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het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap is een academisch kennis-
centrum van de Universiteit Utrecht. in het onderwijs, onderzoek en advies van USBO 
staan dienstverlenende organisaties centraal. Speciale aandachtsgebieden zijn politiek, 
bestuur, organisatie, cultuur, hrM en communicatie.
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Het masterprogramma 'strategisch management in de non-profit sector’ is een intensief tweejarig 
traject. na afronding ontvangen deelnemers de universitaire titel master of arts (of MA)-diploma van 
de Universiteit Utrecht.
de opleiding voorziet in een duidelijke behoefte. steeds meer mensen in de non-profit sector ervaren 
dat persoonlijke groei en ontwikkeling in werk en werkrelaties om blijvende aandacht en scholing 
vragen. Waar vroeger een enkele vooropleiding voor een carrière volstond, is er nu behoefte aan 
bijscholing, bijsturing, zicht op veranderingen in het veld en zelfreflectie.

Met dit programma probeert het departement Bestuurs- en organisatiewetenschap (UsBo) bestuurders 
en leidinggevenden uit de non-profit sector inzichten aan te reiken om deze permanente leerweg 
tot een succes te maken. en niet zonder resultaat. de opleiding is permanent object van intensieve 
evaluatie door kritische reflectie van (oud)deelnemers, docenten en programmaleiding. docenten en 
programmacoördinatoren hebben een evenwicht weten te bereiken tussen het aanbieden van theore-
tische denkbeelden en de integratie hiervan op ieders eigen, concrete werkpraktijk.
drie invalshoeken zijn belangrijk: theorietoepassing, multidisciplinair perspectief en wisselende werk-
vormen en inspiratiebronnen. Managers hebben in turbulente tijden een dergelijk voor alles open-
staand blikveld nodig. Zij moeten vaardigheden ontwikkelen die hen in staat stellen om in een vroeg 
stadium vaak subtiele veranderingen te ontdekken en voldoende opties open te houden om tot de 
best mogelijke oplossing te kunnen komen. kansen en bedreigingen worden zo een spel van keuzes 
in plaats van voldongen feiten.
Het eigen karakter van de opleiding komt ook tot uitdrukking door de persoonlijke aandacht van 
de leiding, de contacten tussen deelnemers onderling en de aansluiting die steeds gezocht wordt 
bij concrete vragen uit de managementpraktijk.

Wij hopen u als deelnemer van dit geaccrediteerde masterprogramma te mogen ontmoeten. Met u 
als medearchitect van het inhoudelijke programma zullen we weer veel voldoening en leerplezier 
aan de opleiding ontlenen.

Prof.dr. Paul Verweel
Vice-decaan 
directeur onderwijs UsBo
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Het publiek domein is zowel wat betreft de aard van de dienstverlening als de organisatorische 
verhoudingen sterk in beweging en vormt de contextuele inbedding van de opleiding.

Het management in de maatschappelijke dienstverlening en in de overheidssector ontwikkelt zich tot 
een eigen professie. een verdere differentiatie vindt plaats naar taakgebieden zoals financieel, sociaal 
en kennismanagement. tegelijkertijd bestaat er groeiende aandacht voor het concept strategisch 
management zoals dat in de profitsector is ontwikkeld. een integrerend concept waarbij de verschil-
lende managementfuncties in dienst worden gesteld van de strategie- en beleidsvorming en de dage-
lijkse uitvoeringspraktijk.

Van organisaties, of afdelingen binnen organisaties, wordt steeds vaker gevraagd periodiek duidelijk te 
maken wat hun bijdrage is aan de dienstverlening in hun sector en na te denken welke antwoorden zij 
geven op ontwikkelingen zoals cliëntgericht werken, dienstverlening op maat en innovatie van pro-
ducten en diensten. ook dienen zij te verhelderen hoe zij denken die bijdrage te organiseren en welke 
inhoudelijke en organisatorische samenwerkingsrelaties van belang zijn of zullen worden. 
onderwerpen die hierbij een rol spelen zijn onder andere heroriëntatie op eigen kerntaken, omgaan 
met bezuinigingen, strategische allianties en netwerken.
Beantwoording van deze vragen is noodzakelijk in verband met de groeiende aandacht voor de kwa-
liteit van dienstverlening en de toenemende behoefte aan transparante beleidsvoering. ook de 
noodzaak van positionering van de organisatie (externe legitimering) en van samenwerking is een 
belangrijk thema, in verband met een gelijktijdige beweging van decentralisatie en schaalvergroting.

in veel non-profit instellingen is de differentiatie in oriëntaties en taken van enerzijds bestuurders en 
managers en anderzijds uitvoerende medewerkers toegenomen. de werelden van beleidsmatig en pro-
fessioneel denken en handelen hebben, zoals al eerder in de profitsector is gebeurd, in zekere mate 
een eigen dynamiek ontwikkeld.

dit creëert ruimte voor nieuwe perspectieven:
f	leidinggevenden in non-profit organisaties bezinnen zich opnieuw op de betekenis, de inhoud en  
 de kwaliteit van het dienstverlenende werk;
f	zij willen in de eigen beleidsbepaling meer dan voorheen actief omgaan met externe maatschap- 
 pelijke ontwikkelingen en de mogelijkheden van samenwerking;
f	ze zijn op zoek naar nieuwe organisatievormen en stijlen van management die leiden tot meer  
 integratie van professioneel en beleidsmatig denken en handelen.

recht doen aan deze perspectieven betekent de introductie van strategisch management in de organi-
satie. Het betekent tegelijkertijd het zoeken naar en overdragen van een concrete en eigen invulling 
van het concept voor de non-profit sector. Met de opleiding 'strategisch management in de non-profit 
sector' beogen we hieraan een actieve bijdrage te leveren.

strategisch management staat, vanuit onze optiek, voor zowel een organisatie-ontwikkelingsproces als 
een stijl van management. een drietal dimensies wordt altijd onderkend:
f	ruimtedimensie: de verbinding tussen de ontwikkelingen binnen de organisatie en in de omgeving;
f	tijdsdimensie: de wederkerige beïnvloeding van het verleden, het heden en de toekomst;
f	relationele dimensie: de beïnvloeding van individuele percepties, belangen en drijfveer op het 
 handelen van de manager zelf en anderen.

