
 

Audit samensturende organisatie 
Informatie en voorwaarden 
 
In deze opdracht voer je een toets uit op de 12 principes van de samensturende 
organisatie. Je voert hiervoor een zelfbeoordeling uit en toetst die met 3 
feedbackpartners, en je onderbouwt deze beoordeling met bewijsstukken (bij 
inschrijving ontvang je een lijst).  
 
Je vult het formulier in via de link die we je toesturen als je je inschrijft. Twijfel je nog of 
je mee wilt doen, schrijf je gerust in voor aanvullende informatie. Je bent uiteraard niets 
verplicht. Je kunt ook (nog) niet of op een later moment meedoen. Of misschien wil je 
wel eerst onze online Academy doorlopen om te weten waar je aan moet denken en 
hoe je dat aanpakt.  
Wil je meedoen aan de audit en gaan voor het certificaat Samensturende organisatie of 
Samensturende organisatie in ontwikkeling, vul dan de vragen op het formulier in 
en stuur de bewijsstukken mee naar info@samensturingsacademie.nl  
Je ontvangt dan een (gratis) beoordeling en advies met evt. aandachts-/ verbeterpunten 
van ons. Uiteraard wordt al jullie informatie vertrouwelijk behandeld.  
 
Let op! Op het moment dat je meedoet met de audit, geef je ons daarmee toestemming 
om naam en logo van je organisatie op te nemen in ons register van samensturende 
organisatie, met vermelding van je logo op onze website. Wil je dat niet, maak dat dan 
even kenbaar in en mailtje naar info@samensturingsacademie.nl  
Voor de helderheid en misschien ter geruststelling: er zijn in principe slechts twee 
mogelijke uitkomsten: 

1. Je bent een samensturende organisatie, met aandachtspunten om dat zo te houden. De 
geldigheid hiervan is 4 jaar. 

2. Je bent een samensturende organisatie in ontwikkeling, met ontwikkelpunten om je door 
te ontwikkelen tot volledig samensturende organisatie. Je hebt dan 2 jaar de tijd om 
deze punten te realiseren en opnieuw te gaan voor de audit.  

Dus wat dat betreft altijd een mooie uitkomst, toch? Dus reden genoeg om mee te doen 
en kenbaar te maken aan de wereld waar jullie als organisatie voor staan! 
 
 
Praktische informatie 
 
Vanaf het moment van inschrijving heb je drie maanden de tijd om het formulier in te 
vullen en de bewijsstukken te verzamelen. Red je dat niet helemaal, dan is dat een 
mailtje naar info@samensturingsacademie.nl om te laten weten dat je ermee bezig bent 
voldoende om te verlengen. Horen we na inschrijving na 3 maanden niets van je, dan 
gaan we ervan uit dat je op dit moment geen belangstelling hebt en zullen we je 
uitschrijven van onze lijst. Opnieuw inschrijven kan natuurlijk altijd! 
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Op het moment dat je alles hebt ingediend bij ons ontvang je een bevestiging. Binnen 6 
weken ontvang je van ons de uitslag, het certificaat en een onderbouwd advies voor evt. 
aandachts- en ontwikkelpunten. Mocht je daar vragen over hebben, dan kun je 
(eenmalig) een gratis adviesgesprek inplannen via https://calendly.com/rianca-
evers/adviesgesprek  
 
Mocht je verder vragen hebben voor je inschrijving, mail dan gerust naar 
info@samensturingsacademie.nl  
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