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Leer- en ontwikkeltraject voor aankomend 
bestuurders en programmamanagers
De Rechtspraak bevindt zich in turbulente tijden. Digitalisering, snelle en kwalitatief hoogstaande 
geschillenbeslechting, opereren in een complexe maatschappij; het zijn uitdagingen waarmee de 
Rechtspraak dagelijks te maken heeft. Een snel veranderende samenleving en de effecten daarvan 
voor de Rechtspraak vragen veel van haar medewerkers, nu en in de toekomst, en in het bijzonder 
van u, als leidinggevende of bestuurder.

De uitdagingen waar de Rechtspraak voor staat vragen om een nieuwe generatie bestuurders 
en programmamanagers. Professionals met een open vizier die, door zichzelf persoonlijk en 
professioneel te ontwikkelen, een waardevolle bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van de 
Rechtspraak. 

Herkent u in uzelf de bestuurder van morgen?

Hebt u de ambitie en de kwaliteiten om de stap 
naar programmamanager te maken of herkent u 
in uzelf de bestuurder van morgen? Het leer- en 
ontwikkeltraject voor aankomend bestuurders en 
programmamanagers gaat van start!

Het traject is bedoeld voor rechters en niet-rechters 
met de potentie en ambitie om hun leiderschap 
verder te ontwikkelen in de richting van bestuurder 
of programmamanager binnen de Rechtspraak. 
Het programma wordt speciaal voor u op maat 
gemaakt en is daarmee voor iedere deelnemer uniek. 
Alle leeractiviteiten zijn gestoeld op de Visie op 
Leiderschap van de Rechtspraak en de leerfilosofie 
van SSR.

“Het idee om aan elke cursist een 
bestuurder als buddy te koppelen, 
vind ik een ontzettend goede greep. 
Wij hadden dat nog niet, maar ik zie 
meteen een paar voordelen. Sparren 
met een bestuurder is heel nuttig voor 
leidinggevenden die de switch maken 
naar een bestuursfunctie. Dat vereist 
een andere denkmodus en dan is het 
erg handig als je een soort van kijkje 
in de keuken krijgt.”

Margreet Blaisse
president en MD-portefeuillehouder

rechtbank Gelderland 



Intensief programma van een jaar

Het ‘startpunt’ van elke individuele deelnemer 
(waar staat u in uw ontwikkeling als leider ten 
opzichte van hetgeen van bestuurders binnen 
de Rechtspraak wordt gevraagd?) bepaalt het 
te volgen individuele leer- en ontwikkelpad. 
In samenwerking met SSR, de trainers en 
begeleiders in de gerechten volgt u een intensief 
programma van ongeveer een jaar. De MD-
portefeuillehouder in uw rechtspraakonderdeel 
begeleidt u bij uw ontwikkeling en faciliteert 
deze.

De leer- en ontwikkelactiviteiten vinden op 
drie manieren plaats: individueel, in en met de 
organisatie en in een collectief. Welke leer- en 
ontwikkelactiviteiten nodig zijn is per individu 
verschillend; dat is maatwerk. Alleen het 
collectieve gedeelte is voor iedereen hetzelfde.

Individueel

U ontwikkelt zich op individueel niveau, bijvoorbeeld 
door het volgen van bepaalde modules, het lezen 
van boeken, het organiseren van feedback, het 
voeren van een gesprek met een oud-bestuurder, of 
door het aangaan van (executive) coaching.

In de organisatie

U leert in de praktijk door een bestuursopdracht 
uit te voeren en in de context van de organisatie 
bestuurlijke ervaring op te doen. Ook kan sprake zijn 
van een interne/externe stage of van detachering. 

Collectief

Samen met de andere deelnemers volgt u een 
collectief programma, dat bestaat uit een aantal 
modules. Hierin worden inhoudelijke bestuurlijke 
thema’s onderzocht, steeds gekoppeld aan de 
uitdagingen waarvoor de Rechtspraak als organisatie 
staat. Daarnaast werken de deelnemers samen met 
de MD-portefeuillehouders aan een gezamenlijk 
gedragen beeld over ‘besturen binnen de 
Rechtspraak’. Het thema ‘persoonlijk leiderschap’ 
loopt als rode draad door het programma heen. 
Uiteindelijk weet u welke talenten u kunt inzetten 
om als (potentiële) bestuurder bij te dragen aan de 
Rechtspraak van de toekomst.

