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Leiden Certified Public Manager® Program

Het Certified Public Manager® Program (CPM)
staat voor grensoverstijgend leiderschap: het over
de grenzen van de eigen organisatie, sector en
zelfs land denken en handelen. Het programma
richt zich op 'change agents' en 'change makers':
ervaren managers in de publieke sector, die
binnen hun eigen organisaties en met hun
organisaties het verschil willen en kunnen maken
en zo duurzame verandering mee vormgeven. Het
CPM Program bevindt zich daarbij niet in het
luchtledige. De weerbarstige praktijk en taaie
vraagstukken vormen het vertrekpunt, voor het
leren van de deelnemers en voor het toepassen
van de oogst van het programma bij de aanpak
van de strategische opgaven voor hun
organisaties.

In het CPM Program putten de deelnemers uit een
schat aan ervaring vanuit het CPM netwerk in de
V.S. en van onze Europese partners. Het CPM
Program heeft daarnaast toegang tot het netwerk
van de Universiteit Leiden met andere Europese
universiteiten, onder andere de League of
European Research Universities (LERU), en met
aansprekende partners uit de praktijk.

Voor wie?
Het Certified Public Manager® Program is bedoeld
voor publieke leiders, die in hun rol over 'grenzen'
heen moeten kunnen kijken, denken en werken.
De doelgroep bestaat uit ervaren en ambitieuze
midden-managers,
opgavemanagers en senior programmaleiders, die
vanuit hun eigen positie een positieve bijdrage
willen leveren aan de ontwikkeling van hun
organisatie en de maatschappelijke opgave waar
deze voor staat. Het CPM Program zet publieke
leiders aan om hun leiderschapsrol steviger te
kunnen vervullen en zo een positieve verandering
op gang te brengen en op gang te houden. Het
gaat erom om met meer impact richting te kunnen
geven aan de verandering waar deze uitdagende
tijd - binnen en buiten de eigen organisatie - om
vraagt.

"CPM offers tangible benefits for both the
participants and their respective organisations.

The CPM Program offers organisations and their
strategic management the opportunity to focus

on a long term agency project, to add alternative
perspectives and to come up with new

approaches to current complex challenges."

Leiden Certified Public Manager® Program stand-out points

Cross-national learning

Bursting out of your bubble

Navigating politicised sites

Applied learning

Broaden your geographical and substantive scope and learn
firsthand about challenges and approaches from across Europe
and the U.S.A.

Focus on (re-)connecting with the world outside the introverted
policy bubble and bridge the gap with the person in the street.

Grow in your role as a public leader and steer a course in an
increasingly politicized environment

Bring in your experience and insights as a seasoned manager
and co-shape the programme; act as a change agent and a
change maker.



In gesprek met (inter)nationale wetenschappers en in ontmoeting met ervaren publieke leiders vanuit
verschillende sectoren daagt het CPM Program deelnemers uit om hedendaagse leiderschapsdilemma’s
en complexe maatschappelijke vraagstukken vanuit een ander perspectief te bekijken en aan te pakken.
Om zo hun leiderschap succesvol richting te kunnen blijven geven, nu en met het oog op de toekomst.
 
Actuele dilemma’s uit de praktijk vormen het uitgangspunt van het programma. Gedurende het
programma werken de deelnemers aan een eigen, doorlopende casus, die vanuit de eigen organisatie kan
worden ingebracht. (Inter)nationale gastsprekers en aansprekende docenten delen met verschillende
achtergronden de laatste kennis en inzichten rondom publiek leiderschap.  Aan de hand van interactieve
colleges, groepsdiscussies en individuele - en groepsreflectie en -opdrachten vertalen de deelnemers de
opgedane kennis, inzichten en vaardigheden naar de eigen werkpraktijk. Je onderzoekt hoe concrete
vraagstukken samenhangen met andere vraagstukken binnen jouw organisatie en daarbuiten, nationaal
en Europees. In dialoog met de docenten en elkaar ontdek je de verbindingen tussen de theorie, de eigen
praktijk en de praktijk van anderen.

Het Programma

"Setting the example is key when you are trying to change and influence the organization"

Het programma is opgebouwd uit vier leerlijnen, namelijk:

Wetenschappelijke inzichten
Je krijgt een wetenschappelijk overzicht én duiding
van de actuele ontwikkelingen op het gebied van
publiek leiderschap in wetenschap en praktijk.
Daarbij is ook uitgebreid aandacht voor de
uitwerking van deze ontwikkelingen op de aanpak
van de verschillende maatschappelijke opgaven
binnen de  werkpraktijk van jouw organisatie en
die van andere deelnemers. 

