Politieke sensitiviteit (Opleiding Kernactiviteiten
Bouw)
In het vakgebied van toezichthouder, vergunningverlener en casemanager kun je
te maken krijgen met bestuurlijke belangen. In een functie bij een
verheidsinstantie moet je gevoel hebben voor politieke belangen en weten hoe je
met deze belangen moet omgaan. Wat is de rol van een wethouder,
burgermeester of directeur van een omgevingsdienst? Wie kun je aansturen en
hoe verloopt opdrachtverlening tussen de verschillende diensten?

Meerwaarde

Na het volgen van deze module (en met goed gevolg afronden van het examen) ben jij
zelfstandig in staat om:
1. de verschillende posities binnen het dagelijks bestuur te benoemen;
2. de verschillende (politieke) belangen en standpunten te herkennen;
3. correct te handelen bij verschillende belangen en standpunten;
4. politiek sensitief te handelen wanneer dit noodzakelijk is;
5. bij politiek belangrijke zaken de juiste afwegingen te maken;
6. de juiste informatie te delen met de verantwoordelijke/leidinggevende.

Kosten

De kosten voor deze module bedragen € 200,- (excl. btw). Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw.
Zie ook het leaflet van de gehele OK Bouw voor meer informatie.

Voor wie

Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk
te maken krijgen met bestuurlijke belangen.

Instroomeisen

Deelnemers hebben minimaal een afgeronde mbo-opleiding. Werkervaring bij een overheid is niet noodzakelijk
maar heeft de voorkeur.

Lesmethode

Tijdens de module gaan wij in op de verschillende organisatievormen binnen de overheid zoals de gemeente,
provincie en omgevingsdienst. Wat zijn de rollen van het dagelijks bestuur van de verschillende organisaties, hoe
verhouden de besturen zich ten opzichte van elkaar en hoe ga je als medewerker binnen een politieke organisatie
om met de verschillende belangen.

Module

Na het volgen van deze module hebben de deelnemers een brede kennis van het dagelijks bestuur en de
verschillende taken en belangen die er kunnen spelen. Ook is er aandacht voor de mogelijkheden om met de
verschillende belangen van het dagelijks bestuur en de leidinggevende rekening te houden. De gehele OK Bouw
wordt afgesloten met een examen. Deelnemers aan de losse module “Politieke sensitiviteit” ontvangen na
afronding een bewijs van deelname. Op verzoek is een deelexamen voor deze module los af te nemen.
Duur: 1 dagdeel (4 uur) exclusief 1 uur zelfstudie (het doornemen van lesstof)
Datum lesdag:
• 12 juni 2018 (17.30 uur – 21.30 uur)
Groepsgrootte: maximaal 20 personen
Docent: Wim Coopmans
Vakbekwaamheid docent: Wim heeft ruim 15 jaar werkervaring (wetgeving
algemeen, toezicht, handhaving, vergunningverlening, ruimtelijke ordening en beleid)
Locatie: Eindhoven, kantoor Omgevingsdienst Nederland (op verzoek is deze module ook in-company af te
nemen).

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van onze informatie over de module Politieke sensitiviteit, dan
kunt u hiervoor contact opnemen met manager opleidingen Jeroen van Drunen op nummer 06-13180822 of
per mail op j.van.drunen@omgevingsdienstnederland.nl.