Het werken met deze dimensies vraagt om een helikopterview waarbij de volgende competenties horen:
f	omgevings- en organisatiebewustzijn: het op elkaar betrekken van externe en interne 
 ontwikkelingen en veranderingen;
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f	een bredere kijk ontwikkeld op de spanningsvelden waarin de organisatie zich bevindt en op de  
 maatschappelijke en bestuurlijke beïnvloedingsfactoren; 
f	inzicht in de complexiteit van verandermanagement verdiept;
f	uw eigen communicatie en handelingsrepertoire vergroot;
f	uw zelfkennis versterkt en uw relativeringsvermogen aangescherpt.

om de leerdoelstellingen te realiseren streven we in de opleiding naar een permanente wisselwerking 
tussen theoretische inbreng, verdieping, verwerking en toepassing en persoonlijke reflectie. We gaan 
uit van het principe dat leren een proces is dat individuen raakt en beïnvloedt op cognitief, sociaal, 
emotioneel en gedragsniveau. Hierbij spelen persoonlijke achtergronden, referenties, bekwaamheden 
en (actuele) leerbehoeften een grote rol. leren voltrekt zich in een bepaalde sociale en communica-
tieve context. dynamiek en interactiewijzen van de groep (studenten, programmacoördinator en 
docenten) bepalen de kwaliteit van de leeromgeving. 
de groep zelf fungeert als het ware als een krachtige ‘denktank’. diversiteit in termen van sectoren, 
achtergronden, functies, leerbehoeften, leeftijd en sekse is dan ook het leidende criterium in de samen-
stelling van de groep. 

in de didactische vormgeving wordt dit leerconcept uitgewerkt in drie geïntegreerde trajecten:
f	het cognitief leertraject, bestaande uit inhoudelijke thema's en beschouwing door kerndocenten,  
 inclusief reflectie op praktijkopdrachten, drie schriftelijke toetsmomenten gedurende de twee jaar,  
 kennisontwikkeling op het gebied van onderzoekstrategieën en methoden en technieken van  
 sociaal wetenschappelijk onderzoek en eigen onderzoek en scriptie als afstudeertraject;
f	het persoonlijk leertraject, bestaande uit het formuleren van leerdoelen, een leerstijlentest 
 de levensstijlen inventarisatie, monitorgesprekken met de cursusleider, het bijhouden van een 
 leerlogboek, collegiale consultatie met medestudenten en ter afsluiting een schriftelijk verslag 
 op het eigen leerproces;
f	uitbreiding en versterking van sociaal en communicatief repertoire bestaande uit feedback door  
 programmacoördinator, docenten en medestudenten, reflectie op eigen handelen en het begeleid  
 oefenen van vaardigheden op basis van casuïstiek uit de eigen praktijk.

de opleiding kenmerkt zich door een grote verscheidenheid in gehanteerde werkvormen: hoorcolleges, 
discussies en consultaties, casusbehandelingen, toepassingsvraagstukken, rollenspel, simulatie, overleg, 
intervisie en toetsing op intercollegiaal niveau. Afwisselend wordt  plenair, in subgroepen, individueel 
of bilateraal gewerkt. 

ter voorbereiding op een seminar krijgt u opdrachten waarin een bepaald thema met betrekking tot 
strategisch management in relatie wordt gebracht met vraagstukken uit de praktijk. de uitkomsten van 
deze opdrachten worden programmatisch geïntegreerd in het betreffende seminar of als vertrekpunt 
genomen voor een dialoog tussen programmacoördinator, docent en studenten.

strategisch management wordt gepresenteerd als een samenhangend geheel van management- en 
organisatieprincipes. Vervolgens wordt het geschetste kader verdiept naar afzonderlijke bestanddelen 
die evenzoveel perspectieven op beleid, organisatie en management laten zien. steeds wordt een 
thema conceptueel verkend en geconcretiseerd op kennis-, vaardigheids-, en attitudedomeinen, die 
direct in verband staan met de dagelijkse praktijk van de manager.

de opleiding start in september en wordt twee jaar later in juni afgerond. de 20 maandelijkse bijeen-
komsten omvatten twee aaneengesloten dagen (donderdag en vrijdag). de donderdag heeft een 
ochtend-, middag- en avondprogramma; de vrijdag een ochtend- en middagprogramma.

VOOr wie iS De 
OPLeiDing BeDOeLD? 

f	oordeelsvorming en besluitvaardigheid: samenhangend denken en handelen vanuit doelrationele,  
 machtspolitieke, culturele gezichtspunten en intuïtie. Voortdurend afstemmen van de praktijk van  
 strategische beleidsvorming met de (dagelijkse) managementpraktijk;
f	multiculturele oriëntatie: herkennen en optimaal benutten van de culturele diversiteit binnen de  
 organisatie, in de klantenpopulatie en in de samenleving;
f	open communicatie: zorgdragen voor een continu en transparant interactieproces tussen de 
 verschillende niveaus van de organisatie;
f	visie uitdragen en reflexief vermogen: richting en doelen overbrengen en voortdurend terugblikken  
 op organisatieprocessen en eigen zingeving, beleving en handelen.

strategisch management behelst een dynamische wijze van leidinggeven, waarbij externe turbulentie, 
onzekerheid of ambiguïteit niet als bedreigend worden gezien, maar juist als opening voor nieuwe 
kansen. Met een programma van activiteiten wordt richting gegeven aan de koers van de organisatie. 
strategisch management als concept wil afrekenen met een strikte scheidslijn tussen beleid en manage-
ment, tussen plannen maken en implementatie, kortom tussen denken en doen. Het benadert pro-
cessen van organiseren als een samenhangend geheel van zowel beleidsvoorbereiding en -beslissing 
als van uitvoering van beleid. strategisch management raakt daarmee aan sturing en coördinatie, aan 
de culturele gelaagdheid van de organisatie en aan vraagstukken van zingeving en macht.

de opleiding is bedoeld voor ervaren leidinggevenden (bestuurders, directeuren en managementteam-
leden) en senior beleidsmedewerkers die:
f	werkzaam zijn in een organisatie met een publieke functie of van een onderneming die daar  
 nauwe connecties mee onderhoudt;
f	opereren in netwerken van organisaties;
f	in de top verkeren van het besturingssysteem van de organisatie;
f	verantwoordelijk zijn voor ingrijpende en complexe strategische vraagstukken;
f	betrokken zijn bij de ontwikkelingstrajecten van de organisatie;
f	leidinggeven aan unitmanagers;
f	een reflexieve houding hebben ten aanzien van eigen denken en handelen;
f	minimaal HBo werk- en denkniveau hebben, aangevuld met enige jaren managementervaring.

