
INTERVISIEWERKPLAATS BESTUURLIJK LEIDERSCHAP
Praktische en plezierige intervisie voor bestuurders

Wat kunt u hiermee bereiken?
Het deelnemen aan deze intervisiewerkplaats draagt bij aan zelfreflectie en versterkt het proces van collectieve 

intelligentie (met en van elkaar leren). Het is een praktische en plezierige manier om ervaringen met uw collega-

bestuurders uit te wisselen. Deelname versterkt het (zelf)leiderschap en de wijze waarop u uw rol kunt uitvoeren. 

Bijkomend voordeel: u bouwt uw netwerk in de regio uit. 

In de Regio Zwolle kiezen we ervoor ons lerend vermogen 
te versterken. Daarom organiseert de Regio Zwolle in 
samenwerking met ELLLA in de periode 2018-2019 een serie 
van vier bijeenkomsten genaamd “Intervisiewerkplaats 
Bestuurlijk Leiderschap”. U bent als overheidsbestuurder 
van harte welkom om op deze serie van ontmoetingen in te 
tekenen. 



Vernieuwing en innovatie begint bij uzelf. Hoe 

neemt u, als bestuurder uw positie in en in hoeverre 

is uw leiderschap voedend voor de gewenste 

ontwikkeling in uw omgeving? Hoe vult u uw rol 

als leider in de regio in? Wat maakt u impactvol? 

Waar vindt u de ruimte om te reflecteren op uw 

invulling aan de uitdagingen van nu? Wellicht zijn 

dit vragen waar u een antwoord op wilt vinden. 

In november 2018 starten de bijeenkomsten 

“Intervisiewerkplaats Bestuurlijk Leiderschap”,

speciaal voor overheidsbestuurders uit 

de Regio Zwolle. ELLLA begeleidt deze 

intervisiewerkplaatsen.

De intervisiewerkplaats bestaat uit vier 

bijeenkomsten rondom het thema leiderschap. 

Naast inhoudelijke thema’s, ligt de focus op het 

proces en de relatie met anderen. Vragen die ter 

sprake komen zijn: Voor welke uitdaging staat u? 

Hoe gaat u daarmee om? Welk gedrag is daarin 

helpend en welke gedrag staat de ontwikkeling in 

de weg?

Er is in dit programma volop aandacht voor de 

persoonlijke ontwikkeling. We reflecteren op 

onze eigen manier van besturen én we oefenen 

onszelf continu met vernieuwende manieren van 

besturen. Dat doen we zowel plenair als in kleinere 

groepen. Door met elkaar de verdieping aan te gaan, 

worden patronen, dynamieken en overtuigingen 

blootgelegd. Van hieruit ontstaat de kracht tot 

verandering en versterken we uw leiderschap. We 

willen met elkaar slimmer worden in deze regio 

en gebruik maken van elkaars inzichten, met alle 

ups en downs die daarbij horen. We bieden een 

infrastructuur voor groei! Samen brengen we de 

regio verder.

 

De bijeenkomsten zijn geïnspireerd op de seizoenen 

en bij elke bijeenkomst staat een thema centraal. 

De inhoudelijke thema’s bepalen we in overleg 

met het Regio Zwolle Bureau en ter voorbereiding 

en inspiratie informeren we u ruim voor aanvang 

hierover. De moderatoren van ELLLA faciliteren 

de bijeenkomsten. Zij spiegelen en begeleiden het 

proces. Tijdens deze ontmoetingen is er – voor 

het versterken van leiderschap – aandacht voor 

onderwerpen als samenwerken, netwerken, 

belangen, ethiek, lange termijn versus korte termijn 

en verandermanagement. Door rust, reflectie en 

oefening in (be)vragen, krijgt u inzichten die u 

direct kunt inzetten in uw eigen werk. Na afloop 

van de vier intervisiewerkplaatsen heeft  u nog 

scherper hoe u uw rol als leider in uw regio invult, 

wat u succesvol maakt en wat niet (meer) werkt.  

Bent u…?
• lid van college B&W of secretaris bij een 

van de gemeenten in de Regio Zwolle óf

• bestuurder of secretaris bij de provincie 

Overijssel, Gelderland, Drenthe of Flevoland 

dan is dit programma bedoeld voor u!

