Opleidingsprogramma Strategisch besturen
Draag jij bij aan het succes van de NVvP?
De NVvP biedt in samenwerking met de NVA (anesthesiologen) een opleidingsprogramma Strategisch
besturen van een vereniging aan.
Actieve leden binnen de vereniging krijgen de gelegenheid hun bestuurlijke kennis en vaardigheden te
ontwikkelen. Het programma is ontwikkeld samen met ervaren trainers van Schouten en Nelissen,
die het programma zullen leiden.
Actieve leden zijn de drijvende kracht van elke vereniging, zo ook de onze. De vraagstukken waar we
ons als wetenschappelijke vereniging mee bezig houden zijn complex. We worden als
wetenschappelijke vereniging steeds meer gezien als gesprekspartner van instanties als het ministerie
van VWS, Zorginstituut Nederland, brancheorganisaties. Dit vraagt om professionalisering van de
vereniging en een hoge mate van slagkracht bij het realiseren van de strategische doelstellingen.
De NVvP stelt 6 actieve leden in de gelegenheid deel te nemen aan dit programma. Het programma
vormt één geheel, daarom is deelname aan alle 5 workshops verplicht.
Heb je belangstelling? Stuur dan uiterlijk 30 november een mail waarin je je motivatie toelicht aan
Renske van Vels, senior beleidsadviseur NVvP, r.vanvels@nvvp.net Op basis van de motivatiebrief
vindt selectie van de deelnemers plaats. Bestuurslid Nienke Vulink zal een intakegesprek voeren met
de potentiële kandidaten.

Thema’s
Workshop 1 - Strategisch besturen
Als bestuurs- of commissielid wil je een visie op de toekomst ontwikkelen. Je
zoekt instrumenten om heldere keuzes te maken voor de toekomst. Zo wil
je de kansen en bedreigingen van de vereniging weten en in staat zijn de
vereniging te positioneren ten opzichte van de omgeving. Ook wil je in staat
zijn een strategie te ontwikkelen om je visie en strategische doelen te
realiseren. Als (toekomstig) bestuurder of voorzitter van een commissie wil
je de vereniging voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen. Wat zijn
verenigingen en wetenschappelijke verenigingen in het bijzonder, voor
organisaties? Hoe krijg je met een strategische cyclus grip op de vereniging
en haar omgeving? Wat zijn de belangrijkste partijen waar je als vereniging
mee te maken hebt en hoe verhouden deze partijen zich tot de
verenigingen?

Workshop 2 - Constructief vergaderen en besluitvaardigheid
Als bestuurder of voorzitter van een commissie of projectgroep wil je de
effectiviteit van vergaderingen vergroten. Je wilt slagvaardiger optreden in
vergaderingen en meer weten over vergaderprocessen en de bijbehorende
aspecten. Je wil leren hoe je effectief omgaat met lastige collega’s, zodat je
effectief kunt vergaderen in minder tijd. Je wil meer inzicht in hoe je keuzes
kan maken en deze keuzes kan beargumenteren zodat je als voorzitter de
verantwoordelijkheid durft te nemen.

Workshop 3 – Leiding geven aan projecten
Als voorzitter ben je verantwoordelijk voor het effectief aansturen
van projectgroepen en commissies.
Je leert resultaatgericht te werken en tussentijds te monitoren en bij te sturen.
We inventariseren de hindernissen die je tegenkomt bij het aansturen
van projecten.
We gaan hierbij uit van praktijksituaties bij de NVA en NVvP.

Workshop 4 - Beïnvloeden
In je rol als bestuurs- of commissielid zijn er regelmatig situaties waarin
jij de achterban mee wilt krijgen in een bepaald standpunt, voorstel of idee.
Je wilt goed op de hoogte zijn van de verschillende belangen van de NVAof NVvP- leden. Je wilt meer inzicht in beïnvloedingsvaardigheden zodat je jouw
overtuigingskracht kunt vergroten en andere leden in een gesprek effectief kunt beïnvloeden.

Workshop 5 - Zelfreflectie
Jezelf een spiegel voorhouden; waarom kan dat nuttig zijn? Als je je meer bewust
bent van je handelen, denken en gevoelens kan je krachtigere keuzes maken.
WaardenManagement geeft inzicht in je drijfveren en intrinsieke motivatie.
Dit model is gebaseerd op het werk van de onderzoeker Clare Graves en geeft elke deelnemer
feedback over zijn eigen diepere uitgangspunten.

Data
De workshops vinden plaats op de maandag in de Domus Medica in Utrecht. De laatste workshops
van 19 april zal digitaal plaatsvinden.
•
•
•
•
•

11 januari 2021 van 17.00 tot 21.00 uur
8 februari 2021 van 17.00 tot 21.00 uur
1 maart 2021 van 17.00 tot 21.00 uur
29 maart 2021 van 17.00 tot 21.00 uur
19 april: gezamenlijke zoom-vergadering (voorlopig van 19 tot 20 uur) en een individueel gesprek
met de trainer in die week.