Uitgangspunt is dat deelnemers, door hun positie en functioneren binnen instellingen, veelvuldig en 
actief bij een strategisch keuzeproces betrokken zijn. Voor de effectiviteit van het leerproces is het van 
belang dat zij kunnen reflecteren op die strategische betrokkenheid en hun ervaringen kunnen ver-
binden met de aangeboden theorie.
de praktijk wijst uit dat de opleiding goed aansluit bij leerbehoeften van leidinggevenden die hun 
managementfunctie willen verdiepen en verbreden, op het punt staan een overstap te maken naar een 
positie op leidinggevend strategisch niveau of de balans van hun loopbaan willen opmaken.

de opleiding beoogt kennis, inzicht, visie, kunde en reflectie te versterken. U leert deze domeinen inte-
greren in de persoonlijke en professionele ontwikkeling en ze te transformeren naar de praktijkcontext 
van de organisatie. U gaat denken en handelen vanuit de invalshoek van dualiteit en ontwikkelt het 
vermogen om te gaan met onzekerheid, verandering, ambiguïteit en diversiteit. 

na afloop van de opleiding heeft u:
f	multidisciplinaire analytische kennis ontwikkeld;
f	een visie op de toekomst gevormd die de synthese maakt tussen eigen doelen en de doelstellingen  
 van de organisatie;

VOOr wie iS De 
OPLeiDing BeDOeLD? 

DOeL Van De 
OPLeiDing
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in het eerste jaar van de opleiding (seminar 1 t/m 10) wordt het concept strategisch management 
nader verkend en ingevuld vanuit verschillende perspectieven op sturing van organisaties:

 (1) introductie: conceptueel kader en leerdoelen*
Blok 1 Kijken/verkennen: diagnose van de organisatie en haar omgeving
 (2) organisatieprocessen vanuit cultureel perspectief
 (3) organisatieprocessen vanuit doelrationeel perspectief
 (4) Maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen 
 (5) framing, de relatie omgeving en organisatie vanuit persoonlijk perspectief*

Blok 2 Ontwikkeling van visie op sturing en beïnvloeding van de organisatie
 (6) sturen op resultaat*
 (7) sturen op competenties*
 (8) sturen op markt*

Blok 3 Balans en integratie
 (9) sturen in de rol van strategisch manager* 
 (10) Balans en integratie

Het tweede jaar van de opleiding (seminar 11 t/m 20) heeft als centraal thema 'organisaties en 
verandering'. Vanuit een gekozen strategisch profiel voor de eigen organisatie worden verschillende 
veranderingsaspecten nader belicht:

 (11) Beelden van veranderen*
Blok 4 Omgaan met veranderingen en diversiteit
 (12) Veranderen als proces*
 (13) schuivend bestuur en strategische spanningen*
 (14) Homogeniteit als belemmering van veranderingsprocessen* 
   
Blok 5 Sturing van veranderingsprocessen
 (15) kennis en communicatie: verhalen aan het werk* 
(16)  Macht en politiek in organisaties*
 (17) Het ‘nieuwe werken’
 (18) Veranderingen in gedrag: transitiemanagement

Blok 6 Balans en integratie
 (19) terugblik en vooruitblik 
 (20) presentatie van scripties en afronding

* wetenschapsfilosofie en methoden & technieken van sociaal wetenschappelijk  
 onderzoek

 in de seminars, aangegeven met een *, wordt aandacht besteed aan wetenschapsfilosofie en  
 methoden & technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Het doel hiervan is de deelnemers  
 toe te rusten voor het doen van afstudeeronderzoek naar organisatie- en managementprocessen in  
 het tweede jaar. dit wordt mede bereikt door inzicht te bieden in: 
f	de betekenis van wetenschapstheoretische en epistemologische opvattingen waaronder keuzen  
 van paradigmata en onderzoeksoriëntaties; 
f	de methoden en technieken van sociaal wetenschappelijk onderzoek;
f	de analysemogelijkheden van onderzoeksresultaten.

Introductie: conceptueel kader en leerdoelen 
in dit eerste seminar staan een uitgebreide kennismaking, het formuleren van de eigen leerdoelen, 
de rode draad van de opleiding en het concept strategisch management centraal. strategisch manage-
ment is gericht op het vergroten van de reflectieve competentie. Het staat voor een concept waarbij 
de eigen persoonlijke beleving een plaats krijgt in het kijken naar en het sturen van organisaties.
in het seminar wordt de basis gelegd voor de theorie en praktijk van strategisch management. 
Het concept wordt behandeld vanuit een geïntegreerde visie, gericht op de vitaliteit van organisaties 
met een publieke functie. kenmerken van leiderschap van dienstverlenende organisaties worden aan 
de hand van een eerste typologie verkend. leerdoelen worden expliciet gemaakt aan de hand van een 
analyse van de eigen leef- en werkwereld.  

Organisatieprocessen vanuit cultureel perspectief
Aandacht voor cultuur als belangrijke factor in organisaties en voor cultuurprogramma's als interventie-
middel is sterk toegenomen. tegelijk is bij machtspolitieke interventies de (normatieve) aandacht ver-
schoven van hiërarchische naar interactieve beïnvloedingsprocessen. de invloed van culturele aspecten 
in organisatieprocessen en managementinterventies in het formuleren en implementeren van beleids- en 
managementstrategieën is veel groter dan veelal wordt aangenomen. dit vraagt om een gedifferenti-
eerde benadering van organisatieculturen. niet het onverkort aansturen op één perspectief ('alle neuzen 
dezelfde kant op') staat daarbij voorop, maar het leren waarderen van verscheidenheid en zelfs van 
weerstand als kansen voor innovatie. organisaties worden hierbij geportretteerd als een voortdurend 
veranderend netwerk van eenheden waarin verschillende afhankelijkheidsbalansen en betekenissen 
bestaan. Managers moeten steeds opnieuw de keuze maken hoe zij zich tot deze verschillen verhouden.  

