dit doen we in een driedaagse module. Verkend wordt waar jouw

ankers overlappen. Want daar ontstaat bijna vanzelf energie en vaart. Ook verkennen we hoe je omgaat met

zuiver je persoonlijke, je professionele en je publieke waarden en hoe je de balans tussen de verschillende

onderdelen kunt realiseren. 

Waar wil je heel goed in worden? Op de tweede dag formuleren we je kerngedrag en je kernvaardigheden.

Tijdens de leergang word je ondersteund dit in de praktijk te brengen. In de volgende modules komen we

hierop terug.

2. Creatie in je werk 
Verkennen, vernieuwen, verbinden 

Deze tweedaagse module starten we met een eerste progressiemeter (wat gaat beter, wat kan beter?). Ver-

volgens vertalen we het verkennen, vernieuwen en verbinden naar alliantievorming: welke alliantie gaat

jouw ambities verder brengen?

“Wie overtuigt, krijgt gelijk. Wie verleidt, krijgt zijn zin”. In de avondworkshop verdiepen we ons in het creëren

van coalities die zijn gebouwd op diepere drijfveren en daarmee duurzamer zijn. 

Dag twee van deze module starten we met een gezamenlijk zoektocht naar relevante maatschappelijke op-

gaven: voor welk maatschappelijk vraagstuk wil jij het verschil maken? We verdiepen ons in design denken

om in de praktijk vernieuwingen vorm te geven. In de middag gaan we verder met je kerngedrag en je kern-

vaardigheden. 

3. Waarden en wijsheid in je werk
Werken, waarden, wijsheid

Deze module geeft handen en voeten aan waarden en wijsheid in je werk. We starten deze tweedaagse met

de verkenning van waarden in je werk. Vervolgens oefenen we met lastige gesprekken. In de avond bespreken

we aan de hand van dilemma’s uit de praktijk hoe ‘waarden’ de weg naar ‘werkbaar’ vinden. De verbinding

tussen wijsheid, waarden en werk verkennen we op de tweede dag. Ook werken we verder aan je kerngedrag

en kernvaardigheden. 

4. Verhalen van dynamiek & leiderschap
Sages & soaps

In deze module verbinden we in twee dagen de noodzaak tot publiek leiderschap met de dynamiek van pub-

lieke organisaties. Hoe verhoud je je als publieke professional bijvoorbeeld tot wat je wel en wat je niet kunt

veranderen? En hoe verbind je ambities aan de grenzen van maakbaarheid? Het is belangrijk je eigen strategie

te ontwikkeling om handen en voeten te geven aan (on)veranderbaarheid en aan dat wat wel of niet in je

vermogen ligt. 

5. een eind maken aan het begin
Verhalen en vertellen 

Aan het slot van de leergang ontwikkel je je eigen verhaal. Dit verhaal vertel je op de eerste avond aan twee

mensen die belangrijk voor je zijn. Doordat andere publieke werkers en hun gasten er ook bij zijn, is het

vertellen van het verhaal ook een oefening in publieke intimiteit. 

Op de laatste dag zet je op een rij hoe je na deze opleiding verder wil. Ook maak je de eindtoets waarin je

jouw ontwikkeling als publieke werker aantoont. We sluiten de laatste dag af met de diploma-uitreiking.

De app van Lisette

Gedurende de gehele leergang ontvang je

wekelijks een app. Deze app inspireert, houdt

je bij de les en stimuleert je door middel

van een kleine oefening, een interessante

beschouwing of verrassende ideeën.

Bootcamp: de maatschappelijke opgave

Halverwege de leergang vindt de bootcamp plaats. Deze bootcamp duurt drie dagen. 

Tijdens de bootcamp help je een publieke organisatie bij een hardnekkig vraagstuk. De

avond voorafgaand aan de bootcamp krijg je de locatie doorgegeven, ter plekke krijg je

het taaie vraagstuk voorgelegd door de betreffende publieke organisatie.  

Invulling van de opdracht is geheel aan jullie als team. De begeleiders verzorgen enkele

reflectiemomenten. 

