
INTERCOMPANY  LEARNING

Een uitdagende leergang 
voor middenmanagers, actief 

betrokken bij verandering

PERSPECTIEF IN ONTWIKKELING

I N F O R M AT I E 
OVER DE LEERGANG, DOELEN  

EN HET PROGRAMMA 2017

  J A A R40



HOE DOE JE DAT? 

We geloven dat anticiperen of leiding geven 

aan veranderingen vooral bestaat uit beweging 

en ontwikkeling creëren door te kijken naar de 

geschiedenis, technologie, kennissystemen, 

machtsverhoudingen, patronen en gewoonten 

van organisaties en mensen. 

Je kunt leren invloed te hebben op beweging 

door werkenderwijs aan de hand van een 

opdracht, maar ook door op je eigen werkplek, 

te ontdekken welke interventies leiden tot de 

gewenste ontwikkeling. De leergang Perspec-

tief in Ontwikkeling (PIO) helpt je daarbij. 

WAAROM  

BOSNO INTERCOMPANY LEARNING?

Bij BOSNO leer je over veranderen in je directe, 

eigen omgeving, of in de omgeving van één 

van de aangesloten organisaties uit overheid en 

bedrijfsleven. 

BOSNO is een non-profit stichting waarbij de 

aangesloten organisaties samen vormgeven aan 

opleidingen op het gebied van organisatie-, 

en managementontwikkeling, met inzet van 

topadviseurs en gerenommeerde academici van 

Nederlandse universiteiten met concurrerende 

tarieven. 

 

HOE WERKT HET? 

De PIO leergang gaat uit van het werken in teamverband aan 

een strategisch praktijkvraagstuk van de eigen organisatie, of 

aan een vraagstuk in een andere organisatie. Hierdoor is het 

mogelijk om inzicht te krijgen in een geheel andere omgeving 

en bedrijfsconcept dan die van de eigen werkomgeving. Beide 

is mogelijk bij BOSNO door het intercompany principe.

Het leren geschiedt op de principes van Action Learning, 

waarbij de theorie de praktijk(opdracht) volgt. We gebruiken 

de metafoor van een trektocht, waarbij je zelf zo veel mogelijk 

verantwoordelijkheid en initiatief neemt voor je leerproces, in 

tegenstelling tot geïnstrueerd leren.

Als deelnemer aanvaard je met een team van circa. vier deel-

nemers een veranderkundige opdracht, maak je samen een 

analyse, formuleer je een plan van aanpak dat je vervolgens óók 

uitvoert. Gedurende de leergang  word je verrijkt met theorie 

en krijg je tijdens werkbezoeken meer inzicht in de organisatie 

en presenteer je als afsluiting een advies aan je opdrachtgever. 

WAT LEVERT HET OP? 

Samengevat is het resultaat dat je je kennis en vaardigheden 

vergroot, je attitude versterkt om veranderingen en verbete-

ringen zelf te initiëren, je kwaliteiten om eigen medewerkers 

hierbij te begeleiden vergroot, en krachtig wordt in het effectief 

uitvoeren van verandering. Daarnaast word je deel van een 

robuust netwerk van (oud) deelnemers van BOSNO.

Organisaties bestaan uit mensen, die een veelheid aan vraagstukken onder handen 

krijgen, elke dag weer, steeds meer, en steeds sneller. De omgeving en samenleving 

waarin ze opereren wordt complexer en kent een toenemende dynamiek op economisch, 

maatschappelijk, ecologisch, technisch en sociaal gebied. Goed anticiperen, flexibiliteit en 

voortdurende ontwikkeling van medewerkers, managers en bestuurders die goed kunnen 

omgaan met veranderingen is een constante.

Perspectief  
in ontwikkeling



DE LEERGANG BIEDT JE

•  Inzicht in organisatieontwikkeling door de eeuwen heen, 

inzicht in organisatie modellen, business concepten, 

strategieën en filosofie.

•  Inzicht, analyse en beïnvloeden van vraagstukken, context en 

krachtenvelden. 

•  Je leert het krachtenspel tussen directie, subtop, en in- en 

externe relaties te begrijpen en in kaart te brengen. In 

dat proces leer je meteen ook het krachtenveld waarin 

jezelf opereert in je eigen organisatie te herkennen en te 

beinvloeden.

•  Je krijgt inzicht in veranderdynamiek, in gedrag van mensen, 

rationele en irrationele keuzes en leert over de voorwaarden 

en inrichting voor verandering. 

•  Je leert de dynamiek van andere organisaties kennen 

door gesprekken te initiëren met vertegenwoordigers van 

de organisaties waar je je opdracht uitvoert, onder wie 

topmanagement en uitvoerenden, en hun externe relaties. 

•  Je versterkt je vermogen om zelf initiatieven te ontwikkelen, 

actief te leren, dóór te vragen en te handelen. 

•  Je kijkt naar je eigen gedrag, gedachten, enthousiasme 

en twijfels, en wordt daarbij verrijkt door feedback van je 

teamgenoten en inleiders. 

•  Je oefent het adviseren en presenteren van een advies aan je 

opdrachtgever over een strategische veranderopgave. 

•  Als vanzelf reflecteer je reeds tijdens de leergang, met alle 

opgedane kennis en nieuwe ervaringen op je eigen directe 

werkomgeving. 

•  Je leert je zelf als leidinggevende en als veranderaar beter 

kennen, met direct effect op je dagelijks functioneren.

WAT IS ER VOOR NODIG OM MEE TE DOEN?

