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Top Class Training  
praktische interne organisatie voor managementteams 

 

Managementteams zijn verantwoordelijk voor het succes van hun organisaties. Interne organisatie gaat over het goed 
regelen van de dagelijkse bedrijfsvoering. Daar komt heel wat bij kijken, omdat het over zeer uiteenlopende zaken gaat. 
Het betreft niet alleen rendement, efficiëntie en snelheid, maar bijvoorbeeld ook veiligheid, integriteit en duurzaamheid. 
Hoe kan uw managementteam daarin een goede balans in vinden? Naast het inrichten van een passende organisatie-
structuur blijkt het vooral ook te gaan over effectieve samenwerking in een open cultuur. In de praktijk laten veel 
managementteams hier vaak steken vallen en kansen liggen en blijven de resultaten vaak onder de verwachtingen. 
 
Doel van het programma 
Centraal in deze intensieve training op post-hbo/wo niveau 
staat het creëren en behouden van waarde voor de 
stakeholders van uw organisatie. Professionele 
managementteams werken hier aan door het formuleren en 
realiseren van organisatiedoelstellingen. 
Prestatiemanagement en risicomanagement komen elkaar 
dagelijks tegen op de werkvloer. Elke managementbeslissing 
betekent immers een concrete afweging van kansen (met 
bijbehorende baten) en van risico’s (met ingeschatte 
lasten). Dit afwegen gebeurt meestal impliciet. In deze 
training leert u hoe u samen met uw collega’s de 
gehanteerde veronderstellingen kunt verhelderen.  
 

Omgaan met kansen 

Uiteraard wilt u steeds kansen benutten, maar evenzeer 
onaangename verrassingen zoveel mogelijk voorkomen. 
Hoe vindt u daar een praktisch evenwicht in? Niet alleen 
wet- en regelgevers, maar ook financiers en andere partijen 
verwachten dat uw managementteam belangrijke risico’s 
afdoende beheerst. Ook uw organisatie staat bloot aan een 
grote verscheidenheid aan risico’s, zowel strategische als 
tactische en operationele. De incidenten, ongelukken en 
fraudegevallen waarover we regelmatig in de media horen 
maken dat pijnlijk duidelijk. Het vereist specifieke kennis, 
inzichten en vaardigheden om passende antwoorden te 
vinden op dagelijkse vragen rondom het wendbaar en 
weerbaar houden van uw bedrijfsvoering. Hoe goed zijn uw 
collega’s in staat om die afwegingen te maken? Zet uw 
organisatie haar capaciteit - in menskracht en middelen - op 
een adequate manier in?  
 
In deze training over interne organisatie gaat het erover of 
uw managementteam de juiste dingen doet en of zij die 
dingen ook goed doet. 
 
Programma 
Tijdens de vijfdaagse training “Praktische interne 
organisatie” komen onder meer de volgende onderwerpen 
op een gevarieerde wijze aan de orde: 

 wat het uw managementteam oplevert om de 
bedrijfsvoering goed te regelen  

 de interne organisatie van uw organisatie visualiseren 
  

 uw organisatiecultuur beter doorgronden 

 als managementteam effectief samenwerken 

 goed inzicht krijgen in de belangrijkste kansen en 
risico’s 

 zorgen voor de informatie die u nodig heeft om 
afgewogen beslissingen te kunnen nemen 

 passende beheersmaatregelen kiezen en 
documenteren 

 beheersmaatregelen invoeren en doorvertalen naar 
de werkvloer 

 een passende balans vinden tussen vertrouwen en 
controle bij het aansturen van lokale vestigingen 

 de prestaties van uw organisatie monitoren 

 gelegenheid geven om (bijna)incidenten veilig te 
kunnen melden 

 uw medewerkers passend belonen 

 continue verbetercyclus in de dagelijkse praktijk. 
 

Verwachte output 
Na het volgen van deze training heeft u een helder beeld 

van de belangrijke vraagstukken die spelen op het gebied 

van het passend inrichten van uw organisatie en het 

effectief intern samenwerken. Daarnaast krijgt u de 

beschikking over uw eigen praktisch stappenplan om direct 

aan de slag te gaan. Ook wordt u gesterkt in de overtuiging 

dat het bij interne organisatie niet gaat om methoden en 

technieken, maar vooral om het creëren van de juiste 

organisatiecultuur. 

 
Praktische informatie 
Deze training wordt verzorgd op Scientia’s opleidings-

locatie aan de Virolastraat 30 of desgewenst op uw locatie. 

De duur is vijf werkdagen van 09:00 – 16:15 uur. Er is geen 

voorbereiding nodig. De voorwaarden en de kosten voor 

de workshop zijn locatie afhankelijk. Voor meer informatie 

kunt u contact opnemen via e-mail: info@scientianv.com  

 

Certificering en accreditatie opleidingen 
Elke deelnemer die de workshop in zijn geheel heeft 

bijgewoond ontvangt een Certificaat van Deelname. 

 Scientia N.V. is gelieerd aan het Nederlandse opleidingsinstituut Beccaria,  
dat door het Centraal Register Kort beroepsonderwijs (CRKBO) is erkend voor korte beroepsopleidingen. 

 