• Samenwerken met collega-deelnemers die werkzaam zijn binnen verschillende publieke 

organisaties.

• Het geleerde in de praktijk brengen, met mogelijkheden tot reflectie.

• Een kijkje in de keuken van een andere publieke organisatie én deze organisatie verder 

helpen bij een hardnekkig vraagstuk.



De begeleiders (in volgorde van ‘opkomst’ in de leergang)

Henk Gossink - bestuurskundige, is huisadviseur van bestuurlijk Nederland, met name de toppen van gemeente-

organisaties en colleges van B en W. Hij verrijkt organisaties met zijn inzichten, maar helpt ze vooral ook van anderen

te leren. Want daar is hij erg van: vergroting van het lerend vermogen. Actief in leergangen voor wethouders, ook

veelgevraagd als coach, spreker en dagvoorzitter. Analytisch scherp. Zowel inhoudelijk als procesmatig onderlegd.

Henk heeft deze leergang ontwikkeld vanuit het idee dat het publieke domein meer mensen nodig heeft die het

verschil durven, willen en kunnen maken. Dat vraagt om moed, visie en vaardigheden.  Gedurende de leergang is

Henk steeds beschikbaar als sparringpartner om de ontwikkeling van de deelnemers te stimuleren. Tot slot vertaalt

hij steeds de behoeften van de deelnemers naar de bijdragen van diverse docenten.

Lisette Lubberman - werkt als organisatieadviseur bij Van de Bunt Adviseurs waar zij onder andere organisatie-

ontwikkelingsvraagstukken begeleidt, publieke en maatschappelijke vraagstukken onderzoekt en zich richt op

project- en programmamanagement. Ze studeerde Management Consulting en HRM. Lisette is de leergangmanager

en tijdens de leergang ontvang je wekelijks een app van Lisette om je te inspireren.

Iris de Veer - is opgeleid als econoom, organisatiekundige, trainer, coach, systemisch opsteller en beeldhouwer. Iris

heeft haar geld verdiend als lerares, universitair docent, beleidsmedewerker, afdelingshoofd, freelance pensioen-

deskundige, trainer/coach en huisbaas. Nu doet zij graag aan beeldhouwen, schrijven, spelen, yoga en knutselen.

De aanpak van Iris is compassievol en scherp, soms valt er ook nog wat te lachen.

In de leergang begeleidt Iris je bij het verkennen van je persoonlijke anker en bij het oefenen van lastige gesprekken.

Het soort gesprekken waarbij het gaat om de kunst van het voorbereiden. 

Jan de Vreugd - is sinds 1991 werkzaam als zzp-er. In die hoedanigheid treedt hij op als procesbegeleider, verzorgt

hij als docent in leertrajecten onderdelen als: ‘strategische krachtenveldanalyses’, ‘politiek-bestuurlijke sensitiviteit’

en ‘intervisie’. Vanaf 1995 is Jan docent beroepsethiek in de Beroepsopleiding voor het Notariaat. Verder heeft hij

veel workshops ‘omgaan met morele dilemma’s‘ gegeven aan leden van de zittende en de staande magistratuur. 

Jan heeft pedagogiek en filosofie gestudeerd en houdt zich tot op de dag van vandaag bezig met zingevings-

vraagstukken. ‘Last but not least’ is Jan vader van vijf kinderen en grootvader van zes kleinkinderen. Tot zijn grote

vreugde.

In de leergang begeleidt Jan je bij het ontwikkelen (en volgen) van je eigen kompas bij publieke turbulentie. 

Margot Clausing - is een ervaren trainer, (team)coach en supervisor. Zij heeft oog voor terugkerende patronen, ziet

waar het vastzit en hoe je ongewenste patronen doorbreekt. Margot kijkt precies en legt de vinger zorgvuldig op de

zere plek. Vanuit een helder begrip van de complexe situatie daagt zij mensen uit ander gedrag te proberen. 

In de leergang begeleidt Margot je in het proces van intentie naar kerngedrag. Ze daagt je uit te onderzoeken waar

je echt goed in wil zijn, wat je dan doet en wat het effect is op anderen. Daarnaast begeleidt zij intervisiebijeen-

komsten.

