
Wat je bij een MBA niet leert maar bij Balansys wel: 

Systeemkunde

Herken  je dit? 
 Je wilt een volwaardiger sparringpartner zijn van je leidinggevende of de directie door meer vanuit zijn/haar perspec-

tief te leren denken? 
 Of tijdens het werken aan een opdracht: Je gelooft er niets van dat het probleem wat je opdrachtgver/leidinggevende 

schetst het werkelijke probleem is, maar wat is het werkelijke probleem dan wel? 
 Wat is iedereen hier toch op zichzelf gericht in plaats van op de klant. Hoe kan ik op een natuurlijke manier meer 

klantgerichtheid uitlokken? 
 Kunnen onze handboeken AO/IC, ISO, enz. niet eenvoudiger en beknopter? 
 Tijdens de directievergaderingen: Ik vraag me af of outsourcing en het oprichten van servicecentra wel de oplossing 

zijn voor deze organisatie? 

Systeemkunde kan je hierbij helpen. 

Wat is Systeemkunde? 
Systeemkunde is een manier van denken. Het is dus net een cruciaal stapje meer dan een methode. Systeemkunde is 
een manier van kijken naar organisaties en processen die: 

 Helpt om de vraag achter een (interim-) vraag bloot te leggen. 
 Snel overzicht geeft en inzicht geeft in hoofd- en bijzaken. 
 Met feiten onderbouwd de samenhang of juist het ontbreken ervan laat zien tussen de processen, hun beheersing en 

het organogram en daarmee hun invloed op de houding en het gedrag van medewerkers. 
 In korte tijd patronen in de organisatie, waar ook de opdrachtgever onderdeel van is, zichtbaar maakt.  
 De verbinding legt tussen de (processen van de) vakgebieden administratie, ICT, techniek, logistiek, finance, HRM, 

communicatie, inkoop, enz. 
 Helpt klassieke fouten bij reorganisaties te voorkomen. 
 Helpt allerlei bedrijfskundige en managementmethodes en –modes op hun merites te beoordelen. 
 Helpt projecten te structureren. 

Kortom: met behulp van Systeemkunde kun je je persoonlijke effectiviteit flink vergroten, de prestaties van een organi-
satie een significante impuls geven en veel kosten besparen. 

Training Systeemkunde 

Interesseert het je om vanuit een ander, krachtig perspectief te leren denken dan is dit je kans! De training Systeem-
kunde wordt gegeven in 4 avonden. De groepsgrootte is minimaal 6 en maximaal 9 deelnemers. 

Systeemkunde is heel handig en kan je effectiviteit als professional enorm vergroten, maar je moet er wel moeite voor 
(willen) doen om het onder de knie te krijgen. Het is een toepassingsgericht vak, net als autorijden. Je leert het vooral 
door te oefenen en er mee aan de slag te zijn. Het rendement wordt bepaald door de tijd die je er in investeert. Het is 
daarom van belang dat je er iedere les bent en tussendoor oefent! 

Door wie? 
Martijn de Lange. Hij is zowel als interim manager als consultant werkzaam. Martijn heeft veel erva-
ring in organisatieanalyse en -ontwerp, strategievorming, project- en programmamanagement en 
verandermanagement in een grote variëteit aan organisaties (profit en non-profit) en in allerlei 
verschillende rollen. De inzichten vanuit het vak Systeemkunde bleken daarbij wezenlijk voor het 

succes. 

Martijn’s enthousiasme voor dit vak is zo groot dat hij er naast zijn reguliere interimwerk trainingen 
in verzorgt die enthousiast zijn ontvangen bij oa Post-HTO, Novi, Yacht, de Huurcommissie, Con-
quaestor en gemeente Den Haag. 

Wanneer en waar? 
Kijk op http://www.balansys.nl/Systeemkunde/Trainingen_Systeemkunde.html 

Kosten? 
Voor een open training geldt in 2012 een tarief van 745 Euro excl. BTW per deelnemer. 
(dit is exclusief de kosten voor het lesmateriaal a 82 Euro excl. BTW en de locatiekosten). 

Het is ook mogelijk om met een groep collega’s een bedrijfsinterne training te doen. Het rendement is dan nog groter 
dan bij individuele deelname. Bij een incompany training wordt een speciale maatwerkcase gemaakt toegespitst op de 
organisatie. Hiermee kunnen theorie en praktijk aan elkaar getoetst worden en is de kracht van de Systeemkunde heel 

goed te illustreren. Dit werkt sterk inzicht verhogend en motiverend voor de deelnemers. 

Vraag voor de incompany training naar onze speciale tarieven. 

Interesse? 
Bel Martijn de Lange (06-21 29 74 27) of stuur een mail naar info@balansys.nl 

http://www.balansys.nl/Systeemkunde/Trainingen_Systeemkunde.html
mailto:info@balansys.nl


Inschrijfformulier 

Training Systeemkunde voor 

(Interim) Managers
 

 

Organisatie / Factuuradres :  

Postadres :  

Postcode + Plaats :  

Telefoonnummer :  

  

Naam deelnemer :  

Functie :  

Oorspronkelijk vakgebied :  

e-mail :  

  

Naam deelnemer :  

Functie :  

Oorspronkelijk vakgebied :  

e-mail :  

  

Naam deelnemer :  

Functie :  

Oorspronkelijk vakgebied :  

e-mail :  

 

 

Reserveren kan op 3 manieren: 

 

1. Stuur dit formulier per post naar: Balansys B.V. 

 Zuiderkeerkring 216 

 2408 TK Alphen aan den Rijn 

 

2. Mail een scan van dit ingevulde formulier naar: info@balansys.nl 

 

3. Bel Martijn de Lange (06-21 29 74 27) 

 
 
De training gaat door bij een groepsgrootte van minimaal 6 deelnemers. 
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