
Een serie van vijf bijeenkomsten   

De manager in transitie,  
richting geven aan verandering 
 
 
 
De spelregels veranderen 
Onze samenleving is in transitie. De decentralisaties in het sociaal domein zijn 
daar een voorbeeld van. Maar ook los daarvan wordt ervaren dat er kracht ligt in 
een andere manier van werken. Er wordt minder centraal bedacht, meer ruimte 
gecreëerd voor wat lokaal nodig is. Jouw organisatie staat daar midden in en 
verandert mee.  
 
In vijf bijeenkomsten verkennen we met elkaar wat voor consequenties dit heeft. 
In het werk, de relaties met de samenleving, en voor jou als persoon.  Waar 
voorheen de taak van de manager min of meer helder was, binnen de kaders, 
binnen de budgetten, wordt er nu iets heel anders verwacht.  
 
De kaders zijn niet zo helder meer, of sterker, constant in beweging. De 
buitenwereld wordt een belangrijker referentie dan de eigen organisatie. En de 
medewerkers doen het werk steeds meer in zelfsturing. Kortom, de manager 
staat hier midden in en is draaipunt in de transitie. Hoe pak je jouw rol hierin op? 
 
 
Wat gaan we doen in die vijf bijeenkomsten? 
 
We verkennen het kader: wat is er gaande? Wat is relevant, wat kunnen we 
loslaten? Wat is er echt aan de hand? 
 
We verkennen onszelf: wat doen we in het dagelijks werk? Wat doe ik als 
manager? Wanneer wordt het spannend?  
 
We zoeken: vaak is de ontmoeting en uitwisseling inspirerend genoeg. Soms is er 
iemand nodig, of een andere context.  
 
We ontwikkelen: wat we met elkaar leren passen we toe in de praktijk. Praten en 
ontmoeten is 1. Ervaren 2.  
 
We delen ervaringen en resultaten: ieder ervaart in zijn eigen context wat wel en 
niet werkt, welke dilemma’s hardnekkig zijn en wat praktisch houvast geeft. 
 
We verspreiden: wat we ontwikkelen, delen we. Zelf in uw eigen organisatie en 
wij in ons netwerk.   
 
We doen het zelf. Wij geloven in de kracht van eigenaarschap. Oplossingen voor 
anderen verzinnen doen we al genoeg. De coaches vanuit de projectenbrigade 
hebben voldoende bagage om je te inspireren en samen richting te geven, maar 
dus niet in plaats van jullie. 
 
Meer informatie nodig? Mail naar info@projectenbrigade.nl 
Of, meld je aan via: http://tinyurl.com/mhtyjgu 
 
 
 
 
 



 
Vijf invalshoeken komen aan bod: 
 
De samenleving in transitie 
Er ontstaat een nieuw speelveld, met nieuwe 
samenwerkingspartners en andere 
financieringsbronnen. We verkennen de 
opdracht van de organisatie in vergelijking tot 
de maatschappelijke ambitie. Waar in de 
organisatie ontstaat er innovatieruimte?  
 
De organisatieomgeving in transitie 
Marktgerichtheid moet gecombineerd 
worden met samenwerking. De behoeften van 
burgers gaan boven regels en procedures. 
Tot waar integreert de cultuur van de wijk in 
de structuren van de organisaties? Hoe raakt 
de organisatie echt verbonden met dit 
netwerk, oftewel, ‘vernetwerkt’?  
 
De manager in transitie 
Managen wordt gezien als het ‘aansturen van 
mensen’. Is dat nog steeds een goed 
uitgangspunt? Stuur je mensen, of iets anders? 
En hoe verhoud je je tot zelfsturing en eigen 
regie? Wat was jouw opdracht? Wat is jouw 
nieuwe opdracht? 
 
Handelingsrepertoire in transitie 
Het oude repertoire, jaarplannen, budgetten, 
functioneringsgesprekken, etc. komt voort uit 
een oude manier van organiseren. Die 
verdwijnt vast niet helemaal, maar de 
zoektocht is wat in deze nieuwe situatie 
bijdraagt.  Van ‘span of control’ naar ... 
 
Jijzelf in transitie 
Sturen verwijst naar regels en structuren die 
er veelal niet meer zijn. Wat is jouw nieuwe 
referentiekader? Je zal steeds meer te rade 
moeten gaan bij jezelf, leren omgaan met 
onzekerheid. Of val je terug op controle en 
ingrijpen, als het even wat lastig gaat? Niets 
menselijks is je vreemd. Of is er ook nog iets 
anders mogelijk?  
 
Door wie? 
 
Corine Boer 
 
Herre van Kaam 
 
Arjan Biemans 

Wanneer? De eerste helft van 
2015.  

    
Waar? De Torenkamer       

Strijp S, Eindhoven  
  
Wie? Voor de manager en 

iedereen die actief is in 
organisaties in het 
sociale domein en zich 
herkent in deze 
zoektocht. 

 
Kosten?  95 euro per dag (excl. 

btw).  
  
Interessant? Meld je aan via: 
http://tinyurl.com/mhtyjgu 
Of via www.projectenbrigade.nl 
 
 
Programma: 
 
Dag 1.  6 maart 2015  10 – 17 uur 
Perspectief en dilemma’s. 
Welke opdracht heeft de 
organisatie nu? Hoe was de 
opdracht? Hoe overbrugt de 
organisatie die kloof? 
 
Dag 2:  27 maart 2015  10 – 17 uur 
Samenwerken, de wijk en het 
netwerk. 
Van stakeholder naar shareholder? 
Samenwerken en de relatie met het 
netwerk. 
 
Dag 3:  24 april 2015  10 – 17 uur 
De manager 
Wat is jouw opdracht? 
Wat is daar aan veranderd? 
 
Dag 4:  22 mei 2015  10 – 17 uur  
Middelen 
Welke middelen zet je in?  
Welke middelen heb je tot je 
beschikking? 
 
Dag 5:  12 juni 2015  10 – 17 uur 
Jijzelf. Sturen met onzekerheid. 
Reflectie op jouw rol en  
mogelijkheden Wat heb jij en wat 
heeft deze nieuwe situatie nodig? 
 

  
 