Maikki Huurdeman - bedrijfseconoom, gaat primair voor de inhoud, verdiept zich grondig, en heeft een

vasthoudende ‘can do’- mentaliteit. Maikki begeleidt organisaties bij alliantieverkenning, 

-vorming en -inrichting en heeft veel praktijkervaring met het ondersteunen van samenwerkingsverbanden in hun

functioneren. Maikki weet verschillen in belangen en perspectieven niet alleen overbrugbaar te maken, maar ook

productief in te zetten. Dat doet ze door haar analytische kracht, maar ook doordat ze creatief is en mensen bereid

zijn om in haar enthousiasme mee te gaan. Waar zij verschijnt, spelen ego’s geen belemmerende rol meer. 

In de leergang neemt Maikki je mee langs de uitzichtpunten en afgronden van het bouwen van allianties.

erik Gerritsen - studeerde politieke wetenschappen en informatiemanagement en promoveerde op “De slimme

gemeente nader beschouwd, hoe de lokale overheid een bijdrage kan leveren aan het oplossen van ongetemde

maatschappelijke vraagstukken” (2011). Sinds medio 2015 is hij Secretaris-Generaal van het Ministerie van Volks-

gezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor was hij bestuurder bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam, gemeente-

secretaris van Amsterdam en hij begon zijn loopbaan in publieke dienst bij de Rijksoverheid (het Ministerie van

Financiën en het Ministerie van Buitenlandse Zaken). Hij heeft een passie voor ongetemde problemen, verschil

maken voor kwetsbare mensen en het ontketenen van de kracht van frontlijnprofessionals. 

De bijdrage van Erik Gerritsen aan de leergang zal bestaan uit persoonlijke verhalen over hoe je werkend volgens de

bedoeling maatschappelijke impact maakt.

Krijn van Beek - is oprichter van de Policy Design Studio waar hij nieuwe wegen ontwikkelt voor weerbarstige

maatschappelijke vraagstukken. Hij heeft als strategiemakelaar, bestuurder en ondernemer een brede ervaring in

het verbinden van overheid, wetenschap, media, civil society en bedrijven.

Hij was eerder directeur Strategie van Veiligheid en Justitie, secretaris van de Raad voor Maatschappelijke Ontwik-

keling (RMO), directeur van Infodrome (denktank voor ICT en samenleving) en oprichter van Denktank 2100. Hij

begon zijn carrière bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), studeerde wiskunde en is ge-

promoveerd in de economie. 

In de leergang begeleidt Krijn je bij het stellen van de vragen van morgen en hoe nieuwe ideeën te ontwikkelen aan

de hand van handvatten uit de wereld van design.

Gabrielle Haanen - heeft ruime ervaring in het publieke domein onder meer als directeur van de Hogeschool van

Utrecht en als gemeentesecretaris van Heerlen, Tilburg en Utrecht. 

In haar werk zorgt zij voor verbinding tussen de ambtenaren en het bestuur over de opgaven van Utrecht. Zij werkt

daarbij nauw samen met de bestuurders van de stad, de ambtenaren, de gemeenteraad en samenwerkingspartners

in Utrecht, de regio en daar buiten. 

In de leergang plaatst Gabrielle Haanen de groep voor dilemma’s uit haar dagelijkse praktijk. Met haar gaan de deel-

nemers in gesprek over de wijze waarop je ethische en praktische dilemma’s kunt afwegen. Waarbij het niet blijft

bij een inhoudelijke afweging, maar juist ook de wijze waarop je dilemma’s kunt voorleggen en delen en met anderen. 

