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Consulting in de Informatiesamenleving 
Onderdeel van CP&C 

Voor  
adviseurs 

die het anders 

willen doen 

Opleiding 

Ontdek ons aanbod voor (Sioo-) alumni met een 

organisatie–/ veranderkundige opleiding 

> Lees meer op blz 10 
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Welkom in het nu 

Andere organisatievragen vragen andere adviseurs 

Je bent goed in je vak, hebt plezier in je werk, je klanten zijn tevreden, maar jij ziet ruimte voor verbe-

tering, want er lopen al tijden paar van die ‘knagende’ vragen met je mee. Hoe kan het dat belangrijke 

vraagstukken in de organisatie blijven liggen? Wat maakt dat de echte problematiek uit de weg gegaan 

wordt? Dat er zo vaak ‘pleisters’ geplakt worden? Je wilt weten hoe dit beter en anders kan en welke 

bijdrage jij daarin kunt leveren. 

 

Als adviseur ben je onderzoekend en nieuwsgierig. Je merkt ook dat de samenleving in beweging is en er in de 

organisaties waar je actief bent nieuwe thema’s leven en er andere vragen spelen  die soms wel en soms niet  aan 

jou gesteld worden. Thema’s en vragen die je laten nadenken over vragen als ‘Beschik ik over de laatste kennis en 

inzichten op het gebied van organisatie en veranderkunde?’, ‘Wat komt er de komende periode nog meer op 

organisaties af?’ En ‘Hoe zorg ik dat ik de  juiste vragen krijg en de vragen van mijn klanten voor ben?’ 

 

Verander met jouw opdrachten mee 

Al ruim een eeuw dragen consultants bij aan het vergroten van de productiviteit en toegevoegde waarde van 

hun klanten. Het vak is in die tijd een paar keer fors van aard veranderd, het ontwikkelde zich van een expert vak 

naar een vak van procesbegeleiders. Ook nu vinden adviseurs het vak, en daarmee zichzelf, opnieuw uit. Deze 

keer om in de huidige  informatiesamenleving een nuttige en effectieve rol te kunnen (blijven) vervullen en daad-

werkelijk waarde toe te voegen. 

Er komt een aantal turbulente ontwikkelingen op organisaties af die maken dat de huidige business van vrijwel iedere 

adviseur ingrijpend verandert: 

 

 De exponentiële toename van beschikbare informatie maakt volstrekt andere businessmodellen mogelijk voor 

klanten en adviseurs. 

 Nieuwe vormen van organiseren (zoals zelforganiserende teams) verdringen traditionele organisatiestructuren. 

 Bij rendement staat niet langer alleen aandeelhouderswaarde centraal, maar groeit de aandacht voor maat-

schappelijke relevantie. 

 Nieuwe vormen van samenwerking laten organisatiegrenzen vervagen. 

 Nieuwe technologieën hebben diepgaande invloed op keuzes, inrichting en werkwijze binnen organisaties. 

‘Pivoteren’, dat begrip kleeft in mijn herinnering aan Sioo. Ik kende het niet, maar het resoneert bij mij. 

Ronddraaien terwijl je met je voeten stevig op de grond blijft, zo vertaal ik het. De basis blijft, maar 

je verandert van richting. Dat is wat ik nu toepas in mijn bedrijf: dingen uitproberen, kijken hoe het landt 

(bij een opdrachtgever, in de markt, in mijn netwerk), doorgaan, aanpassen of juist iets anders 

gaan doen.  

Viola Poppe, BinnenBuiten Advies 
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Hoe ga je hier als adviseur mee om? 

Naast deze veranderingen verandert ook de wijze van adviseren. Veranderopdrachten hebben niet altijd meer een 

duidelijk begin of einde met vooraf vastgestelde eindresultaten. Ze veranderen in opdrachten die meebewegen met 

de werkelijkheid van alledag waarin organisaties zich bevinden. Itereren en experimenteren is het nieuwe veranderen.  

