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Top Colleges 
Voor communicatieprofessionals op senior plusniveau (BNP 4/5) 

 

Top College – Het spel van macht en invloed  

door Math de Vaan en Hester van der Burg 
 

Het communicatievak is bij uitstek een vak waarin de ontwikkelingen snel gaan. Voor 

jou, als communicatieprofessional, is het een must om scherp, kritisch en up-to-date te 

blijven. Van der Hilst Communicatie biedt je hiervoor iets nieuws. 

 

Schuw jij een pittige inhoudelijke discussie met mede-communicatieprofessionals én een 

state-of-the-art-docent niet? Dan zijn de nieuwe reeks Top Colleges van Van der Hilst dé 

manier om je kennis te actualiseren én te verdiepen.  

 

Als adviseur zit je niet altijd in een positie om beslissingen te nemen. Je rol is goeddoordachte 

adviezen geven en zorgen dat ze worden overgenomen. Het komt dan aan op je vakinhoudelijke 

kennis en je talenten en competenties om je invloed te doen gelden.  

Hoe sterk ben je als communicatieprofessional in het spel van macht en invloed? Doorzie je 

het(informele) spel in je eigen organisatie? Maak je bewust gebruik van netwerken binnen en 

buiten jouw organisatie? Hoe speel jij het machtsspel of vind je het een ‘vies woord’? 

 

Tijdens dit Top College kijken wij naar het spel van belangen en macht in organisaties. Welke 

invloed heeft dat op ons werk? Hoe verhouden we ons ertoe? Welke vaardigheden vraagt dat van 

ons? 

  

Math de Vaan is geassocieerd partner bij Van de Bunt adviseurs, het oudste 

organisatieadviesbureau van ons land. Math is actief als coach, veranderadviseur en interim 

manager. Hij is specialist in vraagstukken rond de belangen- en machtsdynamiek in organisaties, 

maar hij bespeelt ook andere registers. Zo was hij jarenlang woordvoerder en 

communicatiemanager bij de Consumentenbond. Ook strategische communicatievraagstukken zijn 

dus goed bij hem belegd. Math is als gastlector en research fellow verbonden aan Nyenrode 

Business Universiteit. 

Hester van der Burg is professional partner bij Van de Bunt adviseurs. Ze is er goed in om 

individuen en groepen over zichzelf na te laten denken. Haar betrokkenheid bij de groei van 

mensen en organisaties, zorgt ervoor dat ze steeds weer de moeilijke dingen op tafel krijgt. Ze 

weet anderen met oprechte belangstelling aan zich te binden en verbindt dit met de nodige 

zakelijkheid. Hester is bij Van de Bunt dé expert op het gebied van leiderschap. Ze werkt als 

veranderkundige vooral langs de menskant en de actuele dynamiek in het sociale systeem en 

minder langs de kant van de plannenmakerij. Ze is coach pur sang, voor leiders en veranderaars, 

maar ook voor teams. 
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Wat kun je verwachten?  
Je maakt kennis met de wereld van macht in organisaties. Wat gebeurt er vóór en achter de 

schermen en hoe is dit van invloed op jouw werk als communicatieprofessional?.  

We bieden je verdiepende inzichten in hoe je - passend bij wie je bent - macht kunt gebruiken om 

je belangen in je werk te behartigen. Je krijgt concrete handelingsperspectieven aangeboden. We 

houden open gesprekken met elkaar, wisselen ervaringen uit, gaan in discussie over ethische 

vraagstukken en doen oefeningen in beïnvloeding. 

Dit Top College biedt veel reflectie op je eigen handelen. Je werkt aan eigen casuïstiek en je leert 

door middel van actieonderzoek met een hernieuwde blik naar je omgeving en jouw rol daarin te 

kijken. 

 

Dit Top College bestaat uit drie dagdelen van ieder vier uur.  

 

Dagdeel 1  

Macht op de werkvloer 

We gaan met een politieke bril naar ‘de organisatie’ kijken. Vanuit een organisatiekundige 

invalshoek laten we je zien hoe een sociaal verband van mensen met allemaal hun eigen belangen, 

functioneert. We laten zien hoe het spel van macht en invloed (de politieke dimensie) hierbij een 
cruciale rol vervult. Dit politiek spel kan constructief zijn, maar er kunnen ook kwalijke kanten aan 

zitten.  