Organisatieprocessen vanuit doelrationeel perspectief
Vanuit doelrationeel perspectief worden organisaties opgevat als samenwerkingsverbanden die door 
een gerichte inzet van mensen, geld, tijd en ruimte zo efficiënt mogelijk doelen nastreven. inzet van 
het seminar is inzicht te verkrijgen in de werking van doelrationele principes en de wijze waarop deze 
principes worden vormgegeven in de primaire en besturingsprocessen en in de organisatiestructuur.
Allereerst wordt ingegaan op het belang van een organisatiestrategie en de daaruit voortvloeiende 
doelstellingen. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de inrichting van de primaire processen waar-
mee de doelen dienen te worden gerealiseerd. ten slotte worden besturingsprocessen nader bekeken. 
Meer in het bijzonder wordt de planning en controlecyclus toegelicht. om de praktische relevantie van 
theoretische inzichten te illustreren wordt gedurende het seminar met (eigen) praktijkcases gewerkt.

Maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen
in de relatie tussen overheid, instellingen, uitvoeringsorganen en burgers doen zich al enige tijd veran-
deringen voor die van grote betekenis zijn voor de inhoud, vormgeving en het (be)sturen van publieke 
diensten. Het beeld van ‘de nationale overheid’ die verantwoordelijk is voor alles dat wij van gemeen-
schappelijk belang vinden en het vermogen heeft om te besturen, is sterk veranderd. de invloed van 
europese integratie en de eU is daarin sterk voelbaar.
overheden op verschillende niveaus, van lokaal tot supranationaal, non gouvernementele organisaties, 
partijen uit de private sector, spelen allen een rol in het besturen van de samenleving; in wisselende 
samenstellingen en met verschillende verantwoordelijkheden en mogelijkheden. in dit verband wordt 
wel gesproken over een verandering van government naar governance. 
in dit seminar kijken we naar de achtergrond van deze veranderingen, hoe die veranderingen er uit 
zien en welke betekenis of betekenissen daar aan kunnen worden toegekend. Wat betekent een net-
werksamenleving en wat betekent horizontaal bestuur voor de mogelijkheden om aan de vraag naar 
publieke diensten te voldoen? Wat betekent het toegenomen belang van publieke verantwoording 
voor het functioneren van organisaties, professionals en strategisch managers?
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Sturen op de markt
de biografie van organisaties in het publiek domein wijzigt zich. instellingen konden voorheen voor-
namelijk beschouwd worden als uitvoeringsorganen van centraal (overheid) geformuleerd beleid. 
gewijzigde maatschappelijke en bestuurlijke omstandigheden maken het nodig dat instellingen zichzelf 
en hun omgeving anders gaan definiëren. eén van de meest ingrijpende heroriëntaties is de verschuiving 
van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde dienstverlening.
Het marketinginstrument biedt een handzame methodiek om programma's op te stellen waarin 
afstemming wordt gerealiseerd tussen (maatschappelijke) behoeften en organisatorische mogelijk-
heden (sterkten en zwakten).
tegelijkertijd (en in die zin is het meer dan louter het toepassen van een nieuwe technologie) biedt het 
marketing-denken de mogelijkheid om organisatiebreed de dialoog over een andere kijk op de praktijk 
van dienstverlening aan te gaan.

Sturen in de rol van strategisch manager: de praktijk
de effectiviteit van managers wordt niet alleen door visie, kennis en inzicht in bewegingen binnen en 
buiten de organisaties bepaald. sociaal-communicatieve competenties zijn bij het begeleiden van 
werknemers, het motiveren van anderen en het aanpakken van conflicten van doorslaggevend belang. 
Het optreden in de rol van manager appelleert aan het eigen handelingsrepertoire. Voor de ene 
manager is effectief presenteren in een grote groep lastig en voor de andere valt het actief kunnen 
luisteren en niet gelijk advies willen geven niet mee. 
in dit seminar wordt met interpersoonlijke vaardigheden geoefend met behulp van rollenspelen en 
actuele casuïstiek die de deelnemers uit de eigen praktijk inbrengen.

Balans en integratie
deelnemers zijn bij aanvang van de opleiding vertrokken met bepaalde verwachtingen, leervragen en 
-behoeften. Het laatste seminar van het eerste opleidingsjaar leent zich uitstekend voor het opmaken 
van een tussenbalans ten aanzien van ieders individuele leerroute en ontwikkeling, waarbij medestu-
denten, docenten en cursusleiding fungeren als kritisch klankbord. dit wordt eerst aan de hand van 
een organisatietypologie gedaan. er wordt bekeken hoe de verschillende theoretische inzichten die in 
het eerste jaar van de opleiding zijn behandeld zich verhouden tot de concrete praktijk van dienstverle-
nende organisaties en welke gevolgen dat heeft voor de positie en het functioneren van het 
management. 
Als tweede onderdeel van het seminar worden eigen leerervaringen op een beeldende wijze verankerd. 
strategisch management wordt op die manier ingebed in een breder spectrum van verandering.

Beelden van veranderen
Het thema ‘organisatieverandering’ vormt de rode draad in het tweede jaar van de opleiding. 
organisatieverandering start met het analyseren van eigen referentiekaders en beeldvorming. denk 
aan maatschappelijk ondernemerschap en andere varianten van managerial values. Het reflecteren op 
en keuzes maken voor de eigen manier van legitimering kan consequenties hebben voor de referentie-
kaders die de organisatie zal hanteren. Met het ter discussie stellen van deze beelden wordt inzicht 
verkregen in de authenticiteit van eigen handelen en de consequenties die dat voor de organisatie-
missie en visie kan hebben. inzicht in deze beeldvorming geeft handvatten waarmee de organisatie 
kan worden vormgegeven. daarbij komen mogelijke strategieën naar voren waarin steeds de aandacht 
voor de relatie tussen persoonlijke en organisatorische beelden en gewenste veranderingen in het 
vizier komen.
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De relatie omgeving en organisatie vanuit persoonlijk 
perspectief
dit seminar omvat een zoektocht naar hoe op het niveau van persoon en organisatie omgegaan wordt 
met informatie als product van communiceren. Mensen worden beschouwd als informatieverwerkende 
systemen die als individuen persoonlijke realiteiten en als groepswezen sociale realiteiten – zoals 
'organisaties' – construeren. toekenning van betekenis is hierbij afhankelijk van evaluatieve 'brillen' en 
conceptuele raamwerken die tot constructiefouten kunnen leiden. Waar aanhoudende en met elkaar 
strijdige informatiegolven het denken verlammen, ontstaat stress en conflict. Het lijkt alsof de strate-
gisch manager zich nooit genoeg bewust kan zijn van de verschillende realiteiten. tegelijkertijd neemt 
de manager zelf een eigen gedragswereld en sociale realiteit mee in de relaties tot anderen.

