
Online bieden we toegang tot tools om programma's te 
organiseren, in te richten en uit te voeren met impact. 

Deze zijn vrij toegankelijk via bmc.nl/aanpakkenmetimpact 

Online koffer
Waar staat 
meer info?Reis-

benodigheden

Tijdens de training en leergang leer je diverse reisbenodigd-
heden (beter) kennen.

- We gaan in op en oefenen met de tools voor programmatisch
werken zoals de fasering, een canvas en DIN (doelen
inspanningen netwerk).

- Je krijgt inzichten in je persoonlijk leiderschap om je rol
tijdens elke fase goed te kunnen invullen.

- Je leert Transactionele Analyse kennen en als instrument in
te zetten in programma's. Onder andere om richting te
kunnen geven aan samenwerken in het programma.

- Je krijgt inzichten uit netwerkregie om effectief samen te
werken in netwerken.

Hoe?

We gaan aan de slag met de competenties: communicatie
vermogen, conflicthantering, resultaatgerichtheid, omgevings-
sensitiviteit, samenwerken, analytisch vermogen en betrokkenheid.

Reizigers-
vaardigheden Hoe?

Aanpakken met impact
Ontdekken

Reisinspiratie 
Twee keer per jaar zijn er (online) bijeenkomsten om inspiratie op 
te doen. Bijvoorbeeld workshops over ervaringspraktijken en 
verdieping op instrumenten zoals Aanpakken met Impact & HR. 

Vervoersmiddelen 
We bieden een combinatie van manieren om te ontdekken aan: 
e-learning, live-on-line en/of live. Je kunt inschrijven voor 
gemengde trainingen of een maatwerk (incompany) training 
aanvragen. We werken vanuit de praktijk: van kennis over wat
werkt naar doen en veel praktijkvoorbeelden, instrumenten
toepassen, oefenen en intervisie.

Jouw reis 
Naast de workshops en trainingen gaan we samen op reis en leren in de 
praktijk, denk aan een APK van je programma met tips & tops om verder te 
komen met de opgave en intervisie met mede-programmamanagers. 

Onze reizen 
We hebben workshops/trainingen ontwikkeld om je op weg te 
helpen: 

1) Workshop: je maakt hier in één dagdeel kennis met Aanpakken 
met Impact en de tools.

2) Trainingen en leergang: tijdens de basistraining, van drie 
dagdelen, Aanpakken met Impact leer je de tools toepassen en 
ontwikkel je je reizigersvaardigheden. De leergang Aanpakken 
met Impact is wat voor jou als je programmamanager bent of wil 
worden en je wilt verdiepen op de tools en reizigersvaardigheden 
om impact te maken.

3) Gelieerde trainingen; dit zijn trainingen die dieper ingaan
op een specifiek onderdeel van de reizigersvaardigheden zoals: 
Netwerksamenwerking en regie in complexe opgaven, Conflicten 
benutten, een kunst op zich, De kunst van managen zonder macht, 
Activerende (digitale) werkvormen. Kijk voor ons volledige 
aanbod op bmc.nl/opleidingen-trainingen/aanbod

Programmamanagers: je hebt of wilt een rol als programma- 
/opgavemanager van complexe opgaven en wil je in deze rol
ontwikkelen.

Programmateams: je vormt een team en werkt aan een 
programma/opgave en wil als team verder komen.

Organisaties: je wilt als organisatie programmatisch 
werken en meer impact maken. 

Opdrachtgevers: je bent een opdrachtgever voor een 
programma/opgave en wil groeien in de rol van 
opdrachtgever en helpen impact maken.

www.bmc.nl/aanpakkenmetimpact Partners in verbetering

RoutesWat?

Reizigers Voor wie?

Meer informatie?
Kijk op onze website bmc.nl/aanpakkenmetimpact

of neem contact op met:

Chantal Dirkes
Managing consultant Sociaal Domein 
chantal.dirkes@bmc.nl

Anne Willemsen

anne.willemsen@bmc.nl
Senior adviseur

Als je op expeditie wil dan helpt het als je de volgende reizigers
vaardigheden hebt en blijft ontwikkelen: 

Nieuwsgierigheid Verwonderen

Doorzettings-
vermogen

Ontdekken
Verbinden

Gedrevenheid

Nieuwe wegenbewandelen

bmc.nl/aanpakkenmetimpact
bmc.nl/aanpakkenmetimpact
www.bmc.nl/opleidingen-trainingen/aanbod