 

Het is zowel voor organisaties als voor jou als adviseur een hele uitdaging om alle trends en ontwikkelingen, die in hoog 

tempo en op meerdere terreinen tegelijk plaatsvinden, bij te houden en te integreren in jouw lopende opdrachten 

en business. Nu we van het tijdperk van ‘meer en beter’ in het tijdperk van ‘anders’ terecht zijn gekomen neemt de 

complexiteit toe. Die nieuwe ontwikkelingen vragen daarom ook van jou, je organisatie en je klanten een mentale 

transformatie, anders kijken, anders denken en anders handelen.   

Waarom Consulting in de Informatiesamenleving?   

Als enige leergang in Nederland biedt Sioo’s Consulting in de Informatiesamenleving een integraal programma 

waarin je als interne of externe adviseur de nieuwe kennis- en ontwikkelvragen in samenhang kunt onderzoeken, 

toetsen en uitwerken tot persoonlijke proposities en capabilities. Daartoe bieden we state-of-the-art content en 

hoogwaardige begeleiding van jouw professionele ontwikkeling. 

‘Een grote meerwaarde voor mij is geweest dat ik buiten mijn context heb kunnen focussen op de 

thema’s die voor mij van belang zijn. Het programma reikt veel perspectieven en “overdenkers” aan. 

Daartussen zitten veel nieuwe inzichten die raken en waarmee ik aan de slag kan in mijn eigen 

organisatie.  

Martijn Groenewegen, Gemeente Rotterdam 
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 Wat levert het op? 

 Verdieping van je vakmanschap en een herkenbare identiteit. 

 Door steeds uit te zoomen naar de context en in te zoomen op jouw opdrachten verbreed en verdiep je je organisatie- 

en veranderkundige kennis en kunde. 

 Door de koppeling met de praktijk en de voortdurende aandacht voor toepassing in jouw praktijk help je je klanten 

echt verder met hun vraagstukken.  

 Een versterkte zichtbaarheid van jouw identiteit.  

 Een indringende kijk op je professionele handelen en een inspirerend en aanlokkelijk perspectief voor jouw verdere 

ontwikkeling.  

 Repertoire waardoor je met meer plezier en minder moeite beweegt in de complexiteit en dynamiek van organisaties 

die nooit af zijn. 

 

Ons programma helpt je om je professionele identiteit verder te ontwikkelen. Helder en herkenbaar zijn in de  

veranderende markt: 

 Wat krijgen klanten als ze met jou in zee gaan? 

 Welke rollen en taken in de organisatie wil jij als intern adviseur op je nemen? 

 Welke vakinhoudelijke keuzes typeren jou als consultant?  

 Waar wil je van zijn - en waarvan niet?  

 

Het programma heeft mij kennis laten maken met mijn professionele identiteit. Het leerde me  

onbewuste patronen expliciet te maken, leerde me nieuwe verbanden te zien en gaf me inspiratie 

om het anders te doen. Dit Consulting Program heeft me geholpen mijn klanten en hun vraagstukken 

beter te begrijpen.  

Floris Foolen, senior adviseur Flux Partners  
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Consultancy Capabilities  

Het Sioo-ICMCI Capabilities Model is het streefprofiel van de Consultant in de Informatiesamenleving. Het benadrukt 

het belang van het doorlopende aanpassingsproces en het kunnen doorbreken van routines in het handelingsreper-

toire van consultants. Het gaat niet langer om steeds een beetje beter worden, maar ook om sprongen te kunnen 

maken. Niet langer alleen inductief of deductief te werk gaan maar ook abductief. In Consulting in de Informatiesa-

menleving werk je aan die capabilities die voor jou van belang zijn omdat je je eigen route uitzet en eigen keuzes 

maakt. 

Kennisdeling 

Onze docenten, deelnemers en alumni delen hun kennis en ervaringen.  