Sturen op resultaat
Van de strategisch manager wordt verwacht dat de organisatie ‘in control’ is. daarbij gaat het primair, 
maar niet uitsluitend, om financiën. strategische keuzen dienen mede gebaseerd te zijn op verifieerbare 
data met betrekking tot input, throughput en output van diensten en producten. Missie, beleid, doel 
en inzet van middelen zullen op hun realiteits- en haalbaarheidsgehalte getoetst dienen te worden. 
Aan de orde komen het kwantificeren van doelstellingen en kwaliteit en het kwantificeren van finan-
cieel en middelenbeleid, waarna integratie van beide vormen van beleid plaatsvindt. deelnemers 
worden geacht (eigen) jaarverslagen en beleidsnota's te analyseren op aanwezigheid van kengetallen 
en zelf nieuwe kwantitatieve indicatoren te ontwerpen voor het meten van dienstverlenende processen 
in hun eigen organisatie.

Sturen op competenties
in het denken over de ontwikkeling en uitvoering van strategisch beleid neemt de mens in de organi-
satie een centrale plaats in. persoonlijke kwaliteit en deskundigheid van medewerkers, onderhande-
lings- en samenwerkingscapaciteiten, taakvolwassenheid en andere begrippen maken deel uit van het 
'human capital' als kritische (succes)factor. Bij het management ligt de opdracht het potentieel van 
medewerkers te ontwikkelen en een balans te vinden tussen individuele en organisatiedoelen door 
middel van (competentie)coaching. 
op de eerste dag van het seminar staat de vraag centraal in welke mate personeelsmanagement kan 
bijdragen aan het succesvol omgaan met strategische keuzen. in het bedrijfsleven worden strategieën 
en aanpassingen van organisatiestructuren en -processen vaak gebaseerd op de '(kern)competentie 
aanpak'. in het seminar wordt besproken of en hoe dit soort ideeën te vertalen is naar de non-profit 
sector, welke gevolgen dit heeft voor (de aansturing van) de individuele medewerker en welke conse-
quenties hieruit voortvloeien voor het strategische personeelsbeleid en de integrale vernieuwing van 
personeelsinstrumenten.
op de tweede dag van het seminar wordt ingegaan op het benaderen van sturingsvraagstukken in 
termen van paradoxen. Aan leidinggevenden worden als gevolg van toenemende complexiteit en 
ambiguïteit in de context van organisaties vaak tegenstrijdige eisen gesteld. Zij moeten over vaardig-
heden beschikken die onderling vaak conflicterend zijn. in de literatuur worden in sommige publicaties 
management en leidinggeven als concepten tegenover elkaar geplaatst waarbij de manager zich richt 
op beheersen en de leider als visionair mensen inspireert. in de praktijk lopen rollen echter door elkaar.
in het seminar zal worden gesproken over het omgaan met spanningsvelden binnen het leidinggeven 
aan personeel, wat het effect hiervan is, hoe hiermee kan worden omgegaan en hoe zelfinzicht van de 
leidinggevende hierbij behulpzaam kan zijn. Het is de opzet om een aantal essentiële spanningsvelden 
in beeld te brengen.
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Veranderen als proces
Zelden is een organisatie in balans met zichzelf en de omgeving. Veranderen is dus een existentiële 
opgave van organisaties: niet iets eenmaligs, maar een continu proces. probleem is dat deze – bepaald 
niet originele – uitspraken in de praktijk meestal uitermate lastig te hanteren zijn. 'Veranderingskunde' 
wordt niet voor niets een vak. in dit seminar van het tweede jaar staat daarom de 'hoe-vraag' centraal: 
hoe kunnen blokkades en veranderingen daarin concreet worden aangepakt? de nadruk ligt daarbij op 
het meekrijgen van mensen omdat geen enkele organisatie echt verandert als de mensen die er werken 
niet veranderen. er wordt uitgegaan van twee invalshoeken: enerzijds het sociaal-constructivistisch 
perspectief, anderzijds een systemische benadering, waarbij de thema’s ontwerpen en ontwikkelen 
gehanteerd worden als aan elkaar verbonden sturingsperspectieven van verandertrajecten. 
daarbij zal ook worden ingegaan op dialogisch werken als een manier om samen te werken op basis van 
onderlinge afhankelijkheid en de erkenning van de noodzaak om vanuit het collectief te handelen in 
plaats van individuele posities en belangen centraal te stellen. de dialoog is een gemeenschappelijk 
onderzoek naar de vooronderstellingen of principes van ons denken en handelen, waardoor een nieuw 
begrip ontstaat. de dialoog verbindt mensen. de bijdrage van ieder groepslid wordt als onontbeerlijk 
beschouwd voor de verdere ontwikkeling van een groep. Uitgangspunt is dat veel mensen een stukje van 
het antwoord hebben en dat ze samen de beste oplossingen cq handelingsperspectieven kunnen creëren.

