
Opleiding 

Leer werken vanuit waarde en 
betekenis 

Organiseren van 
Waardecreatie voor FM-
professionals 



Kom tot betere 
samenwerkingen 
en maak 
impact door het 
organiseren van 
waardecreatie 
Het dagelijks realiseren van waarde die 
echte betekenis heeft, vraagt om inzicht, visie 
strategie en vaardigheden om jouw organisatie 
en leveranciers mee te krijgen. Binnen Next 
Level FM noemen we dit waardecreatie. 

In de opleiding Organiseren van Waardecreatie 
voor FM-Professionals leer je hoe je jouw 
organisatie, collega’s, gebruikers en leveranciers 
kan begeleiden bij een hele waardevolle 
reis. Een reis die ervoor zorgt dat jouw vak 
en de werkomgeving de erkenning krijgt 
die het verdient. Met als resultaat dat de 
werkomgeving in zijn betekenis voor mens, 
organisatie en maatschappij tot wasdom komt.  
Waardecreatie rekent af met de traditionele visie 
op verbeteren, leren en gedragsverandering. 
Het stelt het belang en de waarde van 
mensen en betrokkenen organisaties voorop. 

Bij deze opleiding gaan we veel verder dan 
het aanleren van tips en trucs. Wij zetten 
jou en de waarde die jij met jouw collega’s 
en leveranciers kan realiseren centraal. We 
dagen je uit om de ultieme waardepropositie 
te creëren voor jouw rol en werkomgeving. 
Zo krijg je de inzichten die het creëren van 
waarde centraal zet in alles wat je doet. Dat 
heeft uiteindelijk impact op de manier waarop 
je communiceert, samenwerkt en contractuele 
afspraken maakt. Je vergroot je professionaliteit 
en daarmee jouw impact op de werkomgeving.

Wat levert de 
opleiding je op? 
 
Met de opleiding vergroot je 
je toegevoegde waarde als 
samenwerkingsprofessional 
• Het helpt je de werkomgeving vanuit waarde  
 en behoefte te organiseren; 

• Het biedt handvatten om waardecreatie  
 te ontwerpen en organiseren voor jouw  
 werkprocessen; 

• De opleiding stelt je in staat beperkende  
 muren tussen afdelingen in jouw organisatie te  
 slechten en waardecreatie voor mens,  
 organisatie en maatschappij centraal te stellen; 

• Het zorgt ervoor dat je in staat bent erkende  
 waarde op diensten in de fysieke werkomgeving  
 te herkennen en creëren.



Module 1  
Algemene inleiding in continue waarde 
ontwikkeling  
 
In deze eerste module wordt het begrip ‘waarde’ in de context 
van FM uiteengezet. Wat zou er kunnen gebeuren als je vanuit 
waarde werkt. Daarnaast wordt een introductie gegeven op 
de zeven sprints van waardegedreven werken. Deze zeven 
sprints vormen het uitgangspunt waarmee wordt gewerkt in de 
resterende modules.  

 
Module 2  
Vinden van de betekenis en versterken van 
beleid  

Waarde ontstaat wanneer de werkomgeving en diensten 
aansluiten bij dat wat de organisaties belangrijk vindt. In deze 
module leer je te achterhalen wat waardevol en betekenisvol is, 
om daarna in staat te zijn het FM-beleid dusdanig te versterken 
dat je met kleine maar concrete stappen impact kan maken. 

Module 3  
Denken als een ontwerper 
 
Het (her)ontwerpen van diensten en processen is een belangrijke 
vaardigheid bij de totstandkoming van waardecreatie. In deze 
module leer je hoe je als FM-professional ontwerpprocessen in de 
rol van strategisch ontwerper kan vormgeven en begeleiden. 

Module 4  
Oplossingsgericht veranderen met grip op 
proces en gedrag  
 
Het komen tot goede besturing en grip krijgen op waardecreatie 
bepaalt uiteindelijk het succes. In module 4 staan we stil bij 
oplossingsgericht veranderen en het ontwerpen van een 
besturing en aansturing die past bij waardecreatie. 

Module 5 
Besturen, evalueren en samenwerken 
 
Waarde creëren doe je niet alleen. De wijze waarop de 
samenwerking is georganiseerd is heel erg belangrijk. In module 
5 leer je hoe je een effectieve samenwerking kan organiseren 
met jouw ketenpartners, zodat iedereen vanuit zijn vakmanschap 
een wezenlijke bijdrage levert aan het creëren van waarde. 

