
groeidoor
vooruit

In samenwerking met expertisecentrum In the LEAD

Managementprogramma voor 
de industrie en bouwnijverheid 
in Noord-Nederland
Investeer in uzelf en uw bedrijf met dit wetenschappelijk  

onderbouwde én praktijkgerichte management - 

programma en haal meer uit uw bedrijf !



Van meetbaar 
management naar 
betere bedrijfsprestaties

Bent u een ambitieuze manager met een eindbeslissende positie binnen een industrie- of 

bouwbedrijf? En zoekt u naar manieren om door te groeien met uw bedrijf? Wilt u nieuwe 

markten aanboren of uw bedrijf beter positioneren binnen uw huidige markt? Wilt u weten hoe u 

om gaat met huidige trends en uitdagingen, zoals digitalisering, verduurzaming, globalisering en 

de coronacrisis? 

Kort gezegd: wilt u uw bedrijf vooruithelpen? Dan is dit Nederlandstalige executive programma voor u!

Krijg antwoord op vragen als:
• Hoe staan ik en mijn bedrijf ervoor op het gebied van management?

• Wat zijn de belangrijkste strategische doelen voor mijn bedrijf om te groeien in een wereld vol 

veranderingen? 

• Waar liggen de groeikansen – nationaal én internationaal – en hoe benut ik deze het best voor mijn 

bedrijf?

• Hoe vind en behoud ik de juiste medewerkers die mijn bedrijf vooruithelpen? 

• Hoe krijg ik inzicht in mijn bedrijfsprestaties en hoe kan ik deze verbeteren?

• Hoe krijg ik de mensen mee in verandering?

• Hoe zorg ik voor borging van de verandering?

manage  ment

“U kunt uw bedrijf naar het volgende niveau tillen 
met de hulp die het managementprogramma van 
In the LEAD biedt. Deze hulp is onmisbaar want 
de aankomende tijd vereist van u, meer nog dan 
voorheen, gericht, zorgvuldig en daadkrachtig 
leiderschap!”

Ton Driessen,

Voorzitter Economisch Platform Regio Groningen-Assen 

 



Praktijkgericht 
programma met ruimte 
voor maatwerk

Het managementprogramma biedt u relevante bedrijfskundige 

inzichten en praktische managementtools om uw bedrijf te 

verbeteren op strategie, talentmanagement en het meten van 

prestaties. En u krijgt inzicht in hoe u als manager verandering 

intern kunt leiden. 

Het programma bevat: 
• 5 collectieve dagen, verzorgd door inspirerende sprekers 

uit de wetenschap en de praktijk. Tijdens deze dagen ruimte 

voor reflectie, sparren en doorpraten met uw collega-

managers in kleine groepen onder begeleiding van een 

ervaren gespreksleider. 

• Individuele scan van uw managementkwaliteit (inclusief 

benchmark). Voor de start én na afloop van het programma 

krijgt u inzicht in de status en verbeterpunten van de 

managementkwaliteit binnen uw bedrijf. 

• Ondersteuning van een toptalent van de RUG. Deze student 

neemt u tijd uit handen door samen met u te werken aan 

een verbeterplan op een door u aangedragen vraagstuk. 

Hierdoor kunt u weloverwogen nieuwe koersen uitzetten. 

De student staat onder begeleiding van een ervaren RUG-

docent.

• Noordelijk netwerk. In het programma is expliciet ruimte 

voor het inhoudelijk sparren met elkaar. Daarnaast delen 

succesvolle ondernemers uit het Noorden hun ervaringen.

“Ik heb in mijn jaren 
als manager geleerd 
hoe belangrijk de 
kwaliteit van je eigen 
managementvaardigheden is 
voor de verdere ontwikkeling 
van je bedrijf. Daarom zou ik 
iedere manager aanraden om 
altijd te blijven investeren 
in zichzelf en zijn of haar 
managementkwaliteit!” 