Individual learning journey
Gedurende het programma reflecteer je
regelmatig op jouw eigen rol en werk als
professional en als deelnemer. Je gaat in gesprek
over de vraag hoe jij je persoonlijke impact kan
vergroten en de dilemma’s en uitdagingen die je
daarbij tegen komt. Aan de hand van het model
van de Reis van de Held leer je het verhaal van
jouw persoonlijke leiderschap zichtbaar te maken.

Leren als groep
Aan de hand van theorie en oefeningen over
groepsdynamiek neem je regelmatig je eigen
ontwikkelingsproces als groep onder de loep. Je
krijgt inzicht in hoe een beter begrip van
groepsdynamiek kan helpen de effectiviteit van
samenwerken te vergroten. Zo leer je de dynamiek
van je team in je eigen werkpraktijk herkennen
zodat je daar effectief op kan interveniëren.  gaven
binnen de  werkpraktijk van jouw organisatie en
die van andere deelnemers. 

Aan de slag met actuele vraagstukken
Je werkt in de vorm van een ‘CPM Capstone
Project’ onder begeleiding van onze docenten
doorlopend aan een door jouw organisatie
ingebracht strategisch vraagstuk. Tijdens colleges
en opdrachten reflecteer je op de uitdagingen die
dit vraagstuk met zich meebrengt. Op die manier
landt jouw kennis weer in de praktijk en verrijk jij
jouw organisatie met opbrengsten jouw
ontwikkeling.  



Certified Public Manager® Program: Competenties

Het Leiden Certified Public Manager® Program kijkt
op een integrale manier naar publiek management
en publiek leiderschap en is opgebouwd rondom
zeven kerncompetenties. Met deze competenties
waarborgt het programma een hoge
kwaliteitsstandaard voor deelnemers, alumni en hun
organisaties en creëert het programma een
gemeenschappelijk conceptueel kader, waarmee
deelnemers individueel en als groep de door hen
opgedane kennis en inzichten kunnen verdiepen en
hun leerervaringen met succes kunnen inzetten in
hun eigen praktijk.  

Personal and
Organizational
Integrity

Competency Description

Increasing awareness, building skills and modelling behaviors related to
identifying potential ethical problems and conflicts of interest;
appropriate workplace behavior; and legal policy.

Managing work Meeting organizational goals through effective planning, prioritizing,
organizing and aligning human, financial, material, and information
resources. Empowering others by delegating clear job expectations;
providing meaningful feedback and coaching; creating a motivational
environment and measuring performance. Monitoring workloads and
documenting performance. Dealing effectively with performance
problems.

Leading People Inspiring others to positive action through a clear vision; promoting a
diverse workforce. Encouraging and facilitating cooperation, pride, trust,
and group identity; fostering commitment and team spirit. Articulating
vision, ideas, and facts in a clear and organized way; effectively
managing emotions and impulses.

Demonstrating commitment to continuous learning, self-awareness, and
individual performance planning through feedback, study, and analysis.

Developing Self

Systematic
Integration

Approaching planning, decisionmaking, and implementation from an
enterprise perspective; understanding internal and external
relationships that impact the organization.

Public Service
Focus

Delivering superior services to the public and internal and external
recipients; including customer/client identification expectations, needs,
and developing and implementing paradigms, processes, and
procedures that exude a positive spirit; demonstrating agency and
personal commitment to quality.

Change Leadership Acting as a change agent; initiating and supporting change within the
organization by implementing strategies to help others adapt to
changes in the work environment, including personal reactions to
change; emphasizing and fostering creativity and innovation; being
proactive.



Challenges | Den Haag - november/december 2021
Wat zijn grote, internationale uitdagingen waar we de komende jaren voor
gesteld staan? Wat betekenen deze uitdagingen voor jouw werk en hoe
verhoud jij je daartoe? Met elkaar verdiep je je in complexe vraagstukken die
spelen op thema’s als vertrouwen, democratische rechtstaat, een inclusieve
samenleving, duurzaamheid en de toekomst van publieke dienstverlening. Ook
maak je een start met jouw “capstone project” waarmee je gedurende het
programma aan de slag gaat.

An Agenda for Change | Madrid - februari 2022
De focus van deze module ligt op het zetten van een agenda voor verandering.
En op de persoonlijke dimensie van leiderschap daarbij. Je ontwikkelt een beter
begrip van waar de kansen liggen voor een duurzame verandering en het
creëren van publieke waarde. Vanuit welke focus kun je het best verbinding
maken met maatschappelijke stakeholders? Je maakt je eigen ontwikkelagenda
en die van de groep inzichtelijk. Ook maak  je een volgende stap in het
uitwerken van je capstone project.  

Versterk jouw leiderschap, vergroot jouw internationale netwerk en werk aan innovatieve oplossingen
voor een strategisch vraagstuk van jouw organisatie. Verdiep jouw inzicht en geef in deze uitdagende tijd
vol verandering succesvol richting aan jouw maatschappelijke opdracht, nu en met het oog op de
toekomst.  Het programma bestaat uit 5 modules met elk een eigen thema. Gedurende 20
opleidingsdagen werk je met elkaar aan theorie en praktijk. 

Opzet

Leadership in Action | Den Haag en Brussel - april 2022
In deze module gaat het om het in praktijk brengen van nieuwe zienswijzen op
publiek management en verandermanagement. Je reflecteert op de vraag wat
het van jouw leiderschap vraagt om verandering vorm te geven in een
complexe publieke context. Hoe  geef je vanuit de dagelijkse praktijk van jouw
werkzaamheden richting aan de maatschappelijke opgave waar je voor staat?
Je werkt verder aan jouw capstone project en ontwikkelt zo een beter begrip
van hoe jij binnen jouw context zorgt voor verandering.

Systemic Change | Den Haag - juni 2022
oe laat je een gewenste verandering beklijven? Deze module reikt je kaders aan
voor hoe je veranderingen binnen bestaande systemen kunt vormgeven. Je
deelt perspectieven en ontwikkelt een breder begrip van de uitdagingen op het
gebied van organisatiestructuur en –cultuur. Welke weerstand en
belemmeringen kom je tegen en hoe ga je daarmee om? Wat vraagt dit van
jouw stakeholders? Je past de geleerde lessen toe in je capstone project.  

Impact| Den Haag - september 2022
Welke impact heeft het programma gemaakt op de ontwikkeling van jouw
leiderschap, van jouw organisatie en de manier waarop je kijkt naar prioriteiten
en uitdagingen op het gebied van publiek leiderschap? Je presenteert jouw
capstone project en hoe je bent omgegaan met de uitdagingen die je in jouw
eigen praktijk bent tegen gekomen. Met jouw “board of support” reflecteer je
op de toegevoegde waarde van het programma op het strategische vraagstuk
van jouw organisatie en de maatschappelijke opgave waar jullie voor staan.
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Na succesvolle afronding van het CPM Program van het Centre for Professional Learning van de
Universiteit Leiden, worden deelnemers benoemd tot Certified Public Manager® en ontvangen ze het
bijbehorende certificaat. Er zijn drie opdrachten die deelnemers gedurende het programma uitvoeren.
Aan de hand van case studies tijdens de verschillende modules, delen deelnemers hun kennis en inzicht
en passen ze hun ideeën toe op de eigen en elkaars werkpraktijk. Met de persoonlijke leeropdracht laten
deelnemers zien dat ze groeien en ontwikkelen binnen het thema leiderschap, aan de hand van de 7 CPM
Competenties. Tot slot is er het CPM Capstone Project waarmee deelnemers aantonen dat ze hun nieuwe
kennis en vaardigheden kunnen toepassen binnen hun eigen werkcontext (applied learning). Dit Capstone
Project bevat de reflectie van de kandidaat op het eigen leerproces binnen het gekozen project alsook de
impact van het project op publieke organisatie(s) in kwestie en/of de maatschappij als geheel. 

Voor alle geschreven opdrachten gelden specifieke beoordelingscriteria die zorgen voor consequente en
transparante beoordeling. De criteria worden beschreven en uitgelegd in de afstudeervereisten in het
deelnemershandboek. De beoordeling van opdrachten wordt gedaan door het CPM programmateam,
bestaande uit de CPM Program Director, Academic Director en de Learning Director.

Certified Public Manager® Capstone project 
en certificering

"CPM offers tangible benefits for both the participants and their respective organizations. The
CPM Program offers organizations and their strategic management the opportunity to focus on
a long-term agency project, to add alternative perspectives and to come up with new
approaches to current complex challenges." 

Deelnemers over het Leiden CPM Program:

“Facing the leadership's challenges of the XXI
Century Public Managers is at the heart of the CPM
curriculum. The world around us is complex and in
the CPM Program I have experienced the added
value of taking the time to think and reflect.” 

“Teamwork in the CPM Program has been very
valuable for me. I have learned: ‘Alone I walk faster,
together we go further."

“CPM made me aware that for public leaders,
communication and accountability are key! Citizens
should feel represented by government because
there is clarity about what the public value is of
Government intervention.”

“The CPM Program takes you out of your
environment and comfort zone on an experiential
leadership journey. CPM made me realise the
importance to be open minded."

"Setting the example is key when you are trying to
change and influence the organization."



Over Ons
De Universiteit Leiden, in 1575 opgericht, is de oudste universiteit van Nederland en inmiddels,
naast Leiden, ook gevestigd in de internationale stad van vrede en recht, Den Haag. De
universiteit heeft meer van 30.800 studenten (uit meer dan 120 landen) en maakt deel uit van
enkele internationale netwerken van buitenlandse universiteiten, waarvan de League of
European Research Universities (LERU) de belangrijkste is. Via samenwerking met instituten en
buitenlandse overheden streeft de universiteit naar een strategische en duurzame versterking
van onderzoek en onderwijs.

Centre for Professional Learning (CPL)
CPL staat voor excellent bestuur op lokaal,
nationaal en mondiaal niveau en ondersteunt
daarin met programma's die passen bij leven lang
leren. Managers in de publieke sector hebben te
maken met een steeds grotere mate van
onderlinge afhankelijkheid en een veeleisende
werkcontext. Globalisering, technologische
innovaties en rap veranderende verhoudingen op
het gebied van macht en autoriteit hebben ook
hun invloed op hoe we kijken naar de overheid en
haar taken en rollen. CPL biedt een gebalanceerd
aanbod aan programma’s gericht op professionals
met een academische achtergrond die op zoek zijn
naar het verdiepen van hun kennis en
vaardigheden en het verbreden van hun kijk op en
netwerk binnen de publieke sector. Ervaren
academici en gastsprekers delen hun laatste
inzichten uit zowel de praktijk als uit onderzoek en
werken samen met onze deelnemers aan nieuwe
uitdagingen en zogenoemde wicked problems. CPL
ontving in 2018, als eerste Europese instelling, de
CPM designation.

Europese partners
In het Certified Public Manager® Program ligt de
focus op uitdagingen in de Europese context. We
bieden een nieuwe benadering ten aanzien van
publiek management en veranderleiderschap
Hiervoor werkt het CPL van de Universiteit Leiden
nauw samen met onze partners: University of
Manchester in Engeland, Spanish Institute of Public
Administration (INAP) en Complutense University
of Madrid in Spanje. 

Ambassadeur CPM Program
"From my own experience, I can tell: public leadership
matters, really makes the difference. Therefore it is
vital to invest in leadership development. Especially
now, in these times of uncertainty and global
challenges. With the Leiden Certified Public Manager®
Program we offer a new approach, based on a proven
US concept, unique in a European context." 

Prof. mr. Jaap de Hoop Scheffer
Professor International Relations and 
Diplomatic Practices at Leiden
University

Contact

Secretariaat
cpm@fgga.leidenuniv.nl 

Drs. Nikol Hopman
Program Director CPM &
Directeur CPL
n.hopman@fgga.leidenuniv.nl 

Hans Dekker LLM
Senior Programmaleider

Irene Franke MA
Programmacoördinator



Het CPM team
Het Centre for Professional Learning van de Universiteit Leiden werkt nauw samen met Europese
partners binnen het CPM Program. Hiertoe behoren The University of Manchester in het Verenigd
Koninkrijk, Complutense University of Madrid and the Institute of Public Administration (INAP) in Spanje.
Het team van docenten van het CPM Program bestaat uit zeer ervaren academici.

Prof. dr. Caspar van den Berg
Professor of Public Administration and fellow at Centre for Professional Learning
of Leiden University 

Prof. dr. Zeger van der Wal
Professor of Public Administration at Leiden University, Professor by special
appointment Ien Dales Chair (CAOP) and Associate Professor at the Lee Kuan
Yew School of Public Policy, National University of Singapore (NUS)  

Prof. María José Canel PhD
Tenured professor with a Chair in Political and Public sector Communication at
Complutense University of Madrid 

“Increasingly, public managers operate in a "VUCA" world – characterized by: volatility,
uncertainty, complexity, and ambiguity. "VUCA" offers challenges, but at the same time
21st century operating environments provide unlimited opportunities for technology-
supported and citizen-centric public service delivery. Life-long learning across borders is
required to remain effective and confident in meeting future challenges. The Certified
Public Manager Program builds  future-proof public managers who are ready to face the
21st century!”

Quote van Professor dr. Zeger van der Wal

"Today’s public leaders are challenged to move from a “culture of control” to a “culture of
dialogue”, with citizens and with stakeholders in society. The CPM Program prepares
public leaders to foresee and anticipate societal changes and to be better able to deal
with the tensions of putting citizens first on the one hand and responding to political and
organizational needs on the other hand."

Quote van Professor María José Canel PhD
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Het DNA van het Certified Public Manager®
Program

Leading edge public management  
and leadership research and
content is made available on-line.
Participants prepare in advance,
getting ready to engage with the
case-in-context.

Time during residential weeks is
devoted to reflection, connection,
exploration and dialogue. Cases 
 provide the framework for
studying public leadership-in-
action.

Reflection, learning and
application is structured through
Action Learning and tutor
meetings during and between
residentials, focused on real time 
 problems.

Input
 

Interaction and inquiry
 

Impact
 

Cognitive Capacity (understand) 

Relational Capacity (connect) 

Intervention Capacity (engage and act) 

Cross-boundary Capacity (lead with impact) 

Leiden Certified Public Manager® Program is based on our model for public management
development and leadership learning, which is built as a combination of four main areas of
capacity, being:

Incorporating knowledge and insight to facilitate leaders' understanding;
 

Including social skills and leadership capacity to connect and to build teams within one's own organization 
as well as with external partners and organizations;

To be able to act in an effective and ethical manner as a leader;

To be able to act with impact in an inclusive, integrative and hence more significant way.

CPM Tutorials: met en van elkaar leren 
Iedere deelnemer wordt onderdeel van een tutorgroep, samen met deelnemers uit andere sectoren. De
tutorgroepen ontmoeten elkaar tijdens de modules en tussendoor ook online. Iedereen brengt een eigen
achtergrond en ervaring mee. Door die diversiteit is er veel om met en van elkaar te leren. 

Inner
 

Outer
 

Collective
 

Cognitive
Capacity

 

Relational
Capacity

 

Intervention
Capacity

 

Cross-boundary
Capacity

 



Het Leiden Certified Public Manager®
Program is er voor ervaren en
ambitieuze (midden)-managers,
opgavemanagers en senior
programmaleiders die zich bezighouden
met de maatschappelijke-, leiderschaps-
en organisatievraagstukken. 

Voor wie?
Het Certified Public Manager®Program is bedoeld
voor publieke leiders, die in hun rol over ‘grenzen’
heen moeten kunnen kijken, denken en werken. De
doelgroep bestaat uit ervaren en ambitieuze
midden-managers, opgavemanagers en
seniorprogrammaleiders, die vanuit hun eigen
positie een positieve bijdrage willen leveren aan de
ontwikkeling van hun organisatie en de
maatschappelijke opgave waar deze voor staat.

In het kort

Alumninetwerk
Na afloop van het programma treden de
gecertificeerde deelnemers toe tot de American
Academy of Certified Public Managers® (AACPM).
Ontmoet via nieuwsbrieven en (virtuele) webinars
en evenementen internationale strategische
partners op thema's als professionalisering,
communicatie, samenwerking,
leiderschapsvaardigheden en innovatiesop:
professionalisering, communicatie,
samenwerking, leiderschapsvaardigheden en
innovaties. Ga voor meer informatie naar: 
www.cpmconsortium.org/CPM-Academy.

Blended learning
Naast de thematische modules bieden wij CPM-
tutorials en online colleges, individueel of
gezamenlijk te volgen. Aanvullend begeleiden
onze docenten de deelnemers bij hun Capstone
Projects in één-op-ééngesprekken. 

Kosten
De prijs voor deelname aan het programma,
inclusief field visits, literatuur en materialen,
persoonlijke begeleiding, afstudeerceremonie en
een jaarlidmaatschap bij AACPM, bedraagt:
€12.500,-. 
Niet inbegrepen zijn de reis- en verblijfkosten.

Bezoek voor meer informatie en het inschrijfformulier: www.cpm-program.nl

Het Leiden CPM® Program is geaccrediteerd
door de National Certified Public Manager®
Consortium (NCPMC)
Ga voor meer informatie naar:

       www.cpmconsortium.org.

Digitaal inschrijfformulier via onze website;
Aanbevelingsbrief geschreven door senior
leidinggevende/sponsor;
Intakegesprek met programmaleider.

Inschrijven

1 jaar, 300 uur studiebelasting in totaal
(gemiddeld 1 dag p/w);
5 modules, inclusief voorbereiding,
groepsbijeenkomsten op locatie en
opdrachten ter reflectie;
Applied learning, het geleerde in de praktijk
brengen met ruimte voor reflectie en
intervisie;
Capstone Project: jouw uitdaging centraal;
Persoonlijke ontwikkeling en organisatorische
impact;
Internationaal erkende certificering.

Leiden Certified Public Manager® Program



Centre for Professional Learning
Universiteit Leiden
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag

www.cpm-program.nl