“Tijdens de opleiding leer je als 
cursisten ook veel van elkaar. Als 
je aan een project werkt is de één 
bijvoorbeeld meer visionair en de 
ander heel praktisch. Maar het aardige 
is dat die rollen niet vaststaan, maar 
wisselen. In een andere fase van 
het project of tijdens een volgende 
opdracht kan die rolverdeling weer 
heel anders zijn.”

Bart van Meegen
waarnemend president

en MD-portefeuillehouder
rechtbank Overijssel 



Het collectieve programma

Thema’s binnen het collectieve programma zijn:

Professionele identiteit en 
leiderschap
De samenhang tussen identiteit, persoonlijke 
drijfveren, zelfbeeld, relaties en persoonlijk 
leiderschap
Het begrip van persoonlijkheid en inzicht in 
menselijke relaties staat in dit onderdeel centraal. 
Identiteit bestaat in wisselwerking met een context. 
Vandaar dat uitgebreid stilgestaan wordt bij analyse 
van en betekenisgeving aan de context waarin 
bedrijven functioneren. Persoonlijk leiderschap wordt 
ondersteund door een intervisietraject of coaching 
en vormt een rode draad door de collectieve 
bijeenkomsten. 

Bestuur in de moderne samenleving: 
een gemeenschappelijk beeld
(Markt)veranderingen vragen om na te denken 
over ander leiderschap
Diverse maatschappelijke ordeningsvragen zoals 
markt- en taakordening en ketendenken staan 
centraal in dit onderdeel. Vanuit inzicht in markten en 
sectoren en in de bredere, economische, politieke 
en maatschappelijke context onderzoeken we 
besturingsvraagstukken van moderne organisaties, 
waaronder de Rechtspraak.

Moreel leiderschap in een politiek 
bestuurlijk krachtenveld
Reflectie op filosofie en ethiek, goed bestuur en 
organisatieverantwoordelijkheid
Wat wordt verstaan onder goed besturen en 
organiseren? Een kennismaking met moderne 
inrichtingsfilosofieën als good governance, social 

entrepreneurship en corporate sustainability. Tevens 
komen de ethiek en de uitwerking van publieke 
verantwoordelijkheid aan de orde.

Over strategisch en bestuurlijk 
veranderen 
Het vizier op strategiebepaling, organisatie-
identiteit en leiderschap
In complexe veranderingssituaties (fusie, 
overname, strategische allianties, etc.) heeft een 
leider vaardigheden nodig om de identiteit van 
de organisatie te behouden en de strategische 
koers uit te kunnen zetten. Inzicht hebben in het 
gebruik van het bestuurlijke en organisatiekundige 
instrumentarium dat daarvoor beschikbaar is, 
is daarvoor essentieel. De kernwoorden van dit 
onderdeel zijn strategie, organisatie en verandering. 

Van veranderen naar transformerend 
leiderschap
Hoe te sturen: de bestuurder in relatie tot 
organisatie- en talentontwikkeling 
Een organisatie of samenwerkingsverband van 
mensen verandert continu: mensen die er deel van 
uitmaken, moeten zich tegelijkertijd ook blijven 
ontwikkelen. Een leider toont leiderschap en geeft 
vorm aan de verandering door sturing te geven aan 
de ontwikkeling van mensen om hem of haar heen. 

Communicatie in bestuur
Storytelling, voorbeeldgedrag en de rol van 
media
In deze module staat je eigen zichtbaarheid en 
communicatie centraal. Daarbij biedt dit onderdeel 
de kans om denklijnen die in de eerdere modules 
zijn ontwikkeld te integreren tot een eigen visie op 
besturen.



Ontwikkelportfolio

De MD Raad bepaalt wie kan deelnemen aan 
het leer- en ontwikkeltraject voor aankomend 
bestuurders en programmamanagers. In een gesprek 
met de MD Raad presenteert u uw ontwikkeling als 
leider aan de hand van een zelfassessment in de 
vorm van een ontwikkelportfolio. Hierin reflecteert 
u op uw ontwikkeling tot nu toe, en blikt u vooruit 
op uw wensen ten aanzien van uw toekomstige 
ontwikkeling. Criteria afkomstig uit de Visie op 
Leiderschap zijn hierbij leidend.

