
UIT DE STAD NAAR HET DORP
Je bureau staat in een stad en je uitvoering is grotendeels daarbuiten. Werken in een dorpscultuur aan complexe 

vraagstukken in ander politiek krachtenveld is kijken naar de verschillende velden en naar het geheel. 

Elk dorp heeft een eigen cultuur een eigen geschiedenis en een eigen manier van verbinden en overleggen. 

Dus je vertraagt eerst om te snappen “hoe de hazen hier lopen”. In deze training leer je van elkaars ervaringen 

en werkstijlen, over hoe collega’s eerst vertragen om later te versnellen.

UIT DE STAD NAAR HET DORP 
Ervaren collega’s weten dat steden goed gedijen dankzij de dorpen om hun heen. Veel burgers gebruiken de dorpen 

als forens en kennen beide culturen. Zij weten intussen ook dat er op het platteland veel te halen is. Ook zij, zijn zichzelf

in het dorp tegen gekomen, toen  hun ingesleten zekerheden en stedelijke automatismen even wegvielen. In een dorp 

leert men gaandeweg het eerste oordeel uit te stellen en nóg beter te luisteren voor dat je het vertaald in een gewone 

taal die iedereen verbind.

SAMENWERKEN MET DORPEN
PLATTELANDS PROJECTEN MAKEN GEMEENTEN 

EN PROVINCIE COMPLETER.

UIT de stad NAAR het DORP is de training die we voor jou ontwikkeld hebben
UIT DE STAD, NAAR HET DORP
Ontworpen volgens het Lombardo & Eichinger 70-20-10 leer en ontwikkelmodel. 70% leer en ontwikkel je door 

werkervaringen, 20% door interactie, consultatie, trainingen en netwerken, en 10% door het vergaren van kennis. 

Wij maken gebruik van deze drie onderdelen.

VAN GEITENPAADJES 

NAAR  GROEPS-APP’S

Je voelt je thuis op de ambtelijke geitenpaden en weet 

waar en bij wie je moet onderzoeken hoe de hazen lopen. 

Jij snapt de politieke krachtenvelden waarbinnen je werkt 

en kan deze vertalen in een normale taal. Hiermee versterk 

je je invloed, en kan je partijen beter betrekken en verbinden. 

Je bent een intermediair die samen bedenkt hoe het verder 

momoet.

Consultancy, Coaching, Trainingen en Workshops

  

Reserveer jouw plek in deze unieke training voor professionele uitvoerders en projectleiders 
van lokale- en provinciale overheden, die werken op het platteland en in de dorpen.



WAT KOST HET: PLAATS EN DATA:

PROGRAMMA:

Trainingen voor leidinggevenden en professionals:

Bel: 0592-242162  of Mail: info@sjoerddevries

Neem contact op voor vrijblijvend advies

Je totale investering € 885,00 exclusief btw.

Voor btw is voor (semi) overheidsinstellingen

vrijstelling mogelijk. 

Systemisch Bureau Sjoerd de Vries voor persoonlijk

leiderschap verzorgt trainingen voor mensen met een

hbo en wo werk- en denkniveau.

Bekijk hieronder ons aanbod of totaaloverzicht van

alle trainingen

Hebt u hulp nodig bij het maken van de juiste keuze?

Bel, stap binnen of neem dan contact op voor een 

persoonlijk adviesgesprek. 

Tel. 06  27167938 / 0592-242162

info@sjoerddevries.org

www.sjoerddevries.org

Op 20 maart:  Werken met complexe vraagstukken.
Wat zijn jouw drijfveren. Hoe versterken die je professie. Op welke wijze werk je met complexe plattelandsvraagstukken 

in een politiek krachtenveld. Hoe zie jij al die verschillende krachtenvelden in het grotere geheel. In deze trainingen 

deel en leer je samen met ervaren collega projectleiders en uitvoerders hoe je intermediair nieuwe vertaalslagen 

kan maken.

Op 24 april: Dorpse en stedelijke communicatiestijlen.
Dorpse- en stedelijDorpse- en stedelijke communicatiestijlen maken meerdere belangen zichtbaar. Je hebt kennis van verschillende 

communicatie stijlen. We kijken naar de formele- en naar de informele stijlen, naar de gemeentelijke- en naar de 

dorpse formele- en informele stijlen. We gaan het hebben over partijen betrekken en verbinden.

Op 28 mei: Coaching in projecten.
Wat is het spel en hoe krijg je mensen en partijen mee. Hoe inspireer je, verbindt je en betrek je mensen. Hoe versterk 

je je invloed in krachtenvelden. Snap je de focus van de ander en kan je daar empathie voor opbrengen. Weet je hoe 

hhet politieke krachtenveld er in het hier en nu uit ziet. Wat zijn de verwachtingen voor morgen in het project. 

Deze middag kijken we naar waar een project vandaan komt, wie erbij horen, naar ieders taken en 

verantwoordelijkheden en naar de balans van geven en nemen.

Ja, ik wil advies 

Opleidingscentrum Yorneo 

Papenvoort 21, 

9447 TT Papenvoort

Blok A:   20 maart   van 13.00 - 17.00 uur  

Blok B:   24 april     van 13.00 - 17.00 uur 

Blok C:   28 mei     van 13.00 - 17.00 uur

Consultancy, Coaching, Trainingen en Workshops


