
Inspelen op de netwerkmaatschappij is misschien wel de grootste 

uitdaging voor organisaties - nu en in de nabije toekomst. 

Vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld de energietransitie, de 

circulaire economie, schone mobiliteit, een duurzame leefomgeving, 

innovatiekracht, (regionale) human capital opbouw, digitalisering, 

waterveiligheid, een vitale bevolking - allemaal complexe vraagstukken 

die niet vanuit één organisatie, publiek of privaat, oplosbaar zijn. 

Vanwege het feit dat er geen routines klaarliggen voor het opzetten van 

(tijdelijke) netwerkorganisaties om complexe opgaven mee te realiseren, 

is goed leiderschap van belang. Het zijn namelijk ondernemende leiders 

die processen tussen relevante organisaties optuigen, om haalbare 

opgaven overeen te komen en passende samenwerkwijzen te bepalen.  

In deze leiders komen specifieke kennis, vaardigheden en persoonlijk-

heidskenmerken samen die het vermogen geven om netwerken 

ondernemend, met onvermoeibaar initiatief en passende instructie, 

ten behoeve van het realiseren van complexe opgaven te organiseren.   

Het programma kent drie samenhangende leerlijnen: een cognitieve, 

een praktijk en een individuele ontdekkende. Het programma als 

geheel is gericht op het verbeteren van jouw vermogen om effectief met 

organisatorische complexiteit om te kunnen gaan.

Cognitieve leerlijn

In deze leerlijn staat uitdieping van (academische) kennis op een 

aantal relevante kennisdomeinen en toetsing aan de eigen praktijk 

centraal. Colleges worden op interactieve wijze verzorgd worden door 

wetenschappers en ervaringsdeskundigen.

Praktijk leerlijn

In deze leerlijn worden academische kennis en praktische ervaring 

ingezet om vanuit verschillende perspectieven de eigen vraagstukken uit 

de dagelijkse praktijk te duiden. 

Individueel ontdekkende leerlijn

In deze leerlijn staat persoonlijke leiderschapsontwikkeling centraal.  

Hier wordt je leiderschapsvermogen ontdekt en versterkt op basis van  

Big-5 persoonlijkheidsprofielen.

Wat levert deze post-

hbo opleiding je op?

-    Je weet wat wicked problems zijn, hoe je die 

kunt omzetten in complexe opgaven en hoe 

je die op een speelveld tussen verschillende 

organisaties kunt organiseren, realiseren, 

laten besturen;

-    Je hebt een aantal cruciale vaardigheden 

aangeleerd om (beter) complexe opgaven 

in netwerkorganisaties te organiseren en 

daaraan leiding te geven;

-    Je neemt bewust(er) initiatief en je 

geeft bewust instructie om complexiteit 

ontrafeld te krijgen, opgaven gedefinieerd 

en geconditioneerd te krijgen en 

netwerkorganisaties te vormen en te leiden;

-    Je bent de spreekwoordelijke spin in het web.

De uitdaging 
van een 

netwerk-
maatschappij

Leiderschap 
als sleutel 
tot succes

Tijdens de 
opleiding

Sta jij voor een complexe organisatorische opgave en wil je je kansen 

op succes verhogen of je handelingsrepertoire verbreden en verdiepen?  

Meld je dan aan voor onze post-hbo opleiding ‘Ondernemend Leider-

schap voor Netwerkorganisaties’. In 10 maanden tijd krijg je grip op je 

omgeving, je complexe opgave, programma of project en last but not 

least: op jezelf...

Ondernemend Leiderschap 
voor Netwerkorganisaties

Dit programma is ontwikkeld met:



Het programma is geïntegreerd opgebouwd met cognitieve modules, 

praktijkmodules en modules persoonlijke ontwikkeling die wekelijks  

worden aangeboden. 

Cognitieve modules

-   Maatschappelijke opgaven, organisatorische complexiteit  

& complexe opgaven;

-   Proces-, project-, programma en portfolio-organisatie,  

management & besturing; 

-   Netwerken, netwerkorganisatie, relational contracting & governance;

-  Strategische afstemming & conditionering;

-  Lerend organiseren & interveniëren;

-  Ondernemend leiderschap op basis van Initiatief & Instructie.

Praktijk modules

Je diept vaardigheden uit zoals:  

-  Onderhandelen & conflictbeheersing;

-  Groepsdynamica;

-  Spreekvaardigheid & beïnvloeding.

Persoonlijke ontwikkeling modules

Ontdekking en ontwikkeling van persoonlijk leiderschap vanuit de Big-5.

Voor wie interessant?

Projectmanagers, portfolio managers, 

programma managers, middle management, 

beleidsmedewerkers.

Jouw opleiding, jouw tijd

Type opleiding: Post-hbo (deeltijd)

Duur: 10 maanden

Studiebelasting: 

100 uur contacttijd / daarnaast zelfstudie

Locatie(s): Online en on site in Deventer

Aanmelden?
Inschrijven voor deze post-hbo 
opleiding kan via:
saxion.nl/ondernemendleiderschap

Vragen?
Heb je vragen over deze 
post-hbo opleiding?

          Sander Reinderink
          (06) 30 71 26 71

          Tekla van Marle
          (06) 20 44 03 87

Studie
programma

Studeren in deeltijd

Je merkt het aan alles: je wilt verder in je 

carrière. Een stap omhoog, je verbreden of 

verdiepen in je vak. Of je wilt iets heel anders 

gaan doen. Saxion helpt je graag verder! 

Bijvoorbeeld met korte modulen die stapelbaar 

zijn tot een hbo-diploma, met cursussen, 

post-hbo’s en met complete bachelor- en 

masteropleidingen. Zodat jij die belangrijke 

stap in jouw carrière kunt zetten. 

Denk na over jouw toekomst,  

pak die kans, maak die keuze, durf!

Kijk voor meer informatie 
op saxion.nl/deeltijd

Dit programma is ontwikkeld met:


