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Meer informatie?
Neem contact met ons op:

030 890 63 90 info@tenhavecm.com

EFFECTIEF ORGANISEREN 
EN VERANDEREN
| TRAINING EN OPLEIDING

TEN HAVE Change Management 
verzorgt trainingen en opleidingen 
in verandermanagement

 We plannen een intake om met elkaar 
doelstellingen te bepalen

 Op basis hiervan bereiden we de training 
voor (inhoud, balans theorie/praktijk, 
leervoorkeuren doelgroep, aantal 
dagdelen, etc.) 

Zo zorgen wij voor het 
hoogst haalbare resultaat… Kosten

N.t.b. (afhankelijk van 
wensen en behoeften)

Inhoud
Een organisatie is dynamisch en continu in 
ontwikkeling. De wijze waarop een organisatie is 
ingericht heeft veel impact op hoe werknemers hun 
werk doen, hoe doelen worden bereikt en daarmee 
hoe de organisatie als geheel functioneert. In het 
oplossen van knelpunten in organisaties zijn 
organisatie-inrichting en verandering dikwijls met 
elkaar verbonden. 
Met deze training verrijken wij de kennis over de 
betekenis en impact van organisatie-inrichting 
(structuur én besturing), de wijze waarop je deze 
kunt analyseren,  (her)ontwerpen en daarmee 
veranderen. Dit gaat gepaard met oefeningen, 
tools en cases om deze kennis toe te passen in de 
praktijk: hoe werk je aan organisatie-inrichting, 
welke manieren van organiseren zijn er, met welke 
aandachtspunten? Door deze training kunnen 
deelnemers de eigen (en evt. toekomstige) 
organisatie-inrichting beter duiden en doorgronden 
en krijgen zij handvatten voor de wijze waarop een 
verandering van de organisatie-inrichting 
aangepakt kan worden. Dit doen we door middel 
van evidence-based inzichten, ervaringen uit de 
praktijk en actuele en relevante casuïstiek. 

Doelstellingen
 De deelnemer krijgt beter zicht op de  

betekenis en impact van organisatie-
inrichting.

 De deelnemer ontvangt handvatten 
voor de wijze waarop de verandering 
van een organisatie-inrichting 
aangepakt kan worden.

Doelgroep
Voor (toekomstig) leidinggevenden, interne 
beleids- en organisatieadviseurs, 
organisatiecoaches, project, 
programmamanagers.

Waarom?

Praktische lessen om aan de slag te 
gaan, theorie om te doorgronden

Evidence-based inzichten uit  
organisatiekunde, veranderkunde, 
bedrijfskunde en 
(organisatie)psychologie

In interactieve werkvormen werken aan 
jouw organisatievraagstuk

Ervaringsdeskundigen als trainer
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Niveau & vereisten
Het niveau van de training wordt afgestemd 
in overleg met de organisatie, op basis van 
de ervaring en (leer)behoefte de doelgroep. 
Eventuele vereisten qua vooropleiding 
volgen hieruit.

Duur 
De duur van de training en het aantal 
trainingen wordt vastgesteld in overleg 
met de organisatie, op basis van 
(leer)behoeften.

Studiebelasting
Deelnemers worden gevraagd 
voorbereidingen te treffen voor de 
training. Deze studiebelasting is in de 
regel ongeveer 1-2 uur. Indien in overleg 
met de organisatie additionele doelen 
worden gesteld, kan de studiebelasting 
hoger zijn. 


