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Leiderschap met hart en ziel
'LB-II een must' vindt Michel Berkelmans, ministerie van EZ

"Beleidsmedewerker bij de Rijksoverheid is door zijn
veelzijdigheid een boeiend vak. Om effectief te kunnen zijn
in je advisering aan de ambtelijke en politieke leiding dien je
te beschikken over een schat aan kennis en ervaring en een
breed scala aan competenties.
De politiek bestuurlijke context waarin je opereert is sterk
aan verandering onderhevig. Denk bijvoorbeeld maar aan de
veranderingen in het politieke landschap. Ook de rol van de
overheid in de samenleving is de afgelopen jaren sterk
veranderd. Het interne en externe krachtenveld waarin je
opereert en dat van invloed is op het proces van politieke
besluitvorming functioneert door de opkomst van de sociale
media ineens heel anders. Het is slechts een greep uit
ontwikkelingen, die je steeds voor nieuwe vraagstukken en
dilemma’s plaatsen en waarop je een antwoord moet vinden.
Al deze facetten van het werk komen aan de orde
in de LB-II
In deze leergang wordt niet alleen het theoretisch kader
bijgebracht, maar worden ook concrete praktijksituaties
besproken en (na-)gespeeld. Als manager van een
beleidsdirectie van het ministerie heb ik meermalen
medewerkers mogen aanmelden voor de leergang. Steeds
weer sta je daarbij voor de opgave hoe je deze meestal voor
je organisatie ‘dragende’ medewerkers gedurende een
langere periode kunt vrij roosteren. Achteraf is tot nu toe
steeds gebleken, dat het de investering waard is geweest.
Na afloop staan de deelnemers letterlijk en figuurlijk steviger
in hun schoenen.
Kortom; voor de ontwikkeling van een beleidsmedewerker
naar het niveau van senior, is deelname aan de LB-II een
must!"
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Michel Berkelmans, Wnd. Directeur
Agrokennis - ministerie EZ

Wil je ambassadeur zijn?
Stuur deze informatie door.
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