Ontdek de volgende content op onze website: 

 

- white paper Sociaal ondernemerschap in 4 vragen 

- white paper De 10 capabilities van de nieuwe adviseur 

- blogpost De datagedreven consultant 

- blogpost Leren doet soms even pijn 

- blogpost Hoe je de ziel van de organisatie laat klinken 

- blogpost En wat doen we met de klant? 

- blogpost ‘Het is het systeem, mevrouw’ 

- blogpost Adviseurs-activisme of Activistisch adviseren 

Deelname aan Consulting in de Informatiesamenleving was voor mij een fascinerende reis langs 

de belangrijkste ontwikkelingen in de (informatie)samenleving én de gevolgen daarvan voor  

veranderkunde en organisatiekunde. Ik ben door mijn deelname veel beter expliciet gaan maken 

wat ik doe als ‘veranderaar’, waarom ik het doe en waarom het volgens mij werkt!  

Roy Vermeulen, gemeente Amersfoort.  

https://www.sioo.nl/actueel/downloads/white-paper-sociaal-ondernemerschap-in-4-vragen/
https://www.sioo.nl/actueel/downloads/whitepaper-de-10-capabilities-van-de-nieuwe-adviseur/
https://www.sioo.nl/actueel/blog/de-datagedreven-consultant/
https://www.sioo.nl/actueel/blog/leren-doet-soms-even-pijn/
https://www.sioo.nl/actueel/blog/hoe-je-de-ziel-van-de-organisatie-laat-klinken/
https://www.sioo.nl/actueel/blog/belangen-van-de-eindklant/
https://www.sioo.nl/actueel/blog/achter-het-systeem/
https://www.sioo.nl/actueel/blog/adviseurs-activisme-activistisch-adviseren/
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Programmaopzet 

In Consulting in de Informatiesamenleving staan de wisselwerking tussen ontwikkelingen in de samenleving, in  

organisaties, het adviesvak en jouw plek daarin centraal.   

Hoe werken we? 

In een afwisselende mix van meerdaagse seminars, eendaagse bijeenkomsten, masterclasses en online tracks staat 

de spotlight steeds op een andere delen van dit venndiagram.  

 Je werkt afwisselend in de grote groep, in peergroups (vaste groepen van 4/5 deelnemers die een aantal taken 

hebben), in wisselende combinaties en individueel.  

 Het bestuderen van (inleidingen over) nieuwe theorieën en concepten worden afgewisseld met (groeps)opdrachten.  

 We werken met cases en simulaties maar vooral met jouw vraagstukken uit de praktijk. Het toepassen en experi-

menteren met nieuwe inzichten in je praktijk is de motor voor je ontwikkeling. En dat start vanaf dag 1.  

 Daarbij wisselen we in de volgorde. Soms experimenteer je met iets nadat de theorie is behandeld en soms pas je 

eerst iets toe waarna je je ervaringen en vragen inbrengt tijdens de bijeenkomsten.  

 Doorlopende intensieve persoonlijke begeleiding en coaching ondersteunen je professionele ontwikkeling. 

 

Regie houden over je leren 

Het programma is zo ingericht dat er beweging komt in je leerdoelen, vraagstukken en ambities. In die beweging 

kom je ook tot nieuwe bevindingen. Om tijdens het proces van leren en experimenteren grip te houden, houd je 

een reflectiejournaal bij en werk je intensief samen met je peergroep. Een leermanager/-begeleider die verander-

kundig onderlegt is helpt je continu in dit proces. 

 

Masterclasses  

Je volgt twee masterclasses van een halve dag. Gerenommeerde hoogleraren en practitioners nemen je dan mee 

in hun actuele denken rondom state-of-the-art thema’s. Zie voor de actuele programmering: www.sioo.nl/cpc 
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Wat komt er aan bod? 

Samenleving 

We onderzoeken wat er speelt in de samenleving en wat de impact kan zijn van technologische ontwikkelingen in 

jouw sector. Daarbij kijken we zowel naar hoe veelbelovend als hoe destructief technologie kan zijn. 

