
 

Ben je professional bij een gemeente in Noord-Holland Noord? 
Daarnaast ben je nieuwsgierig en wil je blijven leren? 
 

In dit programma  ga je - samen met een 
andere deelnemer - op pad om een 
adviesklus te klaren bij een organisatie buiten 
de overheid. Daarnaast volg je een intensief 
trainingstraject. 

De adviesrol is een manier om te ervaren hoe 
je succesvol kan zijn in een onbekende 
omgeving  op een vreemd kennisgebied , 
hoe je kan interveniëren zonder kennis of 
positie en hoe je een klantrelatie stuurt en kan 
beïnvloeden. 

Werken in Noord-Holland Noord biedt een 
speciaal programma aan met 
adviesopdrachten in de eigen regio. 
Deelname wordt bovendien gestimuleerd door 
de Vereniging van Gemeentesecretarissen. 

Hoeveel tijd kost het? 
Het programma bestaat uit drie blokken van 
twee dagen:.  
• 13 en 14 februari 2014 
• 20 en 21 maart 2014 
• 15 en 16 mei 2014 
Locatie in Noord-Holland, incl. overnachting  

De tijdsbesteding voor de adviesopdracht is 
circa 40 uur, verdeeld over 3 maanden. 

Het programma start met een kick-off bij de 
gemeente Heerhugowaard op 5 februari van 
15 tot 17 uur. 

Voor wie is het?  
Voor ervaren professionals die hun inzicht in  
 
 
 
 

 
de beleidspraktijk, oplossend, vermogen,  
(inter)persoonlijke vaardigheden en 
netwerk willen vergroten. Schaalindicatie 
10 - 13.  

Hoe werkt het leerprogramma?  
Met iedere deelnemer vindt vooraf een 
intakegesprek met de trainer plaats. Hierbij 
wordt onder meer ingegaan op je 
persoonlijke leervraag  

In het eerste blok richt je met de andere 
deelnemers een advieskantoor op. 
Optimaal leren en presteren staan voorop. 
Hoe organiseer je jouw ‘kantoor’? Je leert 
verbinding te maken met de klant en je 
kantoor te positioneren.  

In het tweede blok manage je ‘j jullie 
kantoor’, de klant en de opdracht. Je leert 
verder te kijken dan de klus en met lef te 
interveniëren als de situatie daar om 
vraagt.  

In het derde blok staat netwerken centraal 
en leer je hoe je een opdracht goed kunt 
afronden. We staan nog een keer stil bij 
wat we geleerd hebben en de opbrengsten 
van de opdrachten voor zowel de 
opdrachtgever als jezelf.  

Hoe werkt de adviesopdracht?  
Je adviseert over een gebied dat je 
waarschijnlijk niet kent, in een branche 
waarin je minder bekend bent. Dit vraagt   
om de inzet van andere competenties.  
 
 
 

 
Competenties die meer met de persoon te 
maken hebben, zoals: ‘contact maken’,  ‘jezelf 
neerzetten’, ‘lef’, ‘creativiteit’, ‘netwerken’, en 
‘ondernemend gedrag’.De adviesopdracht 
loopt parallel aan de training.  

Je krijgt feedback van de klant op de kwaliteit 
van jouw advies. Tegelijkertijd neem je kennis 
en inzichten mee van de organisatie waar je 
de opdracht uitvoert.  

Aanmelden 
Voor deelname aan het progamma kan je je 
aanmelden t/m 28 januari 2014 via The 
Curious Network. Contactpersoon is Gert-
Willem Haasnoot via 06-10154946 of 
gertwillem.haasnoot@thecuriousnetwork.nl.  

Er is plek voor maximaal 12 deelnemers. Bij 
overintekening wordt een reservelijst 
gehanteerd o.b.v. volgorde van aanmelding. 

Deelnamekosten bedragen normaal !3600  
(exclusief BTW en overnachtingskosten) . 
Doordat het programma wordt aangeboden 
vanuit WiNHN zijn de kosten verlaagd tot  
! 2500 en komen t.l.v. de gemeente 
waarvoor je werkzaam bent. De verwachting 
is dat het A+O fonds Gemeenten – net als in 
voorgaande jaren- in 2014 deelname  voor 
een deel zal subsidiëren.  
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