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Trainingen en
Workshops



Dit leertraject is bedoeld voor Professionals met enige
basiskennis of ervaring met (out)sourcing en die zich
afvragen hoe het anders en beter kan.
 
De deelnemers kennen een praktijksituatie waarin ze
sourcing kunnen toepassen of een sourcing initiatief
kunnen evalueren. Daarnaast hebben de deelnemers
behoefte aan praktische tips voor het starten, vlottrekken,
besturen of evalueren van een sourcing traject.

U besteed sommige ICT-diensten al uit en werkt
hiervoor samen met ICT-leveranciers. Echter, de
keuzes hiervoor zijn ad hoc genomen en zijn niet
altijd optimaal en in samenhang met uw strategie. 
Bij deze strategie wilt u ervoor zorgen dat de
beschikbare bronnen toegevoegde waarde voor uw
organisatie gaan bieden. Hierbij vraagt u zich af of u
een bron zelf gaat leveren, gaat uitbesteden of in
samenwerking gaat uitvoeren. 
 
Al deze zaken komen aan bod in deze praktische
training. Bovendien gaat u een eigen sourcingadvies
schrijven.

Sourcing - De praktijk

Voor wie is dit leertraject?

"Veel praktijkopdrachten gedurende de dag. Ook heel
goede discussies en aansprekende voorbeelden."

Vereiste voorkennis
Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist.

Wilt u aan de slag met het
gehele sourcingproces?



Dit leertraject neemt u aan de hand van theorie en echte praktijkvoorbeelden
stap voor stap mee in het cyclische proces van sourcing. U leert
organisatiedoelstellingen te realiseren door eigen expertise te combineren met
expertise uit de markt. Ook gaat u gaat aan de slag met het opstellen van een
sourcingstrategie. Hierbij ervaart u hoe u selectietrajecten initieert en
begeleidt. Daarnaast leert u om te gaan met transitie en transformatietrajecten
namens uw organisatie. Tot slot leert u welke regiemodellen er zijn en hoe u
deze in de praktijk inricht in uw specifieke situatie.

Trainingsdoel

Trainingsprogramma
Dagdeel 1 - Introductie - Wat is sourcing? Hoe source jij? Intro DiVetro
sourcing framework en fasen sourcingcyclus.
Dagdeel 2 - Sourcing strategie - Het proces, wie voert regie? verkaveling,
sourcingvormen, weging, business case, draagvlak en communicatie.
Dagdeel 3 - Sourcing selectie - Marktverkenning, eisen en wensen,
selectiemethoden, selectieproces, gunning, contractering en regie.
Dagdeel 4 - Transitie en transformatie - Transitie- en transformatieplan,
verwachtingen, planning, escalatie, regie, afronding en interventies.
Dagdeel 5 - Operationele optimalisatie - Regie modellen, governance,
organisatie, cyclisch verbeteren, monitoring, metrics en escaleren.
Dagdeel 6 - Shared Services, Cloudsourcing, Insourcing en Innovatie -
Shared services, insorcing, cloudsourcing, innovatie en review casus



Trainingsduur
Leertraject van 6 dagdelen van ieder 4 uur.
 
Prijs 
Het inschrijfgeld voor dit trainingstraject bedraagt € 2.395 exclusief BTW per
persoon. Dit bedrag is inclusief studiemateriaal, diner, gratis parkeren en
reflectie tijdens en enige tijd na de training.
 
Wilt u een maatwerk training? Geen probleem, bel of mail ons dan bespreken
we het graag.
 
Datum 
Kijk op onze website voor de geschikte data of neem contact met ons op om
een datum te bepalen.
 
Locatie
DiVetro, Villa de Reehorst, Hoofdstraat 20A, 3972 LA Driebergen-Rijsenburg.
 
Trainingsvorm
Gedurende de training worden er veel voorbeelden en cases gebruikt. Er zullen
regelmatig gastsprekers zijn om de diepte in te gaan op bepaalde onderwerpen.
En u gaat uw eigen sourcingadvies schrijven voor trainingsdoeleinden.
 

Extra informatie

"De training is heel praktijkgericht met vele voorbeelden, bruikbare
casussen en interessante discussies gedurende de dag."

https://divetro.nl/trainingen/


+31 (0) 88 000 54 00 
 
info@divetro.nl 
 
www.divetro.nl
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