
Leergang
KRACHTIG LEIDERSCHAP IN EEN
INFORMATIEGEDREVEN WERELD
Vergroot jouw impact in een dynamisch krachtenveld



Persoonlijk leiderschap
Vakinhoudelijke positionering van jezelf en/of je
team. 
Zicht op trends binnen en buiten het vakgebied. 
Effectief communiceren en beïnvloeden. 
Netwerken & kennisdelen met andere managers
in het vakgebied. 

Het vakgebied informatiemanagement ontwikkelt
zich razendsnel. Met de komst van nieuwe techniek
wordt het delen en verwerken van informatie steeds
gemakkelijker. 

Wil jij meer zicht krijgen op de trends binnen het
vakgebied? En wil je meer impact creëren om jezelf
en/of je team steviger te positioneren? Schrijf je dan
in voor de leergang “Krachtig leiderschap in een
informatiegedreven wereld”. 

Tijdens de leergang ga je aan de slag met het
ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden, die
ervoor zorgen dat je effectief kunt blijven in een
veranderende omgeving. Je creëert een eigen visie
en weet deze ook succesvol uit te dragen binnen je
team of organisatie. Tijdens de leergang is er naast
de inhoud ook veel aandacht voor de menskant van
communiceren en leidinggeven. Deze praktische
benadering zorgt ervoor dat je echt aan de slag kunt
met de doelen die je wilt behalen. 

De leergang is bedoeld voor leidinggevenden, en
voor coördinatoren, projectmanagers,
programmamanagers of senior adviseurs die
werkzaam zijn binnen het vakgebied informatie-
management of ICT en mensen willen motiveren tot
verandering.

Wat levert dit programma jou op?
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De trainers

De leergang wordt gegeven door 2 ervaren trainers,
Nienke Plompen en Leontien Hogeweg. Aan de hand
van je eigen praktijkcasus helpen ze jou bij de
ontwikkeling van krachtig leiderschap. 

 Nienke Plompen
Nienke is als senior trainer en coach in persoonlijk
leiderschap en verandermanagement verbonden
aan BECIS I DIOR. In haar trainingen combineert ze
de dagelijkse praktijk van de deelnemer met de
onderstroom en speelsheid met diepgang. Haar
achtergrond in de techniek (afgestudeerd ingenieur)
gecombineerd met jarenlange ervaring als trainer in
‘de menskant’ maken dat zij zeer scherp is in haar
feedback, waardoor deelnemers hun (leer)doelen
niet kunnen missen. 

Meer informatie over Nienke op LinkedIn

Leontien Hogeweg-Schilder 
Leontien heeft veel kennis van de menselijke kant
van digitale innovatie trajecten binnen het publieke
domein. Door haar ruime ambtelijke ervaring weet
ze veel van besluitvorming, stakeholdermanagement
en de behoefte aan het begeleiding van
medewerkers en het ontwikkelen van hun digitale
vaardigheden bij ingebruikname van ICT-middelen.
Ze heeft verschillende rollen vervuld, van
programmamanager tot adoptie specialist en van
transitiemanager tot adviseur. 

Meer informatie over Leontien op LinkedIn
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https://www.linkedin.com/in/nienkeplompen/
https://www.linkedin.com/in/leontien-hogeweg-schilder-780545/
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“We krijgen als organisatie veel nieuwe context op ons af. Nieuwe wet- en
regelgeving heeft bijvoorbeeld zeer veel impact op ons vakgebied. Mijn
team bestaat niet uit de jongsten, de relatie met de organisatie is niet
altijd goed en het krachtenveld met onder andere een ICT-afdeling die een
stempel drukt, maakt het erg lastig om ons als team te positioneren.”

Teamleider Dienst Informatiebeheer

Persoonlijk leiderschap
3 perspectieven van een leider 
Belemmeringen in beeld
Trends en transities in het vakgebied
informatiemanagement 
Inzicht in de dynamiek in de eigen organisatie
Welke beweging wil ik maken? Hoe kom ik van het
‘eiland’ af?

Het programma

Persoonlijk leiderschap
23 & 24 september 2021

Persoonlijk leiderschap: 
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Verandermanagement: wat is het en waarom is
het belangrijk?
Welke uitgangspunten, kaders en tools zijn er? 

Jouw casus & leerervaring presenteren 
Omgaan met weerstand

Stakeholderanalyse: Wat speelt er in het
krachtenveld en wat is mijn strategie? 
Teamontwikkeling: in welke fase zit mijn team en
hoe motiveer ik ze? 
Hoe krijg ik mijn team en de organisatie mee in
de ontwikkelingen?

Jouw casus & leerervaring presenteren 

Master verandermanagement: 
11 oktober 2021

Impact in de praktijk & Intervisie: 
5 november 2021

Teamontwikkeling en krachtenveld: 
26 november 2021

Eindpresentatie & lessons learned: 
17 december 2021

Inclusief 1 coachgesprek met één van de trainers op
afspraak. 

Meer informatie? 
Wil je meer informatie om te kijken of deze leergang
wat voor jou is? Doe dan mee met een (vrijblijvende)
introductieworkshop. De eerstvolgende online
introductieworkshops zijn 29 juni of 7 september van
15:00 - 16:30 uur. Je kunt ook contact opnemen voor
een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek met een van
de trainers. Daarin bespreken we jouw behoefte,
krijg je meer informatie en bepalen we of deze
opleiding past bij jouw vraag. 5



Mail je gegevens o.v.v. 'Introductieworkshop' of
'Kennismakingsgesprek Krachtig Leiderschap' naar
info@dior.nl

Locatie 
Het programma vindt plaats op onze trainingslocatie
DIOR Academy in Den Haag (Bezuidenhoutseweg 1),
waar we je gastvrij ontvangen met gemalen koffie en
een biologische duurzame lunch. We zorgen er
vanzelfsprekend voor dat de modules op een
verantwoorde wijze plaatsvinden. 

Vergoeding 
€4.500 (exclusief btw), inclusief materiaal en boek ter
achtergrond

Schrijf je nu in 
Stuur een e-mail met je gegevens naar info@dior.nl.
Dan nemen we contact met je op voor je inschrijving.
Of meld je direct aan op onze website.

BECIS | DIOR
Mensen, dat is waar het bij BECIS | DIOR om draait.
Juist bij op het oog technische zaken zoals ICT,
digitalisering en informatiebeheer, staan bij ons de
mensen op de eerste plaats. Adviesbureau BECIS is
al 15 jaar dé kennispartner van overheids-
organisaties via advies, interimmanagement en
uitvoering, terwijl de DIOR Academy al ruim 30 jaar
hét opleidingscentrum is op het gebied van
informatiemanagement. En dit alles met de mens als
middelpunt.Heb je vragen of wil je met ons in

gesprek? 

Neem contact op met onze
opleidingscoördinator Romana
Goedendorp via 06 - 11 27 9874 of
romanagoedendorp@dior.nl. Meer
informatie: www.dior.nl 

Volg je ons al op social media?
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https://www.becis.nl/
https://www.linkedin.com/company/1134207/admin/
https://www.facebook.com/BECISDIOR
https://www.instagram.com/becis_dior/

