Beleidsevenementen

Een nieuwe vorm voor beleid

“

”

Een beleidsevenement geeft een impuls
aan uw beleid en uw organisatie.

Herkent u dit?
Bent u bestuurder of medewerker van
een gemeente, provincie, ministerie of
overheidsdienst en bent u op zoek naar:
Een andere, verrassende manier om uw
beleid vorm te geven?
De juiste vorm om burgers, bedrijven en
maatschappelijke organisaties te betrekken
bij uw beleid?
Een steviger draagvlak voor uw plannen?
Een breder bereik van de regelingen en
voorzieningen onder de doelgroep?
Dan kan Lumenz talentontwikkeling u helpen.

Beleidsevenementen
Wij zijn gespecialiseerd in het bedenken,
organiseren en uitvoeren van beleidsevene
menten. Dit zijn bijzondere bijeenkomsten
waarbij de inhoud van uw beleid centraal staat.
In nauw overleg met u en uw medewerkers
stellen wij het doel van het evenement vast.
Wij brengen de juiste personen en instanties
bij elkaar en vinden de juiste balans tussen
inhoud en vorm: deskundige sprekers, inspire
rende workshops, passende locatie, originele
communicatie en een goede logistiek.

Leren door te doen
Een beleidsevenement is een nieuwe vorm
voor uw beleid. Het is ook een uitgelezen
leerervaring voor uw organisatie. In de voor
bereiding en de uitvoering van het evene
ment werken wij intensief samen met uw
medewerkers, waarbij ze ervaren dat er veel
mogelijk is als je zaken op andere manier
aanpakt. Waar nodig verzorgen we aanvullende
trainingen en workshops. Een beleidsevene
ment geeft een impuls aan uw beleid en uw
organisatie.

Vormgeving door ElevenCars

Voorbeelden
UWV Werkervaring: een indringende ervaring
van het oude en het nieuwe werkproces voor
alle managers van UWV. De Werkervaring was
onderdeel van een grootschalige reorganisatie.
Expertmeeting armoedebestrijding: het maat
schappelijk middenveld werd geïnspireerd om
mee te doen aan het voorkomen en bestrijden
van armoede.
Den Haag helpt Beurs: duizenden Hagenaars
kregen informatie over de minimaregelingen,
konden een aanvraag indienen en genieten
van een spetterend programma met culturele,
sportieve en culinaire activiteiten.

Contact
Wilt uw weten wat wij voor u kunnen doen
of wilt u een afspraak maken voor een
vrijblijvend gesprek, neem dan contact op met
Danielle Minekus (06-22559146) of mail naar
info@lumenz.nl

Lumenz talentontwikkeling
Schuytstraat 50
2517 XG Den Haag
www.lumenz.nl