Schuivend bestuur en strategische spanningen
eerder besproken maatschappelijke veranderingen – individualisering, internationalisering, informati-
sering, interculturalisering – leiden in bestuurswetenschappelijke zin tot drie typen van bestuurlijke 
verschuivingen. ten eerste verschuiven de relaties tussen de maatschappelijke domeinen overheid, 
markt en maatschappelijk middenveld. de verschuiving van government naar governance, gaat niet 
alleen over prestaties, maar ook over legitimiteit en vertrouwen. ten tweede verschuiven bestuurlijke 
mechanismen binnen de overheid. de laatste moet vooral minder ambtelijk en meer zakelijk worden. 
ten derde verschuiven organisatievormen en arrangementen tussen staat, markt en civil society. 
door de verzelfstandiging van overheidsorganisaties, de oprichting van regulators op afstand van de 
staat en door ketens en pps constructies, raken grenzen diffuus en verantwoordelijkheden verspreid. 
Het publieke domein in nederland is voor organisaties in de non-profit sector een turbulente omgeving 
geworden. leidinggevenden moeten enerzijds omgaan met de snel veranderende externe verwach-
tingen en anderzijds sturen op de primaire taak van de organisatie. dit vraag leiderschap in het laveren 
aan de grens van deze vaak botsende externe en interne vereisten die toenemende druk, onrust en 
frustraties binnen de instellingen veroorzaken. dit alles roept sterke spanningen op, met name tussen 
proces en inhoud, tussen politiek en bestuur, en tussen publiek en privaat. deze spanningen – en hoe 
daar strategisch in te spelen - worden op de tweede dag van dit seminar verkend en kritisch bevraagd. 

Homogeniteit als belemmering van veranderingsprocessen
diversiteit wordt vaak gezien als synoniem voor multiculturaliteit. in dit seminar wordt diversiteit vanuit 
een breder perspectief neergezet en de voor- en nadelen besproken. organisaties hebben altijd te maken 
met een verscheidenheid aan mensen en medewerkers in leeftijd, kleur, validiteit, seksuele geaardheid 
en sociale/culturele achtergrond. Wat is de betekenis van een dergelijk breed perspectief voor de orga-
nisatiecultuur en structuur, voor de wijze waarop klanten benadert worden, voor de beeldvorming 
binnen de organisatie en voor het imago naar buiten toe? specifieke aandacht wordt gegeven aan 
de inhoudelijke kenmerken van optreden en communiceren op basis van etniciteit en genderrelaties.

Kennis & Communicatie: Verhalen aan het werk
organisaties functioneren in een ingewikkelde en dynamische omgeving waarin kennis een steeds 
dominantere plaats inneemt. deze complexiteit leidt tot het ontstaan van nieuwe problemen die om 
nieuwe oplossingen vragen. om hier goed op in te spelen is het vermogen om kennis tot stand te 
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brengen, te verspreiden en te managen van groot belang. communicatie speelt hierbij een essentiële 
rol. in organisaties is er sprake van een enorme variëteit aan opvattingen en kennis doordat er 
verschillen tussen mensen zijn in afkomst, geslacht, leeftijd, opvoeding, opleiding en werkervaring. 
dit leidt tot een kakofonie van geluiden. deze meerstemmigheid proberen te overstemmen door te 
trachten professionals aan te sturen en tot leren aan te zetten is gedoemd te mislukken. een betere 
manier van (taal)handelen is afstemmen waarbij gebruik wordt gemaakt van een narratief perspectief 
op kennisconstructie. de focus ligt daarbij op het vertellen van ‘verhalen’ over opgedane ervaringen. 
Managers kunnen professionals op deze wijze stimuleren kennis met elkaar te delen en organisatie-
leren te optimaliseren. daarmee krijgen managers een instrument in handen om met de professionals 
te werken aan een nieuw verhaal dat richting geeft aan de toekomst van de organisatie die ze geza-
menlijk vormgeven.
daarnaast wordt gebruik gemaakt van inzichten uit de semiotiek (tekenleer) om te begrijpen hoe 
mensen in organisaties met tekens (zoals als afbeeldingen, teksten en objecten) verhalen vertellen 
om anderen al dan niet bewust te beïnvloeden.

Macht en politiek in organisaties
in elke organisatie spelen zowel macht als communicatie een rol. Meestal zijn ze zo verweven, dat het 
moeilijk is hun verhouding uiteen te rafelen. Zonder beide kan een organisatie niet functioneren. 
Waar het om gaat is dat zowel macht als communicatie goed functioneren. Waar dat niet het geval is 
politiseert een organisatie en dreigt politiek spel de overhand te krijgen, met alle gevolgen die daarbij 
horen, voor de organisatie en de medewerkers. Het lijkt erop dat juist in deze maatschappij, met zijn 
individualisering enerzijds en met zijn vaak complexe en niet transparante organisaties anderzijds, het 
samenwerken een (machts-) politiek probleem is geworden.
We gaan er vanuit dat de machtspolitieke dimensie in organisaties een gegeven is. Waar het om gaat 
is de kwaliteit daarvan en in het bijzonder de kwaliteit van politiek handelen op alle niveaus van de 
organisatie. Hoe effectief en respectvol te handelen vanuit de eigen positie en hoe om te gaan met 
tegenspelers die dat niet doen? is er een weg naar een organisatie waar de spelers het spel spelen 
volgens gemeenschappelijk aanvaarde richtlijnen en waar besliskracht gepaard gaat met communica-
tieve openheid?  

Het ‘nieuwe werken’
individualisering, informatisering, digitalisering en andere megatrends zetten door en hebben een 
belangrijke impact op de vormgeving van en werkwijze binnen organisaties. Je kunt daarbij denken 
aan de wijze van communiceren binnen organisaties en het gebruik van social media, aan thuiswerken 
en de inrichting van de werkplek. Je kunt ook denken aan de groei van het aantal zzpérs en het 
werken via detachering. of aan het werken over de grenzen van organisaties in ketens, netwerken en 
in allerlei verbanden tussen organisaties, soms zelfs internationaal. dit seminar gaat dieper in op deze 
thema’s en de effecten daarvan op de inrichting en sturing van organisaties.