Gert van der Veen, Vice President 

Worldwide Sales, Eska (Sappemeer)

kwali  teit

Uniek noordelijk netwerk
U gaat deel uitmaken van een noordelijk netwerk van ambitieuze 

managers. Tijdens het programma krijgt u voldoende 

gelegenheid om elkaar nader te leren kennen. Er is tijd voor 

reflectie opgenomen, waarin u in een kleiner gezelschap leert 

van elkaars praktijk. Ook schuiven succesvolle ondernemers 

uit het Noorden aan, die in een lezing hun ervaringen en ‘best 

practices’ delen.



  programma

Voor wie
Manager/MT-lid met beslissingsbevoegdheid met minimaal 

5 jaar leidinggevende werkervaring 

Bedrijf
Industrie/bouwnijverheid, meer dan 25 werknemers en 

gevestigd in de provincies Groningen, Friesland en/of 

Drenthe

 

Programmaonderdeel Studievorm Datum

Scan en benchmark van uw managementkwaliteit Individueel Voor start programma

Module I: Strategisch management  Collectief 27 of 28 mei*

Start traject met ondersteuning van toptalent Individueel 1 juni

Module II: Talentmanagement Collectief 23 of 24 juni

Module III: Prestatiemanagement Collectief 9 of 10 september 

Module IV: Verandermanagement Collectief 7 of 8 oktober

Collectieve afsluiting Collectief 11 of 12 november

Tussentijdse scan van uw managementkwaliteit Individueel Kort na afsluiting programma 

Eindscan en benchmark van uw managementkwaliteit  Individueel Een jaar na programma

* U kunt kiezen uit deze twee startdata (vol = vol). 

Vervolgens gaat u dan mee in de gehele reeks (1e of 2e dag) in verband met de binding in de groep. 

www.rug.nl/ugbs-managementprogramma



Start
Eind mei 2021

Periode
5 maanden (excl. vakantie) 

Eind
November 2021

Studiebelasting 
90 uur

Locatie
Van der Valk Hotel Groningen – Hoogkerk* 

Kosten
Effectief € 4.475,- excl. BTW** 

Certificaat
University of Groningen Business School

Praktische 
informatie

* Indien de dan geldende regelgeving dit toelaat.  

** De kosten van het programma zijn € 8.950 excl. BTW. Het programma is 

ontwikkeld met de steun van de drie noordelijke provincies. Zij nemen de 

helft van deze programmakosten op zich, waardoor kosten voor de opleiding 

effectief € 4.475 excl. BTW bedragen. Kijk voor de exacte regeling op  

www.rug.nl/ugbs-managementprogramma 

Expertisecentrum In the LEAD 
In the LEAD is het expertisecentrum van de Rijksuniversiteit 

Groningen op het gebied van leiderschap. De directeuren van 

In the LEAD, hoogleraren Janka Stoker en Harry Garretsen 

hebben het programma ontworpen en zijn betrokken als 

kerndocenten.

Meer informatie op: www.rug.nl/inthelead

“Ons programma geeft u 
een unieke combinatie van 
bruikbare kennis, toepassing 
in de praktijk en een 
individueel traject op maat. 
U krijgt toegang tot actuele 
bedrijfskundige inzichten en 
de ‘best practices’ van ervaren 
lokale ondernemers. Ook leert 
u van mededeelnemers, en zij 
van u! Na afronding van het 
programma heeft u concrete 
handvatten om daarmee het 
groeipotentieel van uw bedrijf 
beter te kunnen benutten.”

Programmadirecteur Janka Stoker, 

hoogleraar Leiderschap & 

Organisatieverandering en directeur 

expertisecentrum In the LEAD, Rijksuniversiteit 

Groningen



  contact

www.rug.nl/ugbs-managementprogramma
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Opleidingsadviseur drs. Andrea Poelstra staat u graag te 

woord. Neem contact op voor vragen:

T: 050 36 33943

M: 06 41181019

E: inthelead@rug.nl

University of Groningen Business School
De University of Groningen Business School (UGBS) ondersteunt executives in hun verdere professionele 

ontwikkeling. Zowel uw persoonlijke groei als het succes van uw organisatie is hierbij van groot belang. Wij doen 

dit vanuit de overtuiging dat wetenschappelijke inzichten waardevol zijn in iedere fase van de carrière van een 

professional. Door vraagstukken vanuit een multidisciplinaire invalshoek en vanuit verschillende persoonlijke 

zienswijzen te bekijken, zoeken we naar nieuwe mogelijkheden en denken we vooruit. Tegelijkertijd bouwen we 

zo samen met u sterke netwerken rond bedrijfskundige en economische vraagstukken.

“Onze executive programma’s dagen u uit om vooruit 
te denken, het beste uit uzelf te halen en blijvend 
persoonlijke waarde toe te voegen”

gro  wth


