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‘Hoe kom je los van de 
inhoud en word je 
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van de politiek?’
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Executive onderwijs Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht draagt bij 
aan duurzame inzetbaarheid en inspiratie van hoogopgeleide professionals. Ons onderwijs en aanbod 
kenmerkt zich door een multidisciplinaire aanpak en de beste docenten uit de universiteit, het 
bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. Daarnaast bieden we een op professionals toegespitst 
interactief onderwijsprogramma, een kleinschalige leeromgeving, interactie met toponderzoekers en het 
creëren van relevante netwerken.

Kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.uu.nl/rebo/executive
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Leergang Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit

INTRODUCTIE
Als ambtenaar werk je in een politieke omgeving en dat 
vraagt om politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Wanneer wordt 
een dossier politiek gevoelig? Hoe ga ik om met alle actoren 
in het politieke krachtenveld? Wat is mijn rol als ambtenaar 
ten opzichte van de politieke bestuurders en volksvertegen-
woordigers? Hoe ontstijg ik mijn rol als inhoudelijk expert 
en word ik volwaardig adviseur van de bestuurder?

Deze opleiding geeft antwoord op de vragen waar ambte-
naren mee te maken krijgen in hun werk met een politiek 
bestuur. We behandelen de theorie achter politieke sensiti-
viteit, nemen de politieke cultuur onder de loep en reiken 
instrumenten aan die je in de dagelijkse praktijk kunt ge-
bruiken bij het werken in een politiek-bestuurlijke omge-
ving. 

Kortom: deelnemers leren met èn van elkaar in dit interac-
tieve programma waar theorie en praktijk elkaar naadloos 
aanvullen.

LEERDOEL 
Het ontwikkelen van politiek-bestuurlijke sensitiviteit bij 
ambtenaren die werken met politieke bestuurders. Dit krijgt 
vorm door: 
• kennis van de inrichting van het bestuurlijke systeem,

met nadruk op de rol van het college en de gemeente-
raad;

• inzicht in de verhouding tussen de politieke wereld en 
de ambtelijke wereld en in manieren om met eventuele 
spanningen om te gaan die deze verhouding met zich 
meebrengt (rolopvatting, integriteit en loyaliteit);

• inzicht in de politieke omgeving en in mogelijkheden 
om in te spelen op wensen vanuit de samenleving (ac-
toren, krachtenveld);

• inzicht in welke vraagstukken politiek gevoelig kunnen 
worden en hoe je hierover effectief kunt adviseren.

DOELGROEP 
Deze leergang richt zich op ambtenaren die werken bin-
nen gemeenten, provincies of waterschappen en die in 
hun werk regelmatig contact hebben met politiek bestuur-
ders. Van beleidsmedewerkers tot projectleiders, van be-
stuursadviseurs tot afdelingshoofden. 

Belangrijk is dat je als ambtenaar regelmatig met een be-
stuurder te maken hebt: van het schrijven van een stuk 
voor de bestuurder tot het afhandelen van vragen van 
en aan de bestuurder. Bij de aanmelding hoort een korte 
intake. 

DR. HARMEN BINNEMA

Harmen Binnema is universitair docent en 

coördinator van de executive leergang Politiek 

Bestuurlijke Sensitiviteit. In onderzoek en on-

derwijs ligt zijn focus op lokaal bestuur en dan 

in het bijzonder bewonersparticipatie, lokale 

democratie en de rol van politieke partijen. 

Daarnaast doet hij opdrachtonderzoek voor 

USBO Advies en geeft hij trainingen over beleid 

maken en politieke sensitiviteit.

‘Samen met de politiek verantwoordelijk 
voor deugdelijke besluitvorming’
— Dr. Harmen Binnema
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‘ Ik ben mij 
veel meer  
bewust ge-
worden van 
het politieke 
krachtenveld.’

— Oud-deelnemer Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit 
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DE ESSENTIE

Deze opleiding geeft antwoord op de 
vragen waar ambtenaren mee te maken 
krijgen in hun werk met een politiek be-
stuur. We behandelen de theorie achter 
politieke sensitiviteit, nemen de politieke 
cultuur onder de loep en reiken instru-
menten aan die je in de dagelijkse prak-
tijk kunt gebruiken bij het werken in een 
politiek-bestuurlijke omgeving. 

