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Applied Management by Objectives 
 

Als ondernemer of manager in een privaat bedrijf of publieke organisatie functioneert u op meer dan 
uitstekende wijze, misschien wel zonder dat u daarvoor een of meerdere opleiding hebt genoten. Op zeker 
moment kan het zo lijken, dat u ondanks al uw inspanningen niet verder komt. De groei in uw onderneming is 
eruit, uw personeel lijkt minder gemotiveerd en de resultaten blijven achter bij de verwachtingen. Om achter 
de oorzaken hiervan te komen, een positieve impuls aan verdere groei te geven en om het eigen welbevinden 
te versterken is deze korte beroepsopleiding Applied Management by Objectives ontwikkeld.  

 
Applied Management by Objectives: dóór professionals vóór professionals 

 

Doel van het programma 
Het doel van deze korte mbo

+
/hbo-opleiding is 

tweeledig. Allereerst wordt gefocust op algemene 

managementtheorie om een stevig fundament voor 

verdere uitbreiding van kennis en vaardigheiden te 

leggen. Vervolgens wordt dit fundament verder 

uitgewerkt naar uw praktijk van alledag.  

De behandelde theorie levert voldoende handvatten 

om met elkaar praktijksituaties (casuïstiek) te kunnen 

bespreken.  

Een belangrijke spin-off is het gegeven, dat we door 

de gevarieerde samenstelling van de groep van elkaar 

kunnen leren: kruisbestuiving in optima forma.  

 

Programma 

Tijdens de opleiding worden de volgende 
onderwerpen op interactieve wijze behandeld: 

 Wat is het belang van een goede missie en visie 
voor het bepalen van de doelstelling en de 
strategie? 

 Hoe formuleert u vanuit missie, visie, 
doelstellingen en strategie een adequaat beleid? 

 Hoe geeft u vorm aan de implementatie van dat 
beleid en monitor je de uitvoering? 

 Op welke manier komt u tot realisitische en 
haalbare performance indicators?  

 Welke stijl van leidinggeven past bij Management 
by Objectives? 

 Hoe herkent u afwijkingen van de 
gemeenschappelijk overeengekomen 
doelstellingen en op welke wijze stuurt u bij? 

 
Praktijkgericht 
De opleiding is een mix van theoretisch kader, 
praktische toepassing ervan, werken aan 
vaardigheden, onderlinge dialoog, feedback en 
zelfreflectie.  

Resultaten 
Na deelname aan de opleiding heeft u 

 kennis van en inzicht in integraal management in 
het algemeen en Management by Objectives in 
het bijzonder 

 vaardigheid in het formuleren van missie, visie, 
doelstellingen, strategie en beleid, alsmede het 
formuleren van performance indicators 

 kennis en vaardigheid met betrekking tot het 
implementeren van het beleid en het monitoren 
en evaluaeren van de uitvoering 

 inzicht in de bijbehorende stijl van leidinggeven. 
  
Kenmerkend voor onze werkwijze is 

 aansluiten bij de huidige staat van ontwikkeling 
van de organisatie, uitdagen en ondersteunen in 
een duurzaam proces van zelfwerkzaamheid van 
het management 

 ruimte geven om in beweging te komen, 
toekomst-, resultaat - en praktijkgericht; 

 ervaringsgericht, zelfsturend en spelenderwijs. 
 

Doelgroep  
De opleiding is ontwikkeld voor ondernemers en 
voor managers op strategisch, tactisch en 
operationeel niveau. 
  
Certificering 
De deelnemers ontvangen na afloop van de opleiding 
een waardevol Certificaat van Deelname. 
 
Praktische informatie 
Duur : 6 avonden van 18:00 – 21:30 uur 
Voorbereiding : 2 uur, studiebelasting totaal: 33 uur 
Aantal deelnemers: minimaal 10 – maximaal 15 
Investering : USD  995,= 
Locatie : Virolastraat 30, Paramaribo 
Inschrijven : via info@scientianv.com 
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