Myriam Gijsbers-van Pesch - Alle vraagstukken op het continuüm van leren, veranderen en ontwikkelen wekken

haar interesse. Myriam is opgevoed in de organisatiekunde, getraind en geïnspireerd bij KPMG Consulting en heeft

met haar voeten in de modder gestaan bij de oprichting van de Corporate Academy van het Ministerie van Volks-

gezondheid, Welzijn en Sport. Haar hart ligt bij het verbinden van leren en werken, reflectie en actie en mensen en

organisatievraagstukken. Sinds 2006 ontwerpt en begeleidt zij, vanuit haar eigen bureau en het liefst samen met

haar opdrachtgevers, interventies, trajecten en programma’s die de ambities van mensen en organisaties helpen

realiseren. Daarnaast coacht zij (ambtelijk) professionals en teams om maximaal gebruik te maken van eigen en

elkaars kwaliteiten. 

In de leergang begeleidt Myriam het onderdeel wijsheid, waarden en werk, een onderzoek in dialoogvorm. 

Heleen florusse - ‘Op een veilige en aandachtige manier ontregelen met als doel dat de ander zich kan ontwikkelen

in de gewenste richting’; dat is de kern van het werk van Heleen als coach, trainer en trainingsacteur. 

Heleen combineert begeleidingskundige vaardigheden met theatrale werkvormen en heeft daarmee ruime ervaring

opgedaan in onderwijs en welzijn, zowel op strategisch als uitvoerend niveau.

In de leergang gaat Heleen met jou onderzoeken wat er bij je speelt in ongemakkelijke situaties, helpt zij je dat te

onderzoeken via interne stemmen en daagt zij je uit te experimenteren met nieuw gedrag. Speels, maar zeker niet

oppervlakkig! 

Bram Huijten - heeft eerst de Theaterschool gedaan en daarna Kunstmatige Intelligentie gestudeerd. Deze dubbele

achtergrond maakt hem tot een creatieveling met analytische vaardigheden. Bram weet in het werken met groepen

en individuen snel een informele maar productieve sfeer te creëren, met een scherp oog voor wat er in het moment

gebeurt. Hij prikkelt mensen om los te komen uit bestaande patronen en open te staan voor onverwachte oplossin-

gen. 

In de leergang ga je aan de slag met jouw verhaal. Wat is jouw betekenis voor de publieke zaak? Waar is het jou om

te doen, wat heb je te bieden en hoe draag je dit over? Vanuit zijn achtergrond als theaterregisseur begeleidt Bram

je om jouw inhoud scherp en mooi te formuleren en om deze inhoud over te dragen op een pakkende manier die

bij jou past. 

Willy Iedema - is werkzaam als secretaresse bij Van de Bunt Adviseurs. Voor alle praktische vragen en ondersteuning

tijdens de leergang kun je bij Willy terecht. 

Foto: 

Gemeente Utrecht /

Jeroen van der Meyde



KnAP Academie en Van de Bunt Adviseurs

De leergang is ontwikkeld door trainers van de KNAP Academie en adviseurs van Van de Bunt Ad-

viseurs. KNAP Academie is een samenwerkingsverband van vrij gevestigden met hart voor de pub-

lieke zaak. Onze opleiders zijn pionier. Op basis van ruime ervaring  ontwikkelen zij vernieuwende

opleidingen en ontwikkeltrajecten. Als publieke professional word je getraind door de ontwikkelaars

van de opleiding zelf. Met ingang van 2018 is KNAP Academie onderdeel van Van de Bunt Adviseurs. 

Van de Bunt Adviseurs, opgericht in 1933, is het oudste onafhankelijke organisatieadviesbureau van

Nederland. Van de Bunt begeleidt organisaties bij strategie-, organisatie- en leiderschapsontwikkel-

ing. We zijn  inhoudelijke en veranderkundige adviseurs en organisatieontwikkelaars met een sterke

‘can-do-mentaliteit’. We zijn resultaatgericht en focussen op wat er wél kan. 

Meer weten?

Bezoek dan onze website: www.vandebunt.nl/leergangpubliekewerken 

Of neem bij behoefte aan afstemming of nadere vragen contact op met:

Lisette Lubberman 06-55335846 of l.lubberman@vandebunt.nl

Willy Iedema 020-6421134 of secretariaat@vandebunt.nl

Geef me de moed te accepteren wat niet in mijn

vermogen ligt, de kracht om alles te doen wat in mijn

vermogen ligt en de wijsheid tussen die

twee onderscheid te maken. 
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