The leadership secretary

'Impact maken tussen de regels'

Een avontuurlijk ontwikkelprogramma
exclusief voor bestuurssecretarissen

Jij bent een professional en succesvol in
je rol
Je bent al verschillende jaren bestuurssecretaris en
je hebt belangrijke bijdragen geleverd aan de
ontwikkeling van goed bestuur & toezicht en je
organisatie. Je zit er bovenop, je levert binnen de
tijdsdruk kwalitatief hoogwaardig werk, je laveert
tussen alles wat er speelt en je bent uiterst
betrouwbaar en betrokken. Natuurlijk heb je
vakinhoudelijk niet stil gestaan en ook enig
onderhoud aan jezelf besteed: Je bent een
professional en goed op de hoogte van regelgeving
en codes, maatschappelijke ontwikkelingen,
governance, besluitvormingsprocessen en
medezeggenschap. En je bent succesvol in je rol.

Je hebt behoefte aan verdieping en
inspiratie
En toch. Hoe nu verder? Het is niet dat je je
verveelt of dat je weg wilt, maar je ervaart wel wat
onrust. Je ziet en vindt van alles. Je voelt dat het tijd
is voor een next level. Je verlangt naar verdieping
en aanscherping. Nieuwe energie en inspiratie. Je
wilt met frisse ideeën het verschil maken. Voor
jezelf in jouw leven én voor jouw organisatie.

Je wilt van waarde blijven in een
veranderende omgeving
Je merkt dat de complexiteit binnen en buiten de
organisatie toeneemt. Je werkt in een sterk
veranderende omgeving. Misschien is de directe
context waarin je werkt ook veranderd door
bijvoorbeeld een bestuurderswissel. Of ging/gaat
jouw organisatie door een impactvolle fase. Dit
soort veranderingen leiden - bij jezelf - tot vragen
wat jouw bijdrage is, wat er met jou gebeurt in de
verandering en hoe je van waarde blijft. Misschien
heb je zelfs wel het gevoel dat je jezelf als het ware
opnieuw moet uitvinden om blijvend en met energie
en plezier je rol te vervullen en impact te blijven
maken.

Maar hoe dan?
Je vraagt je af: Waar begin ik? Hoe vind ik de rust
en de ruimte om eens te reflecteren en te bezinnen?
Wie ben ik nu in mijn vak? Wie ben ik in de
veranderende context? Wat kan ik, wat zie ik, wat
wil ik?

Het lijkt je waardevol om juist met collega
bestuurssecretarissen de dialoog te voeren en op te
trekken. De rol en de plek van de bestuurssecretaris
in een organisatie is immers uniek en solo. Er zijn
maar weinig mensen die echt goed begrijpen in
welke dynamiek je werkt. En hoe zorg je ervoor dat
je tot concrete verandering en acties komt waar niet
alleen jij, maar ook jouw omgeving de vruchten van
plukt?

Herken jij je in bovenstaande?
Kies er dan voor om met jouw
ervaringen, drijfveren en ambitie
vernieuwde impact te gaan maken.
Ons aanbod: Een avontuurlijk
ontwikkelprogramma exclusief voor
bestuurssecretarissen

“Impact maken tussen de regels” is een avontuurlijk ontwikkelprogramma
exclusief voor bestuurssecretarissen uit verschillende werkvelden, die
antwoorden willen vinden op bovenstaande vragen. Vanuit ambitie, talent en
eigenheid maak jij jezelf op voor de volgende fase in jouw loopbaan.

In dit programma:
Ligt de focus op jouw professionele en
persoonlijke leiderschapsontwikkeling. Thema’s
zijn onder meer:
Wie ben ik en waar sta ik
Ik als bestuurssecretaris en mijn directe
omgeving
Ik als bestuurssecretaris in de verandering
Hoe maak ik impact tussen de regels.
Bekijken we deze thema’s in de context van de
toenemende complexiteit waarin jij je rol moet
vervullen en veranderingen die impact hebben
op jou en je rol.