 

Het opleidingsprogramma
 
Het intensieve opleidingsprogramma van Organiseren van Waardecreatie zorgt ervoor dat je als 
professional vraagstukken vanuit de ware betekenis en waarde benadert. Dit is voor professionals vaak een 
“life changing event”. Je leert elk vraagstuk oplossingsgericht en creatief aan te pakken waardoor meer 
mogelijkheden ontstaan.



Docenten 
 

André Salomonson 
Consultant, trainer, opleider 
en oprichter van Next Level 
FM. Hij heeft een bestuurs- en 
veranderkundige achtergrond 
en een schat aan ervaring in het 
vormgeven, inrichten, leiden, 
begeleiden en versterken van 
samenwerkingsverbanden gericht 
op waardecreatie.

*Wisselende gastdocenten

Praktische informatie 
Duur 
De totale duur van de opleiding is 
4 dagen exclusief 3 online (korte) 
voortgangsbijeenkomsten. 

Groepsgrootte
Minimaal 12 en maximaal 16 deelnemers.

Data en kosten
Informatie omtrent startdata en kosten vind je op 
www.nextlevel.fm. Hier is het tevens mogelijk aan 
te melden voor de opleiding of het bijwonen van 
een informatieavond.

Locatie
Het schitterende landgoed Zonheuvel, 
Amersfoortseweg 98, Doorn.  
www.landgoedzonheuvel.nl.

Intake
Alle ingeschreven deelnemers voor onze 
opleidingen van 3 dagen of meer ontvangen 
een intake voorafgaand aan de opleiding om de 
leerdoelen en praktijkcasus te bespreken.

Incompany programma
Voor mogelijkheden om het programma 
incompany te laten plaatsvinden kun je contact 
opnemen via info@nextlevel.fm 
 

Meer informatie en 
aanmelden  
 
Wil je meer weten over de opleiding, (het 
aanbod van) Next Level FM of de mogelijkheden 
voor in company trainingen en workshops? Neem 
dan contact op via info@nextlevel.fm 
Direct aanmelden kan op www.nextlevel.fm. 
 
 

 
 

Gerben van Dienst 
Richt zich als adviseur en trainer 
op ontwikkelvraagstukken waarin 
waardecreatie de kern vormt. 
Met zijn achtergrond in service 
development en innovatie 
management is het zijn kracht om 
structuur te brengen in complexe 
vraagstukken en dit over te 
dragen op alle betrokkenen. 



Voor wie is deze opleiding?
Deze opleiding is bedoeld voor FM-professionals 
die werken aan het organiseren van de 
werkomgeving en handvatten nodig hebben 
om dit op een waardegedreven manier te 
doen, zodat waardecreatie ontstaat. 

Over Next Level FM
 
Next Level FM is een platform met als doel 
vooruitstrevende FM-organisaties en de 
wetenschap te verbinden om samen de 
ontwikkeling te maken naar een nieuwe 
vorm van samenwerking op facilitair gebied. 
In de praktijk lopen FM-organisaties – aan 
opdrachtgevers- en opdrachtnemerszijde – aan 
tegen vraagstukken die voortkomen uit een 
toenemende omgevingscomplexiteit en de 
hogere eisen aan de bedrijfsvoering die hierbij 
horen. 

Action learning
De opleiding is gebaseerd op Action Learning. 
Dat is een manier van leren waarbij je wordt 
gestimuleerd oplossingen te vinden voor 
jouw specifieke organisatiedoelen waarbij 
tegelijkertijd jouw persoonlijke leerdoelen 
centraal staan. Je brengt een eigen 
organisatievraagstuk mee en past hierop het 
geleerde meteen toe.

Van ondersteuning tot 
certificaat
 
Rondom elke module krijg je relevante 
artikelen, presentaties en checklists mee als 
naslagwerk. Daarnaast krijg je waardevolle tips 
en instrumenten die je meteen in de praktijk 
kan brengen. En heb je tussendoor vragen, 
dan zijn onze docenten beschikbaar voor 
online begeleiding. Na afloop van de opleiding 
ontvang je uiteraard een officieel certificaat. 
Maar het beste bewijs van je deelname is hoe jij 
voortaan als allround samenwerkingsprofessional 
bijdraagt aan succesvolle samenwerking.



 
Info@nextlevel.fm
www.nextlevel.fm
Amersfoortseweg 98 
3941 EP
Doorn


