
Uitgebreid opgeleid en jarenlange ervaring als 
programma- en projectmanager 

en toch ontbreekt er iets: 

Systeemkunde
 
Herken je dit? Als project manager sta je voor een nieuwe opdracht en je wilt je zo snel mogelijk inleven in de klantorga-
nisatie en de complexiteit van de vraag. Soms moet de business case nog opgesteld worden. En wat is dan een goede? 
Soms wordt je geconfronteerd met een business case die wat mager is of niet klopt, maar waar zit hem dat nou in? 

En vaak heeft de opdrachtgever voorkeur voor het gebruik van een bepaalde methode; want die methode zou de garantie 
voor succes moeten zijn. Tegelijkertijd weet je dat een dergelijke methode je vaak geen houvast biedt bij de puzzels die 

het werkelijke verschil maken voor succes van je project: 
 Wat is de meest geschikte Work Breakdown Structure (WBS)? 

 Hoe weet ik of ik de goede workpackages heb en wat het juiste detailleringniveau is? 

 Wat is een slimme organisatie- en overlegstructuur voor dit project? 

 Hoe regel ik de planning en voortgangsbewaking zo in dat het hele team zich als vanzelf focust op het resultaat en de 

onderlinge afhankelijkheden en elkaar scherp houdt? 

Juist hierbij kan Systeemkunde je helpen. 

Wat is Systeemkunde? 
Systeemkunde is een manier van denken. Het is dus net een cruciaal stapje meer dan een methode. Systeemkunde is een 

bijzonder krachtige manier van kijken naar organisaties, processen en projecten die:  

 Helpt om snel de business case achter een project zichtbaar te krijgen en te toetsen,  

 Zorgt voor een scherp zicht op de relatie tussen de resultaten van je project en de moederorganisatie, 

 De verbinding legt tussen het projectresultaat en de bijdragen van de verschillende vakgebieden hieraan,  

 Helpt je project slim te organiseren,  

Kortom: Met Systeemkunde vergroot je de kans van slagen en je impact als project manager, door de snelheid van je 
analyse en de degelijkheid van je aanpak. 

Training Systeemkunde 
Interesseert het je om vanuit een ander, krachtig perspectief te leren denken dan is dit je kans! De training Systeemkun-
de voor projectmanagers wordt gegeven in 5 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! 

Voor wie? 
Project managers met enige jaren ervaring. Je huidige project of oorspronkelijke vakdiscipline maakt niet uit: het kan 
Finance zijn, HRM, ICT, enz. maar ook een technisch project of bijvoorbeeld op het gebied van Logistiek, Inkoop of Facili-
tair. Het enige van belang is dat je de rol van projectleider of projectmanager hebt. 

Door wie?  

Martijn de Lange. Hij is zowel als interim manager als consultant werkzaam. Martijn heeft ruime erva-
ring in projectmanagement, programmamanagement, organisatieanalyse en –ontwerp, strategievor-
ming 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 steeds de cru-
ciale succesfactor bij de uitvoering van zijn opdrachten. 

Zijn enthousiasme voor dit vak is zo groot dat Martijn er naast zijn reguliere interim-werk ook trai-
ningen in verzorgt die enthousiast zijn ontvangen bij o.a. Post-HTO, Novi, Yacht, gemeente Den 
Haag, Conquaestor en de Huurcommissie. 

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

Kosten? 
Voor een open training geldt in 2012 een tarief van 925 Euro excl. BTW per deelnemer. 
(dit is exclusief de kosten voor het lesmateriaal a 89 Euro excl. BTW en de locatiekosten). 

Het is ook mogelijk om met een groep collega’s een bedrijfsinterne training te doen. Door het samen intensief aan de slag 
zijn met dit vak, is het rendement nog groter dan bij individuele deelname.  

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 Programma- en 

Project 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. 
 

mailto:info@balansys.nl