Kijken we naar het ‘spel’ dat in de organisatie
gespeeld wordt; naar macht, invloed, leiderschap
en resultaten. Door te verkennen, ervaren en
doen ligt de focus op hoe jij je hierin beweegt,
wie je bent, jouw zichtbaarheid, positie en
invloed. En kijken we vooral naar wat er ‘tussen
de regels gebeurt’.
Stappen we uit de hectiek van alledag. We
werken vanuit verschillende invalshoeken aan
het vergroten van jouw bewustzijn. Naast
organisatieontwikkeling en veranderkunde
werken we vooral met storytelling en de kracht
van je eigen verhaal, met kunst en literatuur, met
filosofie en psychologie.

Word je begeleid door twee doorgewinterde
bestuurders-begeleiders. Alle deelnemers
maken hun persoonlijke reis aan de hand van
eigen doelen. En maken we tegelijkertijd
gebruik van de kracht van samen leren met
gelijkgestemden.
We bieden je over een periode van een half jaar
een 4-daagsprogramma plus een afsluitende
bijeenkomst op een inspirerende locatie centraal
in het land. Er is ruimte voor 10 deelnemers. Zo is
voldoende persoonlijke aandacht geborgd.
Tussen de bijeenkomsten door zijn er opdrachten,
inspiratie en zoeken deelnemers elkaar op. Jouw
persoonlijke doelstellingen bepalen mede de
precieze inhoud en werkwijze van het
programma.
De investering bedraagt € 2750,-. Dit is inclusief
lunch en materiaal en exclusief 21% BTW.

Jouw ontwikkelresultaten:
Je hebt een hernieuwde visie en inzichten
op/over jezelf; persoonlijk en professioneel.
Je hebt helder wie jij bent en wat jouw unieke
bijdrage is.
Je hebt jouw persoonlijk leiderschap
duurzaam ontwikkeld.
Je gaat met nieuwe energie en inspiratie aan
de slag.
Je hebt voor jezelf nieuwe keuzes gemaakt en
hebt een helder concreet plan in handen.
Je weet wat je in jouw organisatie als
bestuurssecretaris komt doen, komt halen en
wilt brengen. Je komt optimaal tot je recht in
je rol.

Start

Wie zijn wij?

Het programma gaat, bij minimaal acht
deelnemers, in september 2020 van start en loopt
door tot in het voorjaar 2021. Op de website
staan de precieze data vermeld.

Sophieke van Ginkel
sophieke@catchthatwave.nl
06-24603749

Inschrijven
Inschrijven voor het programma kan door een email te sturen naar sophieke@catchthatwave.nl
Je ontvangt daarna een inschrijfformulier.

Liever eerst meer informatie?
Dat kan natuurlijk.
Op woensdag 1 april 2020 16.00 - 18.30
uur organiseren we een workshop waarin je
vrijblijvend kennis maakt met het programma, de
begeleiders, de werkwijze en andere
geïnteresseerden. Door de opzet van de
workshop ervaar je hoe we in het programma
gaan werken.

Erik Hornman
info.erikhornman@ziggo.nl
06-42019399

Er kunnen maximaal 10 bestuurssecretarissen
deelnemen aan de workshop. Deelname is gratis*.
Locatie: kantoor van Rvdb
Hoogoorddreef 54P, 1101 BE, Amsterdam
Aanmelden voor de workshop kan via het
aanmeldingsformulier op de website:
www.catchthatwave.nl/impact
Je kunt je ook per e-mail aanmelden
via sophieke@catchthatwave.nl

Meer over ons profiel lees je op de volgende
bladzijde.

Website
www.catchthatwave.nl/impact

Wil of kun je niet aan de workshop deelnemen,
maar wil je wel meer informatie over het
programma?
Bel of mail ons gerust. Onze contactgegevens vind
je hiernaast. Dan maken we een 1-op-1
belafspraak.
.