DOELGROEP

Deze leergang richt zich op ambtenaren 
die werken binnen gemeenten, provin-
cies of waterschappen en die in hun 
werk regelmatig contact hebben met 
politiek bestuurders.

BASISKENNIS

Geen specifieke voorkennis vereist.

AANMELDEN

Aanmelden kan via onze website 
www.uu.nl/executive/pbs of neem voor 
meer informatie contact op met de 
projectassistente Erika Winkler, 030 253 
8777, executiveonderwijs.rebo@uu.nl

DUUR

4 bijeenkomsten van één dag.

DATA 

2 oktober, 16 oktober, 13 november en 
27 november 2018.
Tijd: 10.00 - 16.30 uur.

BELASTING

Naast de bijeenkomsten ca. 8 uur kwijt 
aan voorbereiding en opdrachten.

LOCATIE

De onderwijsbijeenkomsten vinden 
plaats in de binnenstad van Utrecht.
Op deze locatie maken we gebruik van 
goed uitgeruste onderwijsruimten.

KOSTEN

De kosten voor deelname bedragen: 
€ 2.195,- (BTW vrijgesteld). Dit bedrag is 
inclusief cursusmateriaal, het Handboek 
Politieke sensitiviteit (2018) en consump-
ties.

CERTIFICAAT

Deelnemers ontvangen na afloop een 
certificaat van deelname.

Politiek Bestuurlijke 
Sensitiviteit in één oogopslag

FACTSHEET

drs. Marike Simons

Marike is trainer en arbeids- en organisatiepsycholoog. Als politiek adviseur van het 
gemeentebestuur in Amsterdam leerde zij het politiek-strategische vak. Ook was zij 
werkzaam als communicatieadviseur bij adviesbureau Boer & Croon.

drs.ing. Maud van de Wiel

Maud heeft een bestuurskundige en bedrijfstechnische achtergrond. Zij was voor-
heen werkzaam voor de gemeente Amsterdam en heeft zich vanuit verschillende 
functies verdiept in alle aspecten van het openbaar bestuur. 

dr. Harmen Binnema

Harmen is universitair docent aan de Universiteit Utrecht. Zijn focus ligt op lokaal 
bestuur en dan in het bijzonder bewonersparticipatie, lokale democratie en de rol 
van politieke partijen. Daarnaast doet hij opdrachtonderzoek voor USBO advies en 
geeft hij trainingen over beleid maken en politieke sensitiviteit.

Simons Van de Wiel
Deze leergang betreft een samenwerkingsverband tussen het departement Be-
stuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht en Simons Van de 
Wiel. In 2007 richtten Marike Simons en Maud van de Wiel het politieke adviesbu-
reau Simons Van de Wiel: Het Politieke Bedrijf op. Het bureau specialiseert zich in 
de ondersteuning van politici en ambtenaren op het gebied van bestuurlijke effecti-
viteit, strategische communicatie en politieke sensitiviteit.
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DAG 1

• Introductie en kennismaking
• De wereld van de politiek en de ambtelijke we-

reld
• De besluitvormingscyclus en hoe daarop te anti-

ciperen 
• Alles wat je wilde weten maar niet durfde te vra-

gen
• Governance en netwerken: omgaan met de om-

gevingInstrument: de krachtenveldanalyse

DAG 2

• De analytische en politieke visie op beleid
• Problemen in soorten en maten: complexiteit
• Oefening: stafvergadering
• Gespreksdynamiek: het stellen van de goede 

vraag
• Instrument: actief luisteren (inhoud)

DAG 3

• Instrument: structureren (proces)
• Twee logica’s van politiek-bestuurlijk handelen
• Integriteit en professionaliteit: socratische dilem-

ma’s
• Typologie van bestuurders
• Simulatie: adviseren aan verschillende typen be-

stuurders

DAG 4

• Bespreking opdracht commissievergadering
• Instrument: benoemen (relatie)
• Simulatie: commissie- of raadsvergadering
• Gesprek met (oud)bestuurder
• Afronding en evaluatie
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Programma 
leergang

Het programma kent een mix van theorie en praktijk, van kennis opdoen en toepas-
sen. We volgen de verschillende fasen van besluitvorming: de (ambtelijke) voorbe-
reiding, de besluitvorming in het college en het debat door volksvertegenwoordigers 
en in de samenleving. 