 

Organisaties 

We verkennen het huidige denken over organiseren om te zien waar dat schuurt met de huidige tijd. De 4de industriële 

revolutie die we nu beleven, wordt sterk beïnvloed door technologie en heeft een nog ongewisse uitkomst. Als ad-

viseur begeef je je in meerdere paradigma’s tegelijk: hoe zorg je ervoor dat jij en je klanten los kunnen komen van 

de bestaande denkkaders en nieuwe kaders kunnen onderzoeken op kansen en bedreigingen? Die VUCA-wereld 

(volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) is de context voor de vijf grote uitdagingen waar alle organisaties mee 

te maken hebben. In het programma komen ze in samenhang aan de orde en onderzoek je waar jouw organisatie 

of klant staat en waar jij in jouw opdrachten aan kunt werken. 

 

 Zowel de beschikbaarheid van informatie als de andere verwachtingen van organisaties (die niet alleen economi-

sche waarde, maar ook maatschappelijke waarde nastreven) leiden ertoe dat in organisaties geheel andere 

businessmodellen nodig en mogelijk zijn en dat organisaties andere strategieën gaan volgen.  

 

Hoe werkt jouw organisatie of jouw klant en welke strategie en welk businessmodel zouden mogelijk en denkbaar 

zijn? Meervoudige waardecreatie of sociaal ondernemerschap, door de organisatie en in je eigen advieswerk, 

wordt steeds relevanter. Ontdek wat jij in jouw klussen en context in verschillende soorten organisaties kunt toe-

voegen.  

 

 Er ontstaan tal van nieuwe manieren van organiseren zoals Holacracy, Spotify, platformorganisaties, multidimensionale 

organisaties en ecosystemen. Elke organisatie is momenteel wel met iets aan de slag. We onderzoeken waar ze op 

gefundeerd zijn, wat ze beloven, wat ze voor jouw klanten kunnen betekenen en wat ze vragen van de adviseur.  

 

 De essentie van die nieuwe manieren van organiseren is de verandering van een traditionele organisatie naar een 

niet-hiërarchische organisatie, maar hoe kan je die verandering ondersteunen? De ene vorm van zelforganisatie is 

namelijk de andere niet en elke context vraagt een andere aanpak in de implementatie. Bijna elke adviseur heeft 

er mee te maken, maar wat werkt wanneer, waar zitten de aandachtspunten en valkuilen zitten en hoe kun je 

daar mee dealen? 

 

 In de overvloed aan data die beschikbaar is, zit veel informatie verstopt. Informatie die je kunt gebruiken om beter 

of anders te adviseren. Datagedreven werken is de toekomst van consultancy. Het programma leidt je niet op tot  

Data Scientist, maar zorgt wel dat je  kennis maakt met een aantal simpele) toepassingen. Daartoe ga je echt aan 

de slag met een aantal tools zodat je de wereld van data science doorleeft, weet welke vragen je kunt stellen en 

beter kan samenwerken met dataspecialisten voor jouw veranderopgaves. 
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Vak van veranderen en adviseren 

Ook het denken over veranderen is aan verandering onderhevig. Dat betekent dat er andere aanpakken ontstaan 

die behulpzaam zijn in de trend naar meer experimenteren en itereren in het vernieuwen van de organisatie. Je 

leert je weg te vinden in de rijkdom van de verander- en interventiekundige literatuur en parallel ontwikkel je me-

thodische redeneringen voor de klus die je zelf onder handen hebt. Het geleerde is dus direct toepasbaar in je ei-

gen praktijk en scherpt je denken.  

Al werkend maak je op deze wijze kennis met een groot aantal uiteenlopende ideeën, aanpakken en methodes 

voor veranderen en interveniëren. Die rijkdom helpt in je persoonlijke plaatsbepaling: op wiens schouders sta jij? 

Ongeacht je voorkeuren, de context of de vraag, methodisch handelen blijft de kern. In het programma wordt je 

daarom doorlopend uitgedaagd op het maken van precieze methodische redeneringen door voor je eigen op-

drachten zowel de organisatiekundige als veranderkundige redenering te onderzoeken en te expliciteren. 

