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Workshop Projectmanagement
In de workshop Projectmanagement leer je het beste uit je (project)team te halen. Je
ontdekt hoe je met plezier en effectief samen werkt met elkaar en de stakeholders
om het beoogde resultaat te creëren.

Inhoud workshop Projectmanagement
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Wat is projectmanagement?
Hoe stel je een projectplan op?
Oefenen: communicatie en feedback
Sturen op resultaat
Ervaren: welke rol pak jij?
Timemanagement

Beschrijving workshop Projectmanagement
Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Het beoogde resultaat
binnen de juiste termijn halen is steeds weer een uitdaging. Optimale samenwerking
is hierbij cruciaal. Maar waar begin je? Hoe bewaak je als team de voortgang van het
project? Hoe zorg je dat alle neuzen dezelfde kant op staan, binnen het team maar
ook bij jullie (interne) opdrachtgever? Hoe werken jullie effectief en behouden jullie
de teamspirit?
Tijdens de workshop Projectmanagement gaan jullie met bovenstaande vragen aan
de slag. Interactieve oefeningen laten zien hoe jullie als team effectief kunnen
werken. Deze workshop werkt voor jullie als een eye-opener. Hoe pak je je rol en zorg
je dat jij je daar prettig bij voelt en dat jouw team er profijt van heeft?

Wat is projectmanagement?
Veranderingen en organisaties; ze zijn onafscheidelijk. Wil een bedrijf innovatief zijn
en vooroplopen dan moeten er veranderingen plaatsvinden. Dit heeft in de praktijk
wat voeten in de aarde. Een nieuw softwarepakket voor de afdeling Financiële
administratie, een nieuwe website of een andere huisstijl; het vergt nogal wat van een
organisatie. Om de verandering gestructureerd door te voeren wordt een
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projectgroep opgericht. Vaak zitten er binnen een team mensen van verschillende
afdelingen, ieder met hun eigen kennis en expertise.
Waar let je op bij het oprichten van een projectteam? Hoe zijn de rollen verdeeld? Bij
welke rol voel jij je prettig? Wie is eindverantwoordelijk en wat doet de projectleider?
Onder begeleiding van de trainer gaan jullie tijdens de workshop Projectmanagement
met elkaar op zoek naar deze antwoorden. Wanneer jullie deze basis helder hebben,
gaan we de diepte in.

Projectplan
Een projectteam begint met een plan. Wat is het doel? Wat zijn de te verwachten
hobbels op de weg? Bovendien zijn er de opdrachtgevers aan wie gerapporteerd
moet worden. Dat kan een externe opdrachtgever zijn, misschien wel de directie of
een leidinggevende. Zij willen op de hoogte worden gehouden van de voortgang van
het project.
Wat is de boodschap en hoe formuleer je deze in je projectplan? Wat staat er nog
meer in het projectplan, naast de te behalen doelen? En als je het projectplan hebt
geschreven, hoe gebruik je het dan in de praktijk? Wanneer je een helder projectplan
hebt geschreven, geeft dat een duidelijk overzicht voor de rest van het proces. In de
workshop Projectmanagement gaan we hier mee aan de slag.

Sturen op resultaat
Tijdens de workshop Projectmanagement kun je kennis maken met handige tools
zoals, Lean en de Agile techniek Scrum. Het zijn methodes die helpen bij het
doorlopen van het plan en waarmee je kunt sturen op resultaat. Omdat de workshop
Projectmanagement op maat wordt aangeboden, kan vooraf worden besproken
welke methode het beste bij jullie past.

