
LEIDEN CERTIFIED
PUBLIC MANAGER®

PROGRAM

Publieke organisaties zijn actief in een voortdurend en snel
veranderende omgeving. De onderlinge verwevenheid en
complexiteit van de maatschappelijke vraagstukken neemt
toe. De uitdagingen die daarmee gepaard gaan vragen om een
ander, nieuw publiek leiderschap, nieuwe kennis en andere
vaardigheden.

Het CPM Program van het Centre for Professional Learning
rust publieke leiders toe om die uitdagingen vanuit een
voortdurende verbinding met hun persoonlijke en
maatschappelijke opdracht aan te blijven gaan. Het
programma stelt hen de vraag hoe zij zich tot hun
veranderende omgeving verhouden, het daagt hen uit over de
eigen grenzen heen te reiken en helpt om het bewustzijn over
het eigen gedrag en leiderschap te vergroten. Het CPM
Program biedt handvatten om de laatste kennis en inzichten
rondom publiek leiderschap te vertalen naar actie en die toe
te passen binnen de eigen organisatie.

G R E N S O V E R S T I J G E N D  L E I D E R S C H A P ,  
N I E U W  P U B L I E K  L E I D E R S C H A P  I N  T I J D E N  V A N  V E R A N D E R I N G

Het Certified Public
Manager® Program
is opgebouwd
rondom zeven
kerncompetenties:

Managing Work

Leading people

Developing Self

Systemic Integration

Public Service Focus

Change Leadership

Waarom CPM?

Personal and Organisational
Integrity 



WERK AAN JE LEIDERSCHAP
EN EEN STRATEGISCH
VRAAGSTUK VAN JOUW
ORGANISATIE DOOR MIDDEL
VAN VIER LEERLIJNEN:

Wetenschappelijke inzichten: Je krijgt een
wetenschappelijk overzicht én duiding van de actuele
ontwikkelingen op het gebied van publiek leiderschap in
wetenschap en praktijk.      
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. 
Leren als groep: Aan de hand van theorie en oefeningen
over groepsdynamiek neem je regelmatig je eigen
ontwikkelingsproces als groep onder de loep.
Individual learning journey: Gedurende het programma
reflecteer je regelmatig op jouw eigen rol binnen je
organisatie en je werk als professional en als deelnemer. 

‘CPM Program has provided me with a
space and time to stop, look from the
balcony and reflect on my role as a public
servant, on my strengths, my weaknesses
and my professional and personal
development’ 

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. 

Voor wie?

MEER INFORMATIE

INSCHRIJVEN

CONTACT

Meer weten? Neem contact
met ons op via:
cpm@fgga.leidenuniv.nl

of ga direct naar:

DATA & KOSTEN 2021

29 nov - 2 dec 2021
Module 1: ‘Leadership
Challenges’ 

14-17 feb 2022
Module 2: ‘Agenda for Change’ 

11-14 april 2022
Module 3: ‘Leadership in Action’ 

20-23 juni 2022
Module 4: ‘Systemic Change’ 

26-29 sept 2022
Module 5: ‘Leadership Impact’ 

Prijs: € 12.500,-

https://www.universiteitleiden.nl/cpl/leiden-certified-public-manager-program
https://fd24.formdesk.com/universiteitleiden/CPM/?get=1&sidn=f78f2a08c8794f689c1881b9eed693b9
https://www.universiteitleiden.nl/cpl/leiden-certified-public-manager-program/contact
mailto:cpm@fgga.leidenuniv.nl
https://www.universiteitleiden.nl/cpl/leiden-certified-public-manager-program/opzet-en-data

