
	
De competenties om opgaven gericht te werken in wendbare werkomgevingen worden steeds 
belangrijker. In alle sectoren groeit de dynamiek en vrijwel geen organisatie kan in zijn eentje 
grote veranderingen of uitdagingen aan. Samenwerking in allianties, netwerken en ketens 
wordt steeds vanzelfsprekender. Binnen organisaties en tussen organisaties. Het werken in 
programma’s past bij uitstek bij deze veranderende dynamiek in organisaties en in de wereld.  
Programmatisch Creëren is een van de toonaangevende visies op programmamanagement.  
 

Op dinsdag 6 juli 2021 organiseert Jo Bos & Co een eendaagse introductietraining:  
 

Programmatisch creëren in één dag 
 

De dag wordt verzorgd door Jo Bos, coauteur van het gelijknamige boek i.s.m. Lauren Algra.  
 

Deelnemers aan de training krijgen een goed beeld van de essenties van deze programma-
benadering en de toepasbaarheid in hun eigen praktijk. We beloven dat het een intensieve dag 
wordt, met veel casuïstiek, een groot aantal praktische tips en nieuwe inzichten.  
Onderwerpen die in ieder geval aan de orde komen zijn:  
• wanneer kiezen voor een programma-aanpak?   
• de fasering en aanpak  van een programma;   
• formuleren van doelen die focus geven;   
• vertalen van doelen naar een werkplan en DIN  (Doelen - 

Inspanningen - Netwerk);   
• het op koers houden van je programma;   
• inrichten van een effectieve programmasturing en –organisatie; 
• werken met het programma-canvas. 
 

En natuurlijk gaan we uitgebreid in op de praktijk en de eigen casuïstiek van de deelnemers.   
 

Praktische informatie:  
De dag duurt van 9.00 - 17.00 uur.   
Locatie: Utrecht (precieze locatie nader te bepalen, omgeving station Utrecht).  
De deelnemers ontvangen het boek ‘Programmatisch Creëren’ (Jo Bos, Anne Jette van Loon, 
Hans Licht; Scriptum 2013).   
Kosten van de dag bedragen € 450,--, inclusief koffie/thee en lunch, exclusief 21% BTW.  
Minimaal aantal deelnemers is 6, maximaal 18. 
 

Aanmelden kan via info@jobosenco.nl 
Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u nadere informatie. 
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