Communicatie
Als projectteam werken jullie intensief samen. Er moet een bepaald doel worden
bereikt binnen de vastgestelde termijn, dat kan spanning geven. Goede
communicatie is hierbij cruciaal. Waardeer elkaars kwaliteiten, neem je
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verantwoordelijkheid en toon eigenaarschap. Deel het vertrouwen, maar ook het
enthousiasme met elkaar. Daarnaast is luisteren van groot belang, maar durf ook
feedback te geven en te aanvaarden.
Lastig? Dat hoeft niet, wees je bewust van jezelf, je collega’s en je omgeving. Tijdens
de workshop Projectmanagement krijg je handvatten uitgereikt hoe je dit kunt doen.
Jullie gaan aan de slag met communicatievaardigheden. Hoe kun je efficiënt
samenwerken? Je ervaart dit vooral tijdens de oefeningen en de gesprekssimulaties.
Erg nuttig, maar ook grappig, want je ziet meteen welke rol iedereen pakt. Goede
communicatie binnen een projectteam is essentieel bij het behalen van succes.
Iedere manager, ieder team is anders. Dat vraagt om een unieke aanpak. Wij kijken
graag met je mee waar de behoefte ligt en passen de inhoud van de workshop daarop
aan. Zodat jullie eruit halen wat erin zit! De workshop wordt incompany gegeven.

Wat levert de workshop Projectmanagement op?
✓ Je weet hoe je een projectplan moet opstellen en kunt sturen op resultaat
✓ Je hebt ervaren hoe je een projectteam en de stakeholders kunt
enthousiasmeren en motiveren
✓ Je bent je bewust van jouw rol en toegevoegde waarde
✓ Communicatievaardigheden, je bent je er bewust van en weet ze in te zetten
✓ Effectief plannen, samenwerken en coördineren
✓ Teamspirit is vergroot

Aanpak tijdens de workshop Projectmanagement?
Het uitgangspunt van elke workshop die wij verzorgen is: haal eruit wat erin zit! Onze
aanpak is persoonlijk en interactief. Er is ruimte om te experimenteren en de
workshop is gericht op het opdoen van (succes)ervaringen. We hebben een
nieuwsgierige houding en stimuleren de verbinding.

En de investering?
De investering is afhankelijk van de groepsgrootte en de duur van de workshop. De
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workshop Projectmanagement is al te boeken vanaf 1095 (exclusief 21% btw). Neem
voor een offerte op maat contact op via info@zakelijketrainer.nl of bel 085-0608940.

Wat zeggen jullie voorgangers?
'Het was zeker leerzaam en voor een ieder bruikbaar. Doel behaald.' Joyce - Sensor
Bedrijfsdiensten BV
'Prima, korte lijntjes en heldere communicatie. Trainer was prima geschikt voor het
doel.' Eva - UMC Utrecht
Onze klanten zijn niet alleen zeer te spreken over de inhoud van onze trainingen en
workshops, zij waarderen ook onze persoonlijke, snelle en vriendelijke benadering.
Onze opdrachtgevers beoordelen onze dienst dan ook met bijna een 9! Op onze
website kun je meer lezen over onze referenties.
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Over Zakelijke Trainer
Samen met ons team van bevlogen trainers helpen wij organisaties om mensen en
teams te laten excelleren en bewuster te worden. Ons motto?

Haal eruit wat erin zit!
Wij geloven dat er meer zit in ieder mens. Soms op vlakken die zichtbaar zijn in de
dagelijkse praktijk, maar vaak gaat het om talent of gedrag dat niet direct zichtbaar
is. Door dit op een juiste manier in beeld te brengen én door mensen in beweging te
krijgen, kan het potentieel tot maximaal worden benut. Zowel op individueel- als op
groepsniveau.

Persoonlijk contact
Persoonlijk contact staat voor ons voorop en we denken graag met je mee over de
mogelijkheden, zodat jij je beoogde doel behaalt. Onze trainingen en workshops zijn
maatwerk. En door onze goede intake en nazorg heb je optimaal profijt van een
training via Zakelijke Trainer. Wil jij eruit halen wat erin zit met je team of op
individueel niveau? Wij vertellen je graag over de mogelijkheden.

Neem contact op met ons sales team: info@zakelijketrainer.nl of bel 085-0608940.