* No-show Na aanmelding voor de workshop gaan we er natuurlijk
van uit dat je komt. Mocht je onverhoopt niet kunnen dan kun je je
tot uiterlijk 23 maart zonder kosten afmelden. Meld je je daarna af
of verschijn je niet op de workshop, dan worden er € 40,- ‘no
show’ kosten (voor o.a. locatie en catering) aan je doorberekend.

Sophieke van Ginkel

Sophieke’s roots liggen in de gezondheidszorg. Met een studieachtergrond in de biomedische
wetenschappen en zorgmanagement werkte zij bijna 20 jaar in beleids- en (hoger) managementfuncties. De
laatste tien jaar als bestuurssecretaris, manager stafdiensten en programma manager strategie en
samenwerking in een algemeen ziekenhuis. Als doorgewinterde bestuurssecretaris en manager heeft zij in
het bijzonder expertise en ervaring op het gebied van besturing en toezicht, medezeggenschap, governance,
strategische oriëntatie, strategische samenwerking en kwaliteit & veiligheid. Mede door haar commissariaat
bij een woningcorporatie, heeft zij een brede blik ontwikkeld op het reilen en zeilen van maatschappelijke
organisaties.
Een impactvolle gebeurtenis in haar persoonlijk leven bracht Sophieke uiteindelijk op een plek waar hoofd
en hart echt samen kwamen. Geraakt door de wezenlijke betekenis van (trajecten rond) persoonlijke groei
voor mensen en haar verlangen om daarin een rol van betekenis te spelen gooide zij het roer om. Met een
internationaal geaccrediteerde coach opleiding in de achterzak en haar ervaring als coach en facilitator koos
zij het ruime sop en startte haar eigen onderneming Catch that Wave.
Sophieke begeleidt ambitieuze en ondernemende professionals en teams in hun persoonlijke groei en
(zelf)leiderschap op persoonlijk en professioneel vlak. Onder het motto ‘be the surfer of your life’ leert en
coacht zij mensen met lef, plezier en vertrouwen regie te nemen over hun leven. Als storyteller zet
Sophieke op praktische en inspirerende wijze graag de kracht van verhalen in.
Kenmerkend voor Sophieke: verbindend én geeft ruimte, diplomatiek én recht door zee, strategisch én
praktisch (#hoedan), energiek én kalm, woordenvanger, vleug humor, betrokken en vastberaden met een
zachte aanpak.
Contactgegevens:
06-24603749
sophieke@catchthatwave.nl

Erik Hornman

In de afgelopen vijfendertig jaar heeft Erik vanuit eindverantwoordelijke leiderschaps rollen in de zorg en
(internationale) zakelijke dienstverlening, brede expertise opgebouwd in het verbeteren van de ‘people en
performance’ agenda van organisaties met een focus op leiderschapsontwikkeling op alle niveaus in
organisaties.
Sinds de laatste acht jaren begeleidt Erik als senior-adviseur en coach, besturen, directies, MT’s, in
leiderschap-ontwikkeling, (team) samenwerking en organisatie performance. Hij bouwt samen met de
stakeholders van deze organisaties maatwerk leiderschapsprogramma’s en helpt hen bij de borging van
deze ambitie.
Erik ’s drijfveer is gericht op ‘purpose’ en het met respect verbeteren en verbinden van mensen-en-werk,
samenwerken en performance van leiders als cultuurdragers en rolmodellen door hen in een onderlinge
kwalitatieve en niet vrijblijvende communicatie en gedrag, samen in veiligheid te laten leren en te
ontwikkelen en het beste uit zichzelf en de anderen boven te laten halen.
Kenmerken van zijn aanpak: respect, veiligheid, zorgvuldigheid, scherpte, tussen de regels, eigenaarschap,
luisteren, kwaliteit, resultaat en plezier.
Erik grijze haren, energiek en bevlogen, jong van hart, is getrouwd met Afra, heeft 4 kinderen die hun eigen
weg gaan, is beeldhouwer, natuurgids, muzikant en reiziger
Contactgegevens:
0642019399
info.erikhornman@ziggo.nl

