interim-management & leiderschapsontwikkeling

in het onderwijs!

Kwaliteit in
TIJDELIJK MANAGEMENT
Interim-management Leiderschapsontwikkeling Advies & Procesbegeleiding Meet & Learn

INTERIM-MANAGEMENT
Interim-management is een vak apart. Wij begrijpen dit. We hebben ruim 15 jaar praktijkervaring als interimspecialist in het onderwijs. Wij begrijpen dan ook met welke problemen uw organisatie te maken kan krijgen en
bieden tijdelijk management passend bij de organisatie en de opdracht. Niet alleen tijdens een opdracht, maar ook
als de opdracht is afgerond. Met daadkracht en met behoud van verbinding met de medewerkers.
Wij werken met bevlogen interim-managers die passie hebben voor onderwijs. Gedrevenheid en enthousiasme
is de motor van kwaliteit. Elke opdracht en elke interim-manager is uniek. Door te denken vanuit deze uniekheid
kunnen wij met objectieve blik anders naar een organisatie kijken. Al onze interim-managers hebben een bewezen
track record, gespecialiseerd in het onderwijs. Door hun brede kennis van zaken en inzetbaarheid is er altijd iemand
die past bij de vraag en cultuur van de organisatie.
Onze interim-managers kunnen worden ingezet bij:
• Onderwijskundig leiderschap; interim opleidingsmanager, interim-teammanager, interim-directeur
• Verandermanagement; reorganisaties, cultuurverandering, teamontwikkeling
• Project- en programmamanagement

CONCREET EN
ZEKER AAN DE
SLAG IN JOUW
ORGANISATIE

ONZE KENMERKEN

Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet
Snelheid van handelen Wij beantwoorden uw vraag op korte termijn en gaan direct op zoek naar de meest geschikte
				

persoon voor de positie.

Kwaliteit personeel

Authentiek, deskundig en gedreven. ‘We are only as good as the people who work for us’, wij
werken met bevlogen specialisten die een echte passie hebben voor het onderwijs.

Resultaat telt - 		

Doelen stellen is belangrijk, maar je doelen behalen vinden wij nog belangrijker. Met daadkracht
en focus op het behalen van de doelen maken wij het verschil.

				
				

LEIDERSCHAPSONTWIKKELING
Leidinggeven in het onderwijs vraagt om specifieke competenties en vaardigheden. Leiding geven aan docenten
die zich kenmerken als professionals, met eigenheid en creativiteit, vraagt van een manager doordachte keuzes in
stijl en aanpak.
De dagelijkse praktijk kenmerkt zich ook door continue veranderingen en ontwikkelingen, waar de manager adequaat op moet anticiperen. De dagelijkse hectiek maakt het lastig om rust en ruimte te creëren en hier bewust mee
om te gaan. Het delegeren van taken aan docenten is lastig, omdat iedereen het druk heeft. Hoe houd je dan nog
de grote lijnen in de gaten? Waar stuur je op en hoe doe je dat?
Wij bieden diverse programma’s, zoals:
•
•
•
•
•

Meer weten

over onze
leiderschapsprogramma’s?

Leergang Leiderschap in het onderwijs
4 DL (vier dimensionaal leiderschap)
Sabbatical in één week
Intervisie
Coaching

Vraag naar de brochures of kijk op:
www.huizengavanderbrugge.nl

‘NA DE OPDRACHT
PLUKKEN WIJ
NOG STEEDS DE
VRUCHTEN’
Lid CvB

Ervaring van een klant

Eam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing
‘Huizenga van der Brugge heeft onze organisatie begeleid en ondersteund bij het oplossen van een
organisatorisch vraagstuk. Vanuit een interim-directierol hebben ze op uitstekende wijze
waargemaakt waarvoor we ze hebben ingeschakeld. De aanpak sloot aan op de cultuur en vragen
vanuit de organisatie’

ADVIES & PROCESBEGELEIDING
Wij adviseren en begeleiden Colleges van Bestuur en directies op het gebied van onderwijs(vernieuwing), leiderschapsontwikkeling en organisatieontwikkeling. Voorbeelden van advies:
• Advies bij herinrichting van de organisatie
• Advies bij visie en strategieontwikkeling
• Advies bij aanpak cultuurverandering
• Advies bij ontwikkeling en versterking van leiderschap
Met procesbegeleiding ondersteunen we groepen bij de realisatie van hun doelstellingen. Onze begeleiding en
interventies zijn erop gericht om met de groep tot snelle resultaten te komen. Door het geven van feedback geven
we inzicht in de patronen en gewoonten die verdere ontwikkelingen bevorderen, waardoor medewerkers hun
kwaliteiten beter kunnen inzetten. Ook kunnen we als Profile Dynamics consultant een drijfverenanalye uitvoeren.
Voorbeelden van procesbegeleiding zijn:
• Begeleiding door toepassing van ‘systeemdynamiek in organisaties’
• Teamontwikkeling
• Begeleiding ‘heidagen’
• Conflictbemiddeling

BEVORDEREN
VAN
ONTWIKKELING
EN GROEI

MEET & LEARN
Theorie en praktijk komen samen in onze korte oriëntatiebijeenkomsten rondom diverse thema’s. Wij verzorgen
Meet & Learn bijeenkomsten op het gebied van leiderschapsvaardigheden, veranderkunde, communicatie, teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Onze theoretische bagage zorgt voor een inhoudelijke, goede Meet &
Learn bijeenkomst, maar bovenal is onze praktijkervaring essentieel. We vertellen niet alleen mooie theoretische
verhalen, maar laten zien hoe deze in de praktijk uitwerken. Hierdoor komen we dicht bij de belevingswereld van
de deelnemers.
Uit evaluaties van de bijeenkomsten blijkt keer op keer dat deelnemers de afwisseling van theorie en praktijk
waarderen. Maar ook de vertaalslag naar hun eigen situatie. Die vertaalslag helpt hen het geleerde direct in de
praktijk toe te passen. Door te investeren in de ontwikkeling van managers intern, geef je een krachtige impuls aan
sterk leiderschap binnen de eigen organisatie. Kijk voor actuele data op onze website. Wij bieden diverse workshops of één-daagsen, bijvoorbeeld:
•
•
•
•

Authentiek leiderschap
Motiverende gesprekstechnieken
Systeemdynamiek
Verandermanagement

HAAL MEER
UIT JEZELF
ONTWIKKEL JE
COMPETENTIES

Volg ons op social media
Twitter:
@HVDBInterim
Facebook: Huizengavanderbrugge
Op de hoogte blijven van het laatste onderwijsnieuws?
www.huizengavanderbrugge.nl/actueel

MEER WETEN?
Meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek?
Neem contact op met een van de managing partners:
Klaas Huizenga
T 06 226 694 28
E huizenga@huizengavanderbrugge.nl
Cock van der Brugge
T 06 506 946 24
E brugge@huizengavanderbrugge.nl
Direct een afspraak maken? Neem contact op met:
Liz van Buuren, office manager
T 06 107 223 07
E office@huizengavanderbrugge.nl

HUIZENGA VAN DER BRUGGE
Postbus 514
3990 GH Houten
T 06 107 223 07
E office@huizengavanderbrugge.nl
I www.huizengavanderbrugge.nl

Cock van der Brugge
Klaas Huizenga