Veranderingen in gedrag: transitiemanagement
organisatieverandering vraagt gedragsverandering. de aandacht gaat daarbij veelal uitsluitend uit 
naar de vormgeving en uitvoering van nieuw gedrag. Als dit niet wordt voorafgegaan door een proces 
van transitiemanagement, een proces waarin aandacht en ruimte wordt gegeven aan de betekenis 
van het oude gedrag en waarin mensen worden aangemoedigd om alternatieve arbeidsidentiteiten 
en handelingsmotivatie te verkennen en daarmee te experimenteren, dan kan het nieuwe gedrag niet 
worden verankerd en is er geen sprake van duurzame verandering. 
dit seminar gaat in op de achtergronden en fasen van transitiemanagement. deelnemers worden uit-
genodigd te reflecteren op eigen ervaringen van successen en blokkades bij het bewerkstelligen van 
duurzame verandering in het eigen gedrag en dat van anderen. 
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prof. dr. M. noordegraaf, bestuurskundige, senior onderzoeker bij UsBo. Zijn hoofdthema’s zijn: 
publiek management, organisatie en management, publieke managers, ‘managerial behaviour’, profes-
sionals, professionele publieke managers, politiek en bestuur, politiek-bestuurlijke settings.
mw. drs M.a.Y.M. Oomen, cultureel antropoloog. UsBo-docent. Adviseur vooral geïnteresseerd in 
organisatiecultuur, multiculturalisme en internationale relaties. 
drs. g. Pikker, docent organisatie- en advieskunde bij de UsBo en senior adviseur bij UsBo Advies. 
Zijn expertise is organisatieontwikkeling met daarbij alle activiteiten die bijdragen aan het verbeteren 
en vernieuwen van organiseren. Zijn bijzondere aandacht heeft het thema ondernemen binnen de 
publieke sector.
dr. S.B.M. Princen, bestuurskundige. UsBo-docent en onderzoeker op het gebied van internationaal 
en europees bestuur.
mw. M. von Salisch, trainer en supervisor.
dr. ir. F.F.j.M. Schaepkens rc, manager financiën en informatievoorziening. 
prof. dr. P. Schnabel, socioloog. Hoogleraar sociaal en cultureel beleid en directeur sociaal en 
cultureel planbureau. 
drs. a. van der Steen, programmacoördinator, docent, organisatieadviseur, met name geïnteresseerd 
in vernieuwing en verandering in organisatie in relatie tot management en leiderschap. 
mw. i. tromp, docent kunsteducatie. gericht op het vormgeven van leer- en veranderingsprocessen 
met behulp van vormgevingsmiddelen uit de kunsten. 
mw. drs. i.Y.e. van Veenendaal, historicus, programmacoördinator, UsBo-docent organisatiekunde 
met speciale aandacht voor HrM, kennismanagement, communicatie en narrativiteit. 
prof. dr. P. Verweel, cultureel antropoloog. Vice-decaan. directeur onderwijs UsBo. Hoogleraar orga-
nisatie en management vanuit multicultureel perspectief.

Programma-directeur prof. dr. p. Verweel
samen met de programmacoördinator bewaakt hij het inhoudelijke en didactische concept, 
en de voortgang van de opleiding.
Programmacoördinatoren drs. A. van der steen en drs. iris van Veenendaal
Verantwoordelijk voor het inhoudelijke en didactische concept, en de voortgang van de opleiding.
Projectondersteuning mw. g. pfaff
Verantwoordelijk voor de logistieke en organisatorische ondersteuning van de opleiding.

na afronding van deze opleiding kunt u als alumnus deelnemen aan activiteiten die door en voor 
alumni van het Utrechtse Meesters netwerk worden georganiseerd. U zult automatisch op de hoogte 
gehouden worden van onze netwerkactiviteiten. 

de opleiding bestaat uit 20 seminars van twee aaneengesloten dagen. elk seminar start op donderdag 
om 10.00 uur en wordt op vrijdag rond 16.30 uur afgesloten.

de seminars vinden plaats in conferentieoord kaap doorn te doorn.

de opleiding richt zich op afgestudeerden met een hbo- of wo-diploma of een diploma dat daarmee 
gelijkgesteld kan worden (bachelorniveau). Beschikt u naast een vwo-diploma over een combinatie van 
vooropleidingen die naar het oordeel van de programmaleiding gelijkwaardig is aan een hbo-opleiding, 
of over voldoende relevante werkervaring, dan kunt u zich toch inschrijven. de programmaleiding zal 
het opleidingsniveau beoordelen op basis van een dossier dat u samenstelt.

SeMinar 19 f
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KernDOcenten

Terugblik en vooruitblik
net zoals in seminar 10 vormen integratie en perspectief de ankerpunten van deze bijeenkomst, met 
deze keer het omgaan als manager met voortdurende veranderingsprocessen en toenemende com-
plexiteit binnen en buiten de organisatie als uitgangspunt. reflecterend op de oorspronkelijke leer-
behoeften, de opgedane cognitieve kennis, de ervaringen met de groepsdynamiek en het trainingsdeel 
van de opleiding, maakt elke deelnemer de balans op ten aanzien van het eigen leertraject en verdere 
werk- en loopbaanontwikkeling. 

Presentatie van scripties en afronding
Het slotseminar heeft een open karakter en biedt de kans om de uitdaging met kerndocenten aan te 
gaan en vraagstukken te bespreken die beschouwd worden als belangrijke thema’s voor de toekomst 
van de organisaties en/of het eigen functioneren. daarnaast presenteren deelnemers het afstudeer-
onderzoek dat zij hebben uitgevoerd en dat door de begeleidende docent is beoordeeld op de kwaliteit 
van theoretische verwerking en praktische toepassing van (delen van) het strategisch management-
concept. tot slot wordt de balans opgemaakt van de achterliggende opleidingsperiode en worden 
ideeën ontwikkeld en aangereikt voor continuering van opgebouwde relaties.