Initiatief nemen, nieuwsgierig zijn en verantwoordelijkheid 

nemen zijn de sleutelbegrippen om te leren, van anderen, van 

andere situaties en organisaties, over andere denkrichtingen en 

oplossingen, om te reflecteren op je zelf en je team.

Het leerproces doe je gezamenlijk, ieder met zijn/haar kennis, 

achtergrond, opleiding, ervaring, huidige of vroegere positie 

in zijn of haar organisatie. Een open en initiatiefrijke houding is 

nodig om nieuwe wegen in te slaan, over je schaduw en die van 

je teamgenoten heen te kijken, en in gezamenlijkheid zorg te 

dragen voor de presentatie van je eindadvies over de opdracht 

met je eigen ontwikkeling als primaire doel.

VOOR WIE?

Je bent werkzaam in het grensgebied tussen het operationele 

en het strategische, bestuurlijke domein van de organisatie 

en als ‘middenmanager’ steeds vaker actief bij veranderingen 

betrokken. Denk aan hierarchisch leidinggevenden of stevige 

project- of programmamanagers met een complexe werkomge-

ving en portefeuille.

Hoewel scholingsachtergronden verschillend kunnen zijn, wordt 

uitgegaan van academisch denk- en werkniveau, met minimaal 

tien jaar werkervaring.

Belangrijk is dat je gemotiveerd aan de leergang wilt beginnen, 

de inzet en de bereidheid hebt om te leren, en dat de oplei-

ding aansluit bij je loopbaan perspectief. Je wordt niet door de 

werkgever verplicht deel te nemen, je kiest uit eigen overtui-

ging. Bij sommige deelnemende organisaties vinden vooraf 

selectiegesprekken plaats.

Je kunt leren  
invloed te hebben 

B O S N O      J A A R40



INTERCOMPANY  LEARNING

PROGRAMMA

Van november tot en met eind mei / begin juni werk je aan een 

strategisch vraagstuk afkomstig van een opdrachtgever uit één 

van de partiperende organisaties die in BOSNO samenwerken 

aan opleidingen. 

Je komt bijeen in vijf blokken van drie dagen, inclusief 

verplichte overnachtingen, en enkele bedrijfsbezoeken, die 

je zelf met je teams organiseert. Tussen door werk je aan je 

opdracht, en aan intervisie, en verdiep je je in literatuur en 

theorie, die steeds aansluit op je opdracht. 

BLOK 1  Kick Off: kennismaking; Opdrachtenverdeling;  

Team samenstelling. 

BLOK 2  Organisatie theorie; Introductie van het jaar thema  

en Intervisie; Verkenning van de opdracht

BLOK 3  Bedrijfsbezoek; Machten en krachten;  

De vraag achter de vraag; talent in organisaties.

BLOK 4  Bedrijfsbezoek; De dynamiek van organisaties;  

Het jaarthema 

BLOK 5  Bedrijfsbezoek; Filosofie en ethiek;  

Eindpresentaties en afsluiting.

Klik hier voor informatie over inleiders, of hier voor de data.

Deelnemers krijgen van de eindpresentaties een certificaat van 

deelname uitgereikt. In november vindt er een gezamenlijke 

terugkomdag plaats.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Aan een leergang kan door vijf teams worden deelgenomen. 

Het maximale aantal deelnemers is twintig. Bij een groter aantal 

aanmeldingen wordt een tweede groep gevormd.

STUDIEBELASTING

De leergang vraagt serieus tijd, aandacht en aanwezigheid 

van deelnemers. Er zijn vijf blokken van drie dagen (tien 

overnachtingen, verplicht) in een goed conferentieoord, 

verspreid over acht maanden. Aanvang: oktober/ november, 

eind mei/ juni.

Naast de bijeenkomsten zijn 10 á 15 dagen nodig voor 

bestuderen theorie, onderzoek, teamoverleg en contacten met 

opdrachtgevers, leercoaches en ander belanghebbenden. Bij 

elkaar een studiebelasting van 300 tot 400 uur.

TARIEVEN

De kosten van deelname aan de leergang bedragen € 5.000,- 

(excl. BTW), plus diverse literatuur: ca € 200,-. 

De locatie en arrangementskosten bestaan uit verplichte 

overnachtingen, maaltijden en consumpties: ca. € 2.350,-. 

De verblijfskosten worden door BOSNO doorberekend aan de 

deelnemende organisatie. Eventuele tussentijdse beëindiging 

kan niet worden gecrediteerd.

BIJKOMENDE KOSTEN

Additionele literatuur naar keuze, reiskosten,  

consumpties buiten het arrangement.

Informatie  
en aanmelden

INFORMATIE OVER DE LEERGANG

Franc Heijke, programmamanager 

n 06 510 952 45   E  programmamanager@bosno.nl

PRAKTISCHE INFORMATIE

Nanke Kramer, bureausecretaris

n 06 475 969 75   E  secretariaat@bosno.nl

AANMELDEN 

Via de website www.bosno.nl, of stuur een mail naar 

secretariaat@bosno.nl t.a.v. Nanke Kramer.

BOSNO Intercompany Learning

Postbus 270, 1000 AG Amsterdam

WWW.BOSNO.NL

http://www.bosno.nl/teambuilder/inleiders-2017-2018/
http://www.bosno.nl/voor-wie/data-2017-2018/
mailto:programmamanager%40bosno.nl%20?subject=
mailto:secretariaat%40bosno.nl%20?subject=
http://www.bosno.nl
mailto:secretariaat%40bosno.nl?subject=Aanmelden%20PIO
http://www.bosno.nl

