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 “GOOD POLITICS” Workshop 
“Politiek”: is het goed of slecht? 

De meeste mensen hebben weinig op met macht strijd of verborgen agenda’s, de onzichtbare 
krachten in organisaties. Ze vinden het onethisch, manipulerend, staan negatief tegenover het 
meespelen van het politieke spel en weigeren eraan met te doen. Maar wil je je persoonlijke of 
professionele doelen bereiken dan zal je door die donkere wateren van het kantoor politiek moeten 
navigeren. Hoe kan je leren een neutrale houding aan te nemen tegenover politiek en hoe kan je op 
een goede manier het politieke spel leren spelen zonder je eigen integriteit en authenticiteit geweld 
aan te doen?  

“Politically savvy” worden is de essentiële sleutel tot integer 
en succesvol leiderschap 

De uitgebreide research van Joel Luca, PhD, laat zien dat slechts 5% van alle mensen in organisaties 
“political savvy” is. Zij zijn significant meer tevreden met hun werk en hun impact op de organisatie. 
Bovendien worden zij veel vaker gezien als de echte leiders. Zij presteren en worden significant beter 
beloond.  

Workshop 

Als je wil leren hoe je op een ethische manier het politieke spel kan spelen om je doelen te bereiken - 
om “political savvy” – te worden, krijg je in deze workshop de theoretische kennis en de praktische 
vaardigheden aangereikt om succesvol politiek complexe situaties te sturen.  

Deze workshop helpt je: 

 Je eigen politieke stijl te analyseren 

 Strategieën en tactieken te gebruiken 

 Op een systematische en pro actieve manier initiatieven te nemen 

 een ethische stijl te realiseren om je doelen te bereiken 

Trainers: Annemarie van Iren / Caty Asscher / Shelly Scholtz 

Deelnemers: 12-16 

Datum: 16 juni; 15 september of 15 december 2016 

Duur : 1 dag van 10.00 – 17.00 uur 

Kosten :  € 495,00 p.p. inclusief lunch (geen btw van toepassing) 
Locatie:  Oude Nijkerkerweg 34, 3882 MB  Putten (vervoer van NS station Nijkerk naar Putten 

wordt door ons geregeld) 
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AANMELDINGSFORMULIER “GOOD POLITICS”: 

 
Datum deelname: 16 juni; 15 september of 15 december 2016* 
 
Naam:                          Titulatuur: 
 
 
 
Functie: 
 
Adres: 
 
Straat: 
 
Postcode en plaats: 
 
Telefoon: 
 
E-mail adres: 
 
Mobiel tel. nr.: 
 
 
Aanmelding: 
U kunt zich aanmelden door dit formulier ingevuld in te zenden naar msnierop@van-iren-
consultancy.nl 
 
           
Annulering: 
Indien uzelf verhindert bent, kunt u zonder kosten een vervanger in uw plaats de workshop bij laten 
wonen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan dient u schriftelijk (of per e-mail) te annuleren. Tot 1 maand 
voor de workshops brengen wij u dan € 50,-- administratiekosten in rekening. Annuleert u later dan 4 
weken voor de te volgen workshop dan brengen wij 50% van de deelnamekosten in rekening. 
Annuleert u korter dan 2 weken van te voren dan betaalt u 100%.  
De reden van afzegging speelt hierbij geen rol. 
 
 
Datum: 16 juni; 15 september of 15 december 2016 

Duur : 1 dag van 10.00 – 17.00 uur 

Kosten :  € 495,00 p.p. inclusief lunch (geen btw van toepassing) 
Locatie:  Oude Nijkerkerweg 34, 3882 MB  Putten (vervoer van NS station Nijkerk naar Putten 

wordt door ons geregeld) 
 
 
 
 
*omcirkelen welke datum van toepassing is 

http://www.asscherconsultancy.nl