dr. w. Bakker, bestuurskundige, UsBo-docent en onderzoeker, geïnteresseerd in de spanning tussen 
rationaliteit en macht bij totstandkoming en uitvoering van beleid, relatieve rol van overheidsbeleid bij 
veranderingen van publieke voorzieningen en vormgeving van publieke verantwoordelijkheden binnen 
verzorgingsstaten.
drs. M.j. van den Berg, bestuurskundige, management en ict adviseur. Vooral gericht op analyse en 
herontwerp van bedrijfsprocessen, vormgeving van planning en control-systematiek, ondernemings-
plannen en effectmanagement. 
dr. j. Boessenkool, cultureel antropoloog, UsBo-docent en onderzoeker, in het bijzonder gericht op 
machtsrelaties in organisaties en geïnteresseerd in wetenschapsfilosofie.
mw. drs. r.a de caluwe-Sharpe, psycholoog/ psychotherapeut, houdt zich bezig met het begeleiden 
en faciliteren van transitieprocessen.
dr. M. P.h.D. cleiren, psycholoog. Universitair docent klinische & gezondheids-psychologie aan de 
Universiteit leiden. doceert en publiceert op het gebied van zingevingspsychologie en levensgebeurte-
nissen. 
mw. dr. M.M. gastelaars, cultuursocioloog. UsBo-docent en onderzoeker, in het bij zonder gericht 
op professionele organisaties en hun omgeving. 
prof. dr. P. ’t hart, hoogleraar UsBo, met aandacht voor: publiek leiderschap, groepsdynamiek 
binnen besturen, beleidsevaluaties- en veranderingen.
dr. M. hetebrij, socioloog. Momenteel parttime verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek en 
daarnaast werkzaam als adviseur. Zijn aandachtsgebieden zijn macht en communicatie als twee onaf-
scheidelijke dimensies van bedrijfsvoering en politieke competenties voor individuen en organisaties.
mw. prof. dr. D. hosking, UsBo-docent en onderzoeker, vooral gericht op problemen rond indivi-
dueel en sociaal constructionisme. 
mw. dr. a. Knoppers, socioloog. UsBo-onderzoeker, docent en organisatieadviseur bij UsBo met 
bijzondere aandacht voor gender, diversiteit en beeldvorming in (sport)organisaties. 
prof. dr. e. Loos, taalkundige, senior docent/onderzoeker (UsBo) op het gebied van institutionele 
communicatie en organisationele leerprocessen. 
t. Luijendijk, trainer en supervisor. 
dr. a.j. Meijer, bestuurskundige en beleidswetenschapper, UsBo. onderzoeksinteresses zijn publieke 
controle, informatisering en individualisering in het openbaar bestuur.
P. Moonen, docent audiovisuele vormgeving, filmmaker, fotograaf. 



aanMeLDingS-
FOrMULier

14 |15

dHr/MW (t itel) 

WerkZAAM BiJ  

Afdeling

Adres orgAnisAtie

postcode/plAAts 

telefoon

eMAil

HUidige fUnctie 

daarnaast zouden we graag van u willen ontvangen:
f	een uitgebreid curriculum vitae (inclusief opleidingen en beschrijving huidige functie); 
f	uw motivatie voor deelname aan dit programma. 

Hoe bent u in contact gekomen met ons: 
advertentie in dagblad, zo ja welk:
advertentie in tijdschrift, zo ja welk:
collega/kennis
(oud)student
website
UsBo-docent
anders, namelijk  

dAtUM

HAndtekening

na ontvangst van dit formulier zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen over een oriën-
terend gesprek. definitieve inschrijving volgt in een fase daarna. 

dit formulier kunt u ongefrankeerd (postzegel niet nodig) retourneren naar:

Universiteit Utrecht
Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap
t.a.v. gemma Pfaff
antwoordnummer 3402
3500 ZL Utrecht
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Het masterprogramma heeft een studielast van 1600 studie-uren, verspreid over twee jaren. de feite-
lijke studielast is afhankelijk van individuele kwaliteiten en van de wijze waarop de onderzoeksonder-
delen in het werk geïntegreerd worden. U dient rekening te houden met een belasting van 60 uur per 
maand. dit is exclusief de aanwezigheid bij seminars. Wanneer door bijzondere omstandigheden de 
studie vertraging oploopt, kunnen wij hierover passende afspraken maken. 

studenten ontvangen hun Master of Arts (MA) graad als zij voldoen aan de volgende eisen:
f	over de noodzakelijke kennis op het gebied van onderzoekstrategieën en methoden & technieken  
 van sociaalwetenschappelijk onderzoek beschikken; 
f	drie opdrachten op basis van literatuurstudie met goed gevolg hebben afgerond;
f	een scriptie met goed gevolg hebben geschreven als eindproduct van een onderzoek over een 
 zelfgekozen organisatie- c.q. managementvraagstuk; 
f	een reflectieve notitie over de bereikte persoonlijke leerdoelen met goed gevolg hebben afgerond;
f	individuele en/of groepsopdrachten die tijdens seminars zijn gegeven, hebben uitgevoerd; 
f	een actieve inzet bij het persoonlijke leertraject hebben getoond en constructief aan seminar-
 activiteiten en het groepsproces hebben bijgedragen;
f	aan de aanwezigheidseis van 80% gedurende de tweejarige opleiding hebben voldaan.

de universitaire graad Master of Arts (MA-titel) wordt verleend door het departement Bestuurs- en 
organisatiewetenschap (UsBo) van de Universiteit Utrecht.

U kunt zich aanmelden voor de opleiding door het aanmeldingsformulier volledig ingevuld aan ons te 
retourneren. na aanmelding vindt een wederzijds oriënterend gesprek met de programmacoördinator 
plaats. dit gesprek is bedoeld om na te gaan of uw leervragen corresponderen met het aanbod van de 
opleiding en past binnen de beoogde doelgroep. definitieve inschrijving volgt na het oriënterende 
gesprek en geschiedt in principe op volgorde van binnenkomst. de eerste tien inschrijvingen zijn ver-
zekerd van plaats, de overige plaatsen worden toegewezen op basis van gewenste, gevarieerde samen-
stelling van de groep. Het maximum aantal inschrijvingen is 22 deelnemers. inschrijving is in principe 
mogelijk tot medio augustus. de aanmelding en het oriënterende gesprek moeten dan al hebben 
plaatsgevonden.

de totale kosten voor deze tweejarige masteropleiding zijn opgenomen in een bijlage of te vinden op 
onze website: www.uu.nl/usbo/emp.de opleidingskosten zijn vrij van BtW en inclusief studiemateriaal 
en begeleiding, en accommodatie- en verzorgingkosten. 

studenten die overwegen de opleiding voor eigen rekening te volgen doen er goed aan bij de belasting-
dienst te informeren naar de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor fiscale aftrek en de hoogte 
ervan. Bel voor meer informatie met de belastingtelefoon 0800-0443 of kijk op www.belastingdienst.nl

Voor nadere inhoudelijke inlichtingen omtrent de opleiding kunt u contact opnemen met project-
ondersteuner mw. g. pfaff of de manager executive & Masterprogramma’s,  drs. p.J.g. Adriaanse. Zij 
zijn beiden te bereiken via (030) 253 8101 of per e-mail: g.t.m.pfaff@uu.nl of p.j.g.adriaanse@uu.nl
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