Praktisch

De  bijeenkomsten vinden plaats bij

Staatshuys | Thorbeckegracht 11 | 8011 VL | Zwolle. 

De intervisiewerkplaats is van 16.00 tot 22.00 uur, 

inclusief een lichte maaltijd. 

De kosten bedragen € 985,- per persoon (excl. 

btw). Na aanmelding wordt  dit bedrag aan u 

gefactureerd. 
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Wat kunt u verwachten?

7 november 2018

Herfst - tijd om elkaar te ontmoeten

Kick-off door de Regio Zwolle 

Moment van ontmoeting en kennismaken met de intervisiewerkplaatsvorm 

Intervisiewerkplaats

Afsluiting

23 januari 2019

Winter - tijd voor bezinning en verdieping

Korte plenaire kick-off 

Intervisiewerkplaats

Afsluiting

17 april 2019

Lente - tijd voor voeding en inspiratie

Korte plenaire kick-off

Themaworkshops voor inspiratie (proeverij)

Intervisiewerkplaats

Afsluiting

19 juni 2019

Zomer - tijd om te oogsten!

Korte plenaire kick-off

Intervisiewerkplaats

Oogsten: deel/presenteer uw opbrengst

Afsluiting

Aanmelden kan via 

Wees er snel bij! Er zijn maximaal dertig plaatsen 

beschikbaar. Meld u aan voor 3 september 2018. 

Commitment

Voor het slagen van deze  intervisiewerkplaats is 

uw commitment en aanwezigheid van belang. Het 

inbrengen van eigen casuïstiek en het reflecteren op 

uw eigen professionele handelen zijn de sleutels tot 

succes van intervisie; in uw belang én dat van uw 

collega’s.

Data en inhoud van de bijeenkomsten

Martijn Dadema 
(burgemeester Raalte) over de 
vorige intervisiebijeenkomst 

“Je wordt geïnspireerd om nog 
meer en beter over je eigen 
leiderschap na te denken.  

Een keer niet over de inhoud.”.  

https://regiozwolle.info/intervisiewerkplaats-bestuurlijk-leiderschap/



www.regiozwolle.info

Wie is ELLLA

ELLLA helpt organisaties bij het leren en ontwikkelen van leiderschap om zo het menselijk potentieel volop 

te benutten en groei te verwezenlijken. Collectieve intelligentie ontstaat in interactie tussen mensen. We 

helpen een innovatieve, open en proactieve cultuur te creëren met ruimte voor werken vanuit zelfkennis, 

vitaliteit, zelfleiderschap, slim samenwerken, en het aan- en ontleren van houding en gedrag. Hierbij gaat 

het altijd om integrale organisatieontwikkeling;  we kijken naar het geheel in plaats van de losse onderdelen. 

En brengen  het geheel in beweging. De rol van leiderschap hierin is cruciaal. In onze visie begint groei bij 

leiders. Maar de nieuwe tijd vraagt om een andere stijl van leidinggeven. Het gaat om duurzaam leiderschap, 

waarbij de leider niet zichzelf dient maar de organisatie. Nieuwe leiders benutten het potentieel binnen hun 

organisatie voluit en geven medewerkers ruimte om hun talenten in te zetten. Deze leiders zijn zich dan ook 

bewust van het effect van hun eigen handelen. Voor meer informatie over ELLLA, kijk op www.ellla.nl. 

Contact met het Regio Zwolle Bureau
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met het Regio Zwolle Bureau, Jennifer Nijboer

Telefoonnummer: 038 498 51 06

Email:  regiozwolle@zwolle.nl

Nic Dusink (gemeentesecretaris Westerveld) over de vorige intervisiebijeenkomst  

“Het was elkaar écht ontmoeten. Gedeeld werd misschien wel meer de aarzeling naast het succes. Het 
luisteren naar elkaar in plaats van het vertellen hoe goed het ging. Er was passie op wat ons echt bezig 

houdt: op hoe je de inwoners en het bedrijfsleven faciliteert een stap te maken in een ontwikkeling.”


