
 

  

Sociocratisch leiden van organisaties  

Wil je de SKM graag toepassen en toevoegen aan een organisatie in zijn geheel. Of  

aan delen van de samenleving?  Na deze cursus weet je beter wat dat betekent voor je eigen omgang 

met macht en besluitvorming, de organisatiestructuur, de medezeggenschap en de governance in je 

organisatie? En hoe je deze succesvol implementeert. 
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Wat kun je bereiken met deze cursus? 

+ Slagvaardig besluiten en hoge betrokkenheid en 

acceptatie bij de achterban 

+ Een moderne vorm van medezeggenschap die 

alle medewerkers activeert, 

medeverantwoordelijkheid stimuleert, 

werkplezier verhoogt en recht doet aan moderne 

en gelijkwaardiger arbeidsverhoudingen 

+ Een eendrachtige samenwerking realiseren 

tussen politiek, ambtenarij en burger, middels 

democratische vernieuwing 

+ Een klantgericht en rechtvaardig beloningsmodel 

+ Healthy governance: een gelijkwaardige 

samenwerking tussen kapitaalverschaffers, 

arbeidsleveranciers en maatschappij 

+ Good governance 

 

 

 
 

Het sociocratisch leiden van organisaties 
  

3 cursusdagen  
 

Data, tijd & locatie  

Data trainingsdagen:  

Zie onze agenda voor de nieuwe data en tijden. 

 
 

Data intervisiebijeenkomsten: 

De data en tijden worden in overleg met de 

deelnemers bepaald.  
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Dag 3: Samenleving, TSG en doorgaande 

ontwikkeling 

• SKM als analysemodel voor 

maatschappelijke problemen 

• Sociocratie toevoegen aan de samenleving: 

middel tot democratische vernieuwing 

• Hoe kan je bijdragen aan maatschappelijke 

vernieuwing? 

• Een permanente ontwikkelingsweg, 

intervisie, opleiding, netwerkkringen, 

certificering 

• Internationale uitwisseling en verbinding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 

Dag 1: Sociocratische organisatiestructuren  

• Kringstructuren ontwerpen voor de eigen 

organisatie 

• Een sociocratische omgang met hiërarchie, 

macht en medezeggenschap 

• Sociocratic governance: de rol van de Topkring 

(leiden en besturen) 

• Sociocratie en OR 

• SKM en andere organisatiemethoden 

 

 

Dag 2: Implementeren en borgen SKM 

• Implementatieproces: fasering, valkuilen en 

interventies 

• Sociocratische visie op economie, belonen en 

beloningsmodel 

• Sociocratische visie op eigenaarschap en 

zeggenschap 

• Juridische borging van sociocratic governance 
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Investering 

Gehele training (3 cursusdagen)  
(incl. cursusmateriaal, lunch, koffie/thee) 

 

€ 1.400,- p.p. voor bedrijven 

€ 1.200,- p.p. voor ZZP’ers 

€    900,- p.p. voor particulieren 

 

 

 
Aanmelden 

Meld je aan via www.sociocratie.nl/agenda 

 
Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op  

www.sociocratie.nl of bel 010 - 452 32 89 

 

 

 

Intervisie 

Om het toepassen van het geleerde in jouw eigen 

praktijk tot een succes te maken adviseren we om 

na de cursus deel te nemen aan onze 

intervisiebijeenkomsten voor bestuursleden en 

directeuren. Daar begeleiden we je bij de 

vertaling van het geleerde naar de eigen praktijk. 

Bovendien leer je er van de praktijkervaringen van 

anderen. Naast het uitwerken en verdiepen van 

de in de cursus behandelde thema’s komen ook 

nieuwe onderwerpen aan bod. 

Prijzen op aanvraag. 

 
Voor wie 

Directeuren/bestuurders, toezichthouders, 

commissarissen en bestuursleden, 

leidinggevenden, HRM-verantwoordelijken, 

(interne) organisatieadviseurs, 

gemeentesecretarissen en griffiers, beoogd intern 

sociocratisch deskundigen. 

 

 

Voorwaarde voor deze cursus is een 

deelnamebewijs van de cursus sociocratisch leiden 

van teams. 
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