We maken tijdens de eerste bijeenkomst regelmatig verbinding met jouw dagelijkse werkpraktijk. 

Wat zijn jouw belangen, wat zijn de lastige kwesties, hoe zijn die te relateren aan het machtsspel 
en hoe sta je daar tegenover?  

We eindigen de bijeenkomst met een vraag voor ieder van de deelnemers. Die vraag zal gaan over 

jouw werkpraktijk en het met ‘een politieke bril’ observeren van de sociale machtsdynamiek waar 

je mee te maken hebt. 
 

Dagdeel 2 

Hoe sta jij in het machtsspel? 

Tijdens de tweede bijeenkomst gaan we in op de politieke observaties die je gedaan hebt en vooral 

ook hoe je jezelf daartoe verhoudt. Dus welke rol heb je zelf gespeeld, was dit succesvol, wat 

waren de lastige aspecten? 

Daarna laten we je zien hoe je jouw (werk)belangen als communicatieprofessional kunt behartigen 

met het politieke gereedschap (analyse van de sociale dynamiek, het activeren van je netwerk en 

het politieke handelen zelf). We doorspekken de bijeenkomst met oefeningen, zodat je ook aan den 

lijve ervaart hoe je in de politieke arena staat. 

We eindigen de bijeenkomst met een casusopdracht.      

 

 

Dagdeel 3 

Hoe pak ik deze lastige kwestie bij de kop?  

De laatste bijeenkomst staat vrijwel helemaal in het teken van de analyse van casussen die je 

inbrengt. Je zult met je collega-communicatieprofessionals je casus analyseren, een politieke 

strategie uitzetten en die deels ook uitvoeren. We helpen je het vraagstuk te ontleden en van een 

aanpak te voorzien, met behulp van het politieke gereedschap van de vorige bijeenkomst. Zo 

zorgen we ervoor dat je jezelf gemakkelijker verder kunt ontwikkelen als 

communicatieprofessional, die het spel van macht en invloed beheerst.        
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Top betekent 
• Docenten met dé expertise op hun vakgebied 

• Een aanvulling op je C en D diploma (beroepsniveau 4 en 5) 

• Met een selecte kleine groep vakgenoten écht de inhoud in duiken 

 

Jij staat voorop 
• Doordat een ervaren state-of-the-art docent intensief met je aan de slag gaat en je persoonlijk 

feedback krijgt. 

• Doordat de groep uit maximaal 15 deelnemers bestaat. Dat betekent volop ruimte voor jouw 

vragen en persoonlijke aandacht van de docent. 

• Doordat de vragen die bij jou leven, herkenbaar zijn voor jouw mede-deelnemers. En door 

uitwisseling van ervaring in combinatie met directe coaching en feedback aan elkaar.  

 

Vervolg 
Naast dit Top College bieden we je nog een serie andere Top Colleges aan. Heb je meer behoefte 

aan het trainen van je executive skills? Bekijk dan ook eens ons aanbod onder toptrainingen. 

 

Certificaat 
Na afronden van dit Top College ontvang je een certificaat van deelname.  

 

Toelatingseisen 
De Van der Hilst Top Colleges zijn toegankelijk voor professionals met een Van der Hilst C of D 

diploma (Logeion beroepsniveau 4/5 of diploma op dit niveau bij een vergelijkbaar 

opleidingsinstituut) én aantal jaren werkervaring als senior communicatieprofessional / 

(communicatie)manager. Twijfel je of je voldoet aan deze toelatingseisen? Neem dan even contact 

met ons op. 

 

Praktische informatie 
Beroepsniveau   4 en 5 (Van der Hilst C en D) 

Certificaat   Ja 

Aantal dagdelen  3 

Frequentie   3 bijeenkomsten die 1x per 2 weken plaatsvinden 

Startperiode   voorjaar en najaar 

Actuele startdata  www.hilst.nl 

Aantal deelnemers  maximaal 15 

Prijs    € 1.695,- 

Locatie toplocatie in   Rotterdam 

Aanmelden   via www.hilst.nl 

Meer informatie  bel 033 450 5000 of mail naar info@hilst.nl 
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