
Wie politiek sensitief is, begrijpt beter wat er gebeurt, wordt minder snel 
verrast, houdt op een goede manier rekening met anderen en is daardoor 
effectiever. Politiek sensitief handelen is niet alleen vereist rond het 
Binnenhof of in het gemeentehuis. Overal waar mensen vanuit verschillen-
de belangen met elkaar tot oplossingen moeten komen, is deze kwaliteit 
onmisbaar.

In deze groepstraining leert u in een dag de belangrijkste elementen van 
politieke sensitiviteit. We gaan in op proces, belangen en macht en we 
oefenen volop. U leert waar u op moet letten en hoe u zelf beter uw doelen 
kunt behalen. 

Voor wie?
De basistraining is voor professionals – zowel in de publieke als private 
sector - die hun inzicht willen vergroten in wat politieke sensitiviteit is en die 
zelf politiek sensitiever wil worden. Om het spel effectiever te kunnen 
spelen en begrijpen. Voor iedereen die vaardiger wil worden, maar die er 
ook iets van wil herkennen bij anderen: in een werkoverleg, een raad van 
toezicht, een sollicitatie, een teamvergadering, een ondernemingsraad, een 
contractonderhandeling of een verenigingsbestuur. 

Resultaat
Aan het einde van deze basistraining hebben deelnemers een beter begrip 
van politieke sensitiviteit, een theoretisch kader en enkele handvatten 
waarmee ze dit in hun werk kunnen toepassen. Wie de training heeft 
gevolgd, weet waar hij op moet letten!

Voor meer verdieping en analyse, uitgebreidere casuïstiek en uitwisseling 
met andere deelnemers verwijzen we graag naar de driedaagse Masterclass 
Politieke Sensitiviteit.
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Praktische informatie

Programma
In een compact programma van een dag worden de volgende aspecten van 
politieke sensitiviteit belicht en besproken:

- Wat is politieke sensitiviteit?
- Politieke sensitiviteit in de context van het proces.
- Ken het krachtenveld: belangen, relaties en macht.
- In actie (signaleren-taxeren-acteren)
- Leren van elkaar: tips en valkuilen

Werkwijze
Bij Polisens hebben we aandacht voor de groep en de individuele 
deelnemers. Dit betekent dat we vooraf de leerwensen inventariseren, deze 
zo goed mogelijk verwerken in het programma en ook gedurende de dag 
inspelen op concrete leerbehoeften. We creëren een veilige, open sfeer 
waarin we niet alleen effectief kunnen leren, maar ook lol hebben met elkaar. 

Deelnemers worden aan het werk gezet met opdrachten en rollenspelen 
waarbij de kruisbestuiving tussen deelnemers wordt gestimuleerd. De 
trainers van Polisens blijven ook na de training beschikbaar voor deelnemers 
om kort te sparren of vragen te beantwoorden.

Trainers
Michel de Visser heeft veel ervaring 
uit interim- en adviesopdrachten bij 
de Rijksoverheid, bij gemeenten en 
bij diverse organisaties in het sociaal 
domein. Hij was deelgemeentewet-
houder in Rotterdam en bekleedde 
meerdere toezichthoudende en 
bestuurlijke functies in de sectoren 
wonen, zorg, cultuur en kinder-
opvang. Hij is voorzitter van een 
grote politieke partij in Rotterdam. 
Michel heeft jarenlange ervaring in 
het trainen van politieke 
vaardigheden. 

Tom Leest werkt als omgevingsmanager voor grote infrastructurele projecten 
aan de relaties met bestuurlijke stakeholders. Hierbij helpt zijn eigen politieke 
ervaring. Hij was ruim zeven jaar deelraadslid in Amsterdam West en is sinds 
2018 raadslid in zijn huidige woonplaats Leiden. Tom is een ervaren trainer die 
met regelmaat gemeenteraden en colleges van BenW traint, maar 
bijvoorbeeld ook ondernemingsraden begeleidt.
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Duur
Deze basistraining duurt een dag van 9.30 tot 16.30 uur.

Locatie
Trainingen vinden plaats op locaties in Utrecht of Rotterdam die goed 
bereikbaar zijn per auto en OV. Ruim voor aanvang van de training worden 
deelnemers hierover geïnformeerd.

Investering
De kosten voor deze trainingsdag bedragen € 785,- ex btw. Dit is inclusief het 
boek ‘Politiek sensitief aan de slag’, lunch, koffie en thee.

Groepsgrootte
Voor de basistraining werken we met een groep van minimaal zes en 
maximaal twaalf deelnemers.

Data 2022
- Donderdag 19 mei
- Dinsdag 14 juni
- Dinsdag 13 september
- Donderdag 10 november

Inschrijven
Schrijf je in voor een van de data via het contactformulier op de website, of 
stuur een mail naar info@polisens.nl

Vermeld daarbij:
- De datum dat je mee wilt doen
- Naam, functie en organisatie
- Factuuradres
- Eventuele dieetwensen

Meer info
Als je ons eerst wilt spreken kan dat ook. We horen het graag! 
Tom Leest 06 - 52 32 00 88
Michel de Visser 06 – 81 44 95 40 
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