 

Jij als handelende actor 

Als onderdeel van het programma stellen we je, facultatief, in staat om zelf een Braincompass-test te doen op het 

consultancy-vakgebied. In het gesprek daarover ontdek je hoe jij jouw talenten vrij kunt spelen. Deze test creëert 

een mooie basis voor het werken aan je persoonlijke professionele identiteit die, net als evidence based werken, als 

een rode draad door het programma loopt.  

 

Werken in veranderende tijden betekent ook dat teams anders gaan samenwerken en dat de interactie in opdrachten 

van face-to-face naar meer online verandert. Soms ook meer asynchroon met behulp van tools en apps. Hoe werkt 

dat? En hoe werk en leer jij eigenlijk zelf in deze tijd van social media, tools en apps? En hoe kan je in je adviespraktijk 

gebruik maken van tools en apps om je werk slimmer te organiseren, je adviesprocessen te versnellen en je effectiviteit 

te vergroten? Ook dit zijn thema’s die aan bod komen.  

 

Het was een geweldige tijd, intensief, leerzaam, verbindend en verdiepend. Waardevol programma. 

Consulting in de Informatiesamenleving is een intensive en heel waardevolle kennismaking met het 

vakgebied en de ontwikkelingen. Docenten met én een inhoudelijke visie, niveau én praktijkervaring. 

Ze weten theorie en praktijk te verbinden en bieden nieuwe perspectieven. Docenten zijn toegankelijk 

en hebben ruimte om in te gaan op cases en vragen van deelnemers, waarbij ze hun eigen kijk 

nadrukkelijk inbrengen. Dat leidt tot interessante en relevante gesprekken.  

Arend de Jong, M&I Partners  

Afronden en vervolg  

Op basis van het portfolio dat je al werkend vult, met o.a. uitwerkingen van opdrachten en reflectieverslagen, 

wissel je van gedachten met collega-deelnemers en Sioo-begeleiders over de verkregen inzichten en de toepassing 

daarvan in de praktijk. Wat zijn je voornemens en plannen na het afronden van het kernprogramma?  

 

Er volgen gesprekken over je professionele identiteit, je vragen, doelen en ambitie als adviseur en we bespreken 

inzichten en ervaring uit het doorlopen programma. Op basis van je plannen en ambities krijg je van het  

Sioo-team een advies op maat voor het vervolg van je ontwikkeling. 
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Praktische informatie 

Studiebelasting & certificering 

Consulting in de Informatiesamenleving kent een vaste studiebelasting van 300 uur. In combinatie met een vervolg-

programma van 300 uur in Consulting Program & Community kan je vervolgens via de beroepsvereniging OOA de 

CMC-titel (Certified Management Consultant) aanvragen. 

Kies je voor een vervolgprogramma van 600 uur in Consulting Program & Community, dan kan je de mastergraad 

‘Master of Change Management’ (MCM) behalen.   

 

Kosten 

De totale kosten van Consulting in de Informatiesamenleving bedragen respectievelijk € 8.250,- exclusief locatiekosten. 

Opleidingskosten bij Sioo zijn vrijgesteld van BTW. De exacte kosten zijn afhankelijk van specifieke programmakeuzes 

door de deelnemer. 

Aanbod voor Sioo-alumni 

Wanneer je als alumnus van Sioo eerder een programma van 600 uur studiebelasting of meer 

hebt gevolgd, kun je na deelname aan Consulting in de Informatiesamenleving de Sioo-graad 

Master of Change Management behalen.  
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Begeleidende staf en docenten  

Tijdens het programma word je bijgestaan door tal van ervaren specialisten. Ze lopen met je op, om specifieke 

vraagstukken op te lossen vanuit hun expertise en ervaring. Het gaat om een gemêleerd en hooggekwalificeerd 

gezelschap van hoogleraren en wetenschappers, collega-consultants van verschillende adviesbureaus, staf en  

beleidsadviseurs uit grote organisaties maar ook ondernemers. De leerbegeleiders zijn het aanspreekpunt.  

Daar kun je terecht met vragen rond bijvoorbeeld je studieplanning en profielkeuzes.  

 

Bekijk de lijst met docenten op: www.sioo.nl/cpc  

 

Planning 

Je kunt starten met Consulting in de Informatiesamenleving in maart en oktober.  

Kijk voor de actuele planning en data op: www.sioo.nl/cpc 

 

Aanmelden en informatie 

Heb je vragen? Neem dan contact op met programmacoördinator Epi Mulder via mulder@sioo.nl of programma-

manager Marguerithe de Man Man@sioo.nl (030) 291 30 00. Zij kunnen je meer informatie geven, helpen bij de  

oriëntatie op Consulting in de Informatiesamenleving en bij de aanmeldingsprocedure. Ze informeren je ook graag 

verder over de actuele data. 

 

Je kunt via onze website direct aanmelden voor Consulting in de Informatiesamenleving.  

Ga naar: www.sioo.nl/cpc        

 

Al met al kijk ik terug op een pittige maar leerzame tijd. Ikzelf ben veranderd!  

En ik voelde me echt thuis bij Sioo en mijn studiegenoten.   

Juliette Weitenberg, Haagse Hogeschool  
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Na het programma 

Verder profileren 

Bijblijven in je vak is een voortdurende investering in jezelf. Veel vakgenoten vinden het fijn om een omgeving te 

hebben die stimuleert, motiveert en uitdaagt om hun voornemens ook echt in de praktijk te brengen.  

Na Consulting in de Informatiesamenleving kan je een vervolgprogramma kiezen waarin je jouw profiel en methodisch 

handelen als adviseur verder kunt aanscherpen. Dit combineer je met een aantal keuzeonderdelen waarmee je 

jouw professionele identiteit verder kan versterken. 

 

Verder professionaliseren 

Het programma volgt nauwgezet de ontwikkelingen in de samenleving, de branche en het vakgebied. Daarnaast 

organiseert Sioo regelmatig speciale activiteiten, zoals masterclasses waar (oud-)deelnemers elkaar ontmoeten. 

Bovendien heeft dit programma een eigen alumni-community die op basis van vraag en aanbod en zelforganisatie 

zowel online als offline activiteiten organiseert.  

 

Zo kun je blijvend werken aan ‘professioneel onderhoud’. Lidmaatschap van de Community zorgt dat je: 

 24/7 toegang hebt tot een online omgeving waarop kennis gemaakt en gedeeld wordt en je met collega’s kunt 

sparren over actuele vraagstukken uit jouw praktijk 

 Je mee kunt doen aan een themadag die voor en door de community georganiseerd wordt 

 Toegang hebt tot de speciale CP&C keuzeonderdelen. 

Sioo’s Consulting Program & Community heeft mij in de volle breedte in korte tijd inzicht gegeven in de 

veranderende wereld om ons heen en de trends in de samenleving, het vak van veranderen, en wat ik 

daar zelf in te doen heb. En niet onbelangrijk: mijn netwerk is met veel goede, inspirerende en leuke 

mensen sterk uitgebreid. Dat laatste is een mooie bijvangst. Docenten en deelnemers zijn ten alle 

tijden in voor meedenken en of meedoen met de vragen waar je mee puzzelt en het delen van kennis 

en netwerken. 

Marleen van der Kolk, Stichting Zwerfjongeren 
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Sioo is dé interuniversitaire ambachtsschool die mensen en organisaties wendbaar maakt  

in veranderings- en organisatie-processen. 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.  

Sioo 

 Interuniversitair centrum 

 voor organisatie–  en veranderkunde  

Adres 

 Newtonlaan 209 

 3584 BH Utrecht   

Contact 

 +31 (0)30 291 30 00 

 s ioo@sioo.nl   

 

 

www.sioo.nl 


