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De Grondbeginselen van Organiseren cursus
Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor ondernemers om kennis te maken met de
natuurwetten over organisatie en organiseren.
In elk bedrijf moeten 7 hoofdfuncties worden vervuld. Deze hoofdfuncties zijn:
1) Personeel, 2) Marketing en Verkoop 3) Financiën, 4) Levering, 5) Kwalificatie,
6) Expansie en 7) Bestuur.
In elke organisatie, groot of klein, moeten dus specifieke resultaten behaald worden op
al deze gebieden. Als op één van deze hoofdgebieden niet de juiste resultaten worden
behaald, dan lijdt de hele organisatie daaronder.
Daarom is het voor u als ondernemer niet alleen erg belangrijk steeds direct te kunnen
zien wat het resultaat is op ieder van deze gebieden, maar is het voor u ook van
wezenlijk belang uw bedrijf zo te organiseren dat alle functies goed worden vervuld die
de resultaten voortbrengen waar uw organisatie zo afhankelijk van is.
In de cursus De Grondbeginselen van Organiseren leert u op een eenvoudige manier
hoe u een Organiseerbord kunt maken voor uw eigen bedrijf, zodat alle hoofdfuncties
goed worden vervuld.
De cursus is gebaseerd op de principes*1 van het Hubbard Management Systeem*2,
zoals vastgelegd en uitgegeven in de acht boekdelen van de befaamde OrganisatieExecutive*3 Cursus.
U zult zien dat uw Organiseerbord de basis zal vormen voor een gestructureerde en
efficiënt functionerende organisatie, waarin alle essentiële dingen gedaan worden die in
uw bedrijf moeten gebeuren.
Het programma van uw cursus omvat de volgende stappen:
-

organiseren in alle eenvoud;

-

over organiseren en petten*4;

-

organiseren op basis van uw waardevolle eindproduct;

-

werken met het Hubbard Organiseerbord;

-

het verband tussen organiseren, productiviteit en moreel*5;

-

ontdekken wat het verband is tussen het Organiseerbord en het hele leven;

-

de technologie*6 van het maken van het Organiseerbord voor uw eigen bedrijf,
gebaseerd op het Hubbard Management Systeem.
____________________________________

*1 tot *6

Voor verklaring van de begrippen zie ommezijde.
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-2Door het hele programma heen zijn er opdrachten, oefeningen en andere opgaven.
Deze zijn alle bedoeld om ervoor te zorgen dat u de gegevens van de cursus toepast
op werkelijke situaties uit uw eigen organisatie, de toepasbaarheid en algemene
geldigheid ervan herkent en er werkelijk mee gaat denken in de praktijk van alledag.
____________________________________

De Grondbeginselen van Organiseren cursus zal in uw organisatie
de basis vormen voor productiviteit, samenwerking, efficiency en resultaat.
Duur:

6 tot 7 dagen

Plaats:

Eindhoven

Start:

in overleg

Het eindresultaat van deze cursus is: Iemand die voor zijn eigen bedrijf een
Organiseerbord kan maken volgens het Hubbard Management Systeem.
____________________________________

*1

principe: manier waarop iets werkt of in elkaar zit.

*2

Hubbard Management Systeem: de door de Amerikaanse filosoof, L.R. Hubbard, ontdekte
wetmatigheden met betrekking tot management en organisatie, zoals vastgelegd in zijn
geschriften over bestuur en het werken met groepen mensen.

*3

executive: (Engels) uitvoerend leidinggevende; een bestuurder of hoger leidinggevende die
ervoor zorgt dat dingen in een organisatie gedaan worden.

*4

pet: de titel en het bijbehorende werk van een post in een organisatie. De naam is ontstaan door
het feit dat bij veel beroepen, zoals de spoorwegen, de pet die wordt gedragen de aanduiding is
van de functie. Zo bestaat bijvoorbeeld de bemanning van een trein uit o.a. een conducteur die
een conducteurpet op heeft; hij is belast met de passagiers en knipt de kaartjes. Iemand de pet
opzetten betekent hem op zijn functies en bijzonderheden van zijn post trainen, en als die persoon
dan volledig is getraind om die dingen te kunnen doen, dan zegt men dat hem “de pet is opgezet”.

*5

moreel: kracht die maakt dat je je inzet en dat je doorzet als je je erg voor iets moet inspannen.

*6

technologie: methoden van toepassing van bepaalde principes*1 tegenover de slechts
theoretische kennis van iets.

