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Sioo workshops

Overzicht

Effectief professionaliseren

Actieonderzoek in Groepen

Loopt u tegen vragen en dilemma's aan in uw

Voor wie: Organisatieprofesionals met een

werkpraktijk? Hebt u een thema of een onderwerp wat u

interveniërende verantwoordelijkheid in groepen die aan

eens nader wilt uitdiepen? Constateert u lacunes in uw

verandering (willen) werken: leidinggevenden,

kennis en vaardigheden die u effectief en snel wilt

teamcoaches, adviseurs.

aanvullen?

Deelnamekosten: € 1.650

In de Sioo workshops gaat u praktijkgericht aan de slag met

Adviseren

eigen casuïstiek, waarop u stevig reﬂecteert. De workshops

Voor wie: In- en externe adviseurs en andere professionals

duren twee tot vijf dagen, achtereenvolgend of verspreid over

met een stevige adviestaak die aan hun stevigheid als

enkele weken. Adviseren, Organiseren en Veranderen zijn de

adviseur willen bouwen. Tevens geschikt voor mensen die

centrale thema's. U krijgt begeleiding van docenten die

een overstap willen maken naar het adviseurschap.

gebruik maken van leermethodieken die kenmerkend zijn

Deelnamekosten: € 2.500

voor Sioo. Zo doet u kennis en vaardigheden op die u direct
kunt toepassen in uw werkpraktijk.

Effectief Veranderen
Voor wie: Professionals met een sturende, adviserende
of begeleidende rol in veranderprocessen in de eigen
organisatie of bij klanten en die betrokken zijn bij een
lopende organisatieverandering of de voorbereiding ervan.
Deelnamekosten: € 2.350

Impact in Gesprekken
Voor wie: Organisatieprofessionals die meer impact in
gesprekken willen hebben en die bewust willen kunnen
beïnvloeden om hun doelen te realiseren.

Meer informatie per workshop op

Deelnamekosten: € 2.350

sioo.nl/opleidingen

Intern Adviseren
Voor wie: Ervaren intern adviseurs die hun intern
adviseurschap verder willen ontwikkelen en de ambitie
hebben bij te dragen aan het verandervermogen van de
organisatie.
Deelnamekosten: € 2.550

Inzicht in Bedrijfskunde
Voor wie: Organisatieprofessionals die behoefte hebben
aan voor hun werk relevante en toepasbare bedrijfskundige
concepten en theorieën, maar die niet beschikken over een
bedrijfskundige achtergrond.
Deelnamekosten: € 1.975

Macht en Politiek Handelen
Voor wie: Organisatieprofessionals die anders willen
leren kijken naar én beter willen leren omgaan met macht,
invloed uitoefenen en positie bepalen en innemen in het
veranderspel en hun netwerk.
Deelnamekosten: € 1.975
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Omgaan met Belangentegenstellingen

Summer School Samenwerken

Voor wie: Organisatieprofessionals en leidinggevenden

Voor wie: Professionals en ledinggevenden die hun

die hun regie op vastgelopen samenwerkingsrelaties willen

theoretische kennis omtrent samenwerken willen verdiepen

vergroten.

en hun handelingsrepertoire willen verbreden. Zij willen

Deelnamekosten: € 2.500

zich bekwamen in (het vormgeven aan) samenwerking bij
verandering of innovatie.

Omgaan met Groepsdynamiek

Deelnamekosten: € 2.950

Voor wie: Organisatieprofessionals die met, in of voor
groepen werken en die patronen in groepen willen

Veranderkunde

doorbreken en meer synergie willen creëren.

Voor wie: Organisatieprofessionals die betrokken zijn bij

Deelnamekosten: € 2.150

het realiseren van veranderopgaven en een fundament
willen leggen onder veranderen, het eigen verander-

Organisatiediagnose

vermogen en dat van anderen. Eerdere opleidingen op dit

Voor wie: Organisatieprofessionals die regelmatig te

gebied zijn niet persé noodzakelijk.

maken hebben met veranderprocessen, breder willen leren

Deelnamekosten: € 1.975

kijken en willen ontdekken welke manier van
diagnosticeren bij hun past.
Deelnamekosten: € 2.350

Organisatiekunde
Voor wie: Adviseurs, managers en kwartiermakers die in
de praktijk aanlopen tegen structureringsvraagstukken. Zij
willen kunnen reﬂecteren en adviseren op de huidige
situatie en de veranderingen die nodig zijn voor de
organisatie.
Deelnamekosten: € 1.975

Persoonlijke Effectiviteit
Voor wie: Adviseurs en leidinggevenden die willen

Workshops combineren in
Build your own Academy
Uw eigen professionaliseringstraject - samen op maat
gemaakt. Zelf een opleiding samenstellen gericht op uw
speciﬁeke (business)vraagstukken en professionele
groei? Dat kan bij Build your own Academy.

experimenteren met effectievere en authentiekere
manieren van optreden en presenteren en willen

U kiest een slimme combinatie van de verschillende Sioo

werken aan hun zeggingskracht.

workshops. Die vult u aan met onze coaching en intervisie.

Deelnamekosten: € 1.875

Het resultaat: een uitgekiend leertraject, volledig ingericht

Strategisch Handelen

naar uw wensen! Tijdens een vrijblijvende intake gaan we
uitgebreid met u in gesprek over uw leerdoelen,

Voor wie: Verander-, lijnmanagers en organisatieadviseurs

vraagstukken, praktijksituaties en ambities. Op basis

die het resultaat en de impact van hun verandertrajecten

daarvan stippelen we met u een passend leertraject uit.

willen vergroten.

We sturen u vervolgens ons voorstel voor dit traject toe,

Deelnamekosten: € 2.050

met planning en prijsopgave.

Studieweek Systemen

Afspraak maken voor een intake?

Voor wie: Organisatieprofessionals die het

Bel: 030—291 30 00

systeembegrip in de organisatie- en veranderkunde beter
willen begrijpen. De studieweek is geschikt zowel voor
professionals voor wie het begrip relatief nieuw is, als voor
de meer gevorderde systeemdenker.

Meer informatie op
sioo.nl/opleiding/sioo-build-your-own-academy-a-la-carte/

Deelnamekosten: € 2.950
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INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE

Newtonlaan 209
3584 BH Utrecht
030 - 291 30 00
sioo @si oo. nl
www.sioo.nl

Sioo is dé interuniversitaire ambachtsschool die mensen en
organisaties wendbaar maakt in veranderings- en
organisatieprocessen. Sioo is in 1958 opgericht door de
Nederlandse universiteiten op initiatief van de
organisatieadviesbranche. Het instituut maakt leertrajecten
op maat. Tegelijkertijd is Sioo een platform dat het relatief
jonge vak van verandermanagement en organisatiekunde
verder helpt ontwikkelen in de beroepspraktijk.
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