
 

  

De Sociocratische Kringorganisatiemethode (SKM) biedt krachtige principes en praktische instrumenten om 

effectieve samenwerking, daadkrachtige sturing en zorgvuldige besluitvorming te organiseren. In deze workshop 

krijg je een helder overzicht van de methode en ervaar je de verschillende onderdelen in de praktijk. Je vormt een 

beeld van de relevantie, toepassingsmogelijkheden en toegevoegde waarde van de methode voor jouw eigen 

omgeving / organisatie.  

1-daagse Oriëntatietraining SKM 
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Wat kunt u bereiken met deze cursus? 
+ Inzicht in de impact van de manier waarop je met 

elkaar besluiten neemt 
+ Beter begrip van de sociocratische methode en wat 

je daarmee kunt bereiken 
+ Een eerste indruk van praktische instrumenten om 

efficiënter en doelgerichter te vergaderen  
+ Inzicht in de mogelijkheden voor toepassing, onder 

meer vrijstelling van OR 
+ Vaardigheid en praktische methodiek om kwaliteit 

van eigen vergaderingen te evalueren (Rate Your 
Meeting). 

 

Datum, tijd & locatie  
Kijk in onze agenda voor actuele data.  
Tijdstip bijeenkomst van 10:00 uur tot 16.30 uur 
(incl. lunch). Je kan deze training volgen in 
Amsterdam of Rotterdam (andere locaties op 
verzoek). Maximale groepsgrootte: 8 personen.                                                     
 
Investering  
We hanteren vier verschillende tarieven: 
€ 395,- p.p. voor bedrijven 
€ 295,- voor ZZP’ers 
€ 195,- voor particulieren 
€   95,- voor jongeren/studenten 

 
 

Introductietraining Sociocratische 
Kringorganisatie Methode 
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Introductiebijeenkomst SKM 

 

Programma 
Tijdens deze dag:  
+ Ervaar je de impact van verschillende vormen van 

besluitvorming, incl. het consentbeginsel 
+ Krijg je een korte uitleg over de geschiedenis, 

theoretische grondslagen en de vier sociocratische 
principes voor het vormen van een gelijkwaardige 
besluitvormingsstructuur.  

+ Hoor je inspirerende voorbeelden van organisaties 
die al langere tijd werken met de SKM 

+ Krijg je alle ruimte voor het inbrengen van voor jou 
relevante vragen en om toepassingsmogelijkheden 
binnen jouw eigen omgeving te verkennen 

 
 
 
Werkwijze 
Het programma is praktisch van opzet. We gaan met 
de SKM aan de slag, zodat je er een praktisch beeld 
van kunt vormen en dat kunt vertalen naar je eigen 
context. Er is alle ruimte voor het bespreken van eigen 
cases. Zo wordt het een programma op maat. 
Begeleiding is in handen van een ervaren 
gecertificeerd sociocratisch trainer en/of 
organisatiedeskundige. 
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Doelgroepen 

• Leidinggevenden en bestuurders 

• HR professionals en opleiders 

• Organisatieadviseurs en procesbegeleiders 

• Gespreksleiders en (technisch) voorzitters 

• OR-leden 

• Kwaliteitsdeskundigen  

• Nieuwe medewerkers van sociocratisch 
functionerende organisaties  

 
 
 
Meer informatie & aanmelden 
Meer weten? Bel ons voor persoonlijk advies op 010 - 
452 32 89 of 06 - 21 15 76 34 (Rob van der Eyden). 
Aanmelden kan hier. 
 
 
Deze workshop biedt het Sociocratische  
Centrum ook in company aan. Meer informatie via 
contactgegevens hierboven.  
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