Gesprek met de MD Raad

Wanneer u een gang naar de MD Raad 
overweegt, neem dan eerst contact op met de 
MD-portefeuillehouder van uw eigen gerecht of 
rechtspraakonderdeel. Om in gesprek te kunnen 
gaan met de MD Raad is vereist dat u hierbij 
gesteund wordt door de president van uw gerecht. 
De MD Adviseur van de Raad voor de rechtspraak 
zorgt er vervolgens voor dat u toegang krijgt tot een 
online platform: ‘Opmaat naar de MD Raad’. Daar 
vindt u alle informatie over de gewenste inhoud van 
het ontwikkelportfolio en tips en suggesties om goed 
voorbereid het gesprek in te gaan.

De MD Raad bestaat uit het lid van de Raad voor de 
rechtspraak belast met de HR-portefeuille, drie leden 
uit de groep bestuurders van een gerecht of LDCR 
of IVO, zijnde tevens de MD-portefeuillehouder, de 
voorzitter van het College van Bestuur van SSR en 
de MD Adviseur van de Raad voor de rechtspraak. 
Dit lid heeft tevens de rol van secretaris. Voor vragen 
over de procedure van de MD Raad kunt u terecht bij 
Leonore Harthoorn (l.harthoorn@rechtspraak.nl).

Leer- en ontwikkeltraject op maat

Wanneer de MD Raad besluit dat u kunt deelnemen 
aan het traject voor aankomend bestuurders en 
programmamanagers, wordt een individueel leer- en 
ontwikkeltraject ontworpen. Hiertoe wordt onder 
andere een ontwikkelassessment aangeboden, 
waarbij uw individuele leer- en ontwikkelbehoefte 
wordt bepaald aan de hand van criteria uit de Visie 
op Leiderschap.

Deelname aan het traject voor aankomend 
bestuurders en programmamanagers 
betekent niet dat daarna een bestuurders- of 
programmamanagementfunctie is gegarandeerd. 
Om voor een dergelijke functie in aanmerking te 
komen, dient de reguliere sollicitatieprocedure te 
worden doorlopen. 

Bestuurders die recent zijn geïnstalleerd, de 
zogenaamde ‘beginnende bestuurders’ hoeven 
bij interesse in deelname niet langs de MD Raad 
en kunnen direct contact opnemen met Leonore 
Harthoorn.

“Je volgt het traject met collega’s 
uit alle gerechten. Dat geeft je een 
enorm netwerk. Het is na die tijd heel 
makkelijk om met mijn medecursisten 
te bellen en te sparren. Met veel plezier 
en voldoening.”

Margreet Blaisse
president en MD-portefeuillehouder

rechtbank Gelderland 



Interesse in deelname?

Hebt u interesse om deel te nemen aan dit traject?
Neem dan contact op met uw MD-portefeuillehouder.
Een overzicht van alle MD-portefeuillehouders van
de gerechten en landelijke diensten vindt u op
Intro Landelijk onder Projecten/Leiderschap.

Deze brochure bijbestellen? Neem contact op met
communicatie@ssr.nl

“Mijn belangrijkste leerpunt was 
een veel beter inzicht in de politiek-
maatschappelijke context waarin je 
als rechtbankbestuurder opereert. Wij 
maakten met een groepje cursisten een 
business case voor het Netherlands 
Commercial Court (NCC). Dan 
heb je te maken met veel belangen 
en partijen, zoals werkgevers, 
ministeries en de advocatuur. Dan 
krijg je oog voor die bredere context. 
Als bestuurder doe ik daar nu mijn 
voordeel mee. Recent hadden we 
een gedeeltelijke ontruiming omdat 
op twee etages van de rechtbank de 
bouwveiligheid in het geding was. 
Dan overleg je intensief met de 
verschillende betrokkenen, zoals de 
Raad, het Rijksvastgoedbedrijf en 
medebewoners van het pand. Die 
hebben allemaal iets andere belangen. 
Dankzij de opleiding kan ik meer 
feeling tonen voor die belangen.”

Bart van Meegen
waarnemend president

en MD-portefeuillehouder
rechtbank Overijssel
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