
Buurtzorg-studietur
Oplev en selvledende organisation helt tæt på med studiebesøg hos Buurtzorg i Holland 
Kom helt tæt på Buurtzorg, og bliv inspireret  

På denne studietur møder du menneskene bag en af de mest succesfulde pionerer inden for formålsdrevet selvledelse. 

Du får en dybdegående forståelse af, hvad selvledelse er, hvad der er udfordrende, og hvad der skal til for at lykkes som selvledende team.  

Sidste studietur var i marts 2023. Datoer for næste studietur kommer snart. Skriv dig op eller få yderligere oplysning hos René Fabricius Weichel på rfw@mannaz.com eller +45 4517 6140.

Læs mere om Buurtzorg 

 

På studieturen arbejder du med: 

• Buurtzorg-principper  

• Hvordan principperne fungerer helt praktisk i det daglige arbejde og koordinering 

• Den selvledende, lærende organisation 

• Implementering af Buurtzorg og selvledelse 

• Kulturtransformation 

• Oversættelse til egen praksis og organisation 

Hvem deltager?

Studieturen henvender sig til ledere, medarbejdere og projektledere, der er nysgerrige på, hvordan Buurtzorg og selvledelse fungerer i praksis, og som ønsker konkrete erfaringer, der kan overføres til 
egen praksis. 

Program

mailto:lku@mannaz.com
https://www.mannaz.com/da/konsulentydelser/buurtzorg-fremtidssikret-organisationsform/


Pris: 24.000 kr. ekskl. moms
Prisen inkluderer:

• Buurtzorg-besøg og facilitering

• Workshops

• Frokost

Prisen inkluderer ikke:

• Fly, hotel og transport 

• 24 timers support på turen 

• Forsikring 

• Morgenmad, aftensmad og øvrig forplejning 

 

OBS! Studieturen gennemføres kun med minimum 10 deltagere. 

 

Vidste du...?

Interne kurser

Alle vores kurser kan holdes kun for din virksomhed – enten ude i virksomheden eller virtuelt. Der er god økonomi i interne kurser, og fælles læring skaber fællesskab. Kurset tilpasses jeres konkrete 
ønsker og behov.

Få mere viden

Personlighedstest

Hos Mannaz tilbyder vi et hav af forskellige tests/målinger med feedbacksamtale, så du kan blive en endnu bedre version af dig selv. Du kan bl.a. vælge mellem MBTI®, Hogan, Lumina Spark, Mannaz 
360° m.m.

Læs mere

Coaching

Hvis du ønsker at arbejde målrettet med din udvikling, kan du supplere dit kursus med coachingsamtaler. Coachingen er individuel, og vi har altid en coach med mange års erfaring inden for dit felt.

Køb coaching

Engelsk er altid en mulighed

Mange af vores kurser har en version, der afholdes på engelsk. Hvis det ikke er tilfældet, kan vi altid lave en afholdelse på engelsk som internt kursus ude hos jer – fysisk eller virtuelt.

Se engelske kurser

Om Mannaz
Hvad er en virksomheds største konkurrencemæssige fordel? Hvad er en organisations vigtigste aktiv?

Det er menneskene.

Vi leverer kurser og uddannelser samt konsulentydelser – altid med fokus på mennesker og deres samspil i organisationer.

https://www.mannaz.com/da/virksomhedsinterne-kurser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/personlighedstest/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/personlig-coaching/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser


 
Udvikling siden 1975 Mannaz var DIEU, Danske Ingeniørers Efteruddannelse. Se vores historie 
Praksisnær læring Ny viden har først værdi, når den bliver taget i brug. Læs om Mannaz 
Udvikling verden over Vi har kontorer i København, London, Malmö og Aarhus. Kontakt os 
Udnyt jeres potentiale Vi tilbyder også skræddersyede konsulentydelser. Se alle ydelser 

https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/vores-historie/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/global-tilstedevaerelse/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/konsulentydelser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser

