Toekomstgericht
profileren
voor griffiers
Hoe vaak krijg je de kans om te reflecteren op je
eigen kwaliteiten, competenties en gedrag? Kijkend
naar nu en naar wat je er mee kunt in de toekomst.
De meeste griffiers zijn erg tevreden met hun baan.
De vrijheid die je als griffier hebt, de contacten met
mensen, de afwisselende omgeving; allemaal
aantrekkelijke kanten van het vak. Maar ook
regelmatig ingewikkeld; veel ballen in de lucht
houden, snel schakelen, belangen herkennen,
schakelen tussen cultuurverschillen etc. En weinig tijd
om even stil te staan bij hoe je eigenlijk in je werk
staat, hoe je over komt en waar je ontwikkelkansen
liggen.
Samen met PublicSpirit heeft de VvG een interactieve
reeks van 4 online workshops ontwikkeld waarin je
samen met 5-7 collega griffiers bewust wordt van
eigen professionele profiel en ontwikkelkansen die dit
biedt. Op het gebied van competenties, gedrag, imago
& reputatie en keuzes voor de toekomst.
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Elke workshop wordt voorafgegaan door een digitale
concrete voorbereidingsopdracht en afgerond met
een werkopdracht. De reeks workshops wordt afgesloten door een persoonlijk adviesgesprek met de
begeleider. In dit adviesgesprek bespreek je samen
met hem op basis van de verzamelde informatie en
mogelijk nieuwe inzichten waar je ontwikkelkansen
liggen.
Deze reeks workshops wordt verzorgd door Erik van
Kooten MMC verbonden aan PublicSpirit vanuit een
professionele studio via Microsoft Teams.

Competenties
(wat kan ik?)

Gedrag
(wie ben ik?)

Data – tijdstippen
21/5, 4/6, 18/6 en 2/7, elke keer van 9 tot 10 uur.

Investering
De kosten bedragen € 750,-, exclusief btw.

Aanmelding en meer informatie
Heb je nog vragen of wil je je aanmelden, neem dan
contact op met Erik van Kooten of Inge Kuipers
(assistente) van PublicSpirit: info@publicspirit.nl,
033 - 445 9050 of kijk op www.publicspirit.nl.

Imago/
reputatie
(hoe zien
anderen mij?

Keuze voor
de toekomst
(wat ga ik
ermee doen?)

Over PublicSpirit

Persoonlijk
adviesgesprek
(reflectie)

Contact

PublicSpirit is als onderdeel van BMC Advies hét
bureau als het gaat om excellente search, werving &
selectie voor bestuurders, directie en topkader in
de volle breedte van de publieke sector. Ook is
PublicSpirit dé partner in HR-consulting op het
gebied van carrièremanagement en mobiliteit.
Ons bureau beschikt over een uitgebreid netwerk in
de publieke sector.
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Databankweg 26
3821 AL Amersfoort
033 - 445 9050
info@publicspirit.nl

