
18
46

9 
Tr

ai
ni

ng
sb

ro
ch

ur
e 

M
an

ag
er

s 
in

 O
pl

ei
di

ng
 D

IG
I

MANAGERS IN OPLEIDING
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Zie jij jezelf binnen een jaar een managementfunctie binnen de provincie Noord-Brabant bekleden? Ben je 
ambitieus, enthousiast én ondernemend? Dan is dit leertraject misschien iets voor jou. Vanaf 1 januari 2021 
start het nieuwe ontwikkeltraject ‘Managers in Opleiding’ (MIO).

Voor wie is MIO bedoeld? 
Het MIO traject is bedoeld voor collega’s die zich willen ontwikkelen tot 
H-manager. De functie van H-manager is niet zomaar iets. Het is een uitdagende 
en veelzijdige functie. Je bent hiërarchisch verantwoordelijk voor een eenheid met 
gemiddeld 45 medewerkers die ingezet worden in de diverse programma’s. Het 
strategisch en tactisch samenspel met de programmamanagers is essentieel voor 
een goede match, begeleiding en ontwikkeling van je medewerkers. Dit vraagt om 
leiderschap, waarbij je een goede balans bewaakt tussen coachen en sturen. Hierin 
laat je zowel ste vigheid als betrokkenheid zien. Bij de selectie van de deelnemers 
kijken we of je in potentie geschikt bent om de functie in de toekomst te vervullen. Je 
krijgt tijd en ruimte om je te ont wikkelen tot een volwaardige H-manager.

Wat is het einddoel?
Het doel is om je te benoemen in de functie van H-manager als er een vacature voor H-manager ontstaat waar je aan 
te matchen bent. 

“Het leukste aan mijn werk als H-manager is het zien van ontwikkeling bij mijn mensen”, 
H-manager Bart Louwers.
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Wat leer je? 
Na het volgen van het traject heb je
• kennis en ervaring opgedaan met belangrijke inhoudelijke thema’s zoals strategische personeelsplanning (SPP), 

het goede gesprek, werving en selectie, opleidingen en verzuimbegeleiding;
• veel geleerd over de ambities en doelen van onze organisatie en hoe je hier vanuit jouw rol een bijdrage aan 

kunt leveren;
• praktijkervaring opgedaan met het samenspel tussen ‘H’ en ‘O’;
• geleerd hoe je medewerkers en teams kunt begeleiden in hun ontwikkeling;
• jouw leiderschapsstijl en -vaardigheden verder ontwikkeld;
• ontdekt waar jouw kracht ligt en wat je ontwikkelpunten zijn. 

Duur
Het traject duurt maximaal een jaar en wordt naast een aantal vaste onderdelen in overleg met de deelnemers op 
maat gemaakt. Voorop staat immers jouw persoonlijke ontwikkeling!

“Als H-manager staat voor mij de mens in onze mooie organisatie centraal. Door oprecht, 
betrouwbaar en met toewijding te luisteren, verbindingen te leggen en te reflecteren, er in 
gezamenlijkheid met de mensen uit mijn eenheid er toe te komen dat zij hun competenties 
ontwikkelen en in hun kracht komen te staan”, H-manager Ron Wetzer.
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Tijdsbesteding
Je bent gemiddeld 12-16 uur per maand met het traject bezig. Deelname aan 
het traject gebeurt onder werktijd (m.u.v. zelfstudie), naast je huidige func-
tie. Het is dus belangrijk om jouw deelname met je programmamanager en 
H-manager af te stemmen.  

Kosten
De kosten worden voor een deel betaald door de provincie en voor een deel 
vragen we je om je POB in te zetten.  

Rechtspositie
Tijdens het traject blijf je werkzaam in je huidige functie. Deelname aan het traject heeft geen gevolgen voor je salaris 
en overige arbeidsvoorwaarden. 

“Ik wil mijn collega’s laten groeien en bloeien. Als je bloeit, wil en deel je namelijk meer. 
Je overstijgt de organisatiedoelen, ons bestuur presteert buitengewoon én je zorgt voor 
meer welvaart en welzijn in Brabant. Jij maakt dus het verschil! Daarom ben ik H-manager 
geworden”, H-manager Debbie Mollee


