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Projectmanagement
Ontdek de sleutel tot een succesvol project. Waarom loopt het ene project lekker soepel en de ander niet? 
Hoe krijg je de juiste mensen mee? Tijdens de training Projectmanagement ga je aan de slag met zinvolle 
technieken en tools waardoor jouw projecten een succes worden. Je krijgt meer grip op het project, de 
coördinatie en de medewerkers die het uitvoeren. Bovendien pas je alles direct toe in de praktijk  met jouw 
eigen casus.

• Leer goed projectmatig werken
• Til jouw projecten naar een hoger niveau met direct zichtbaar resultaat
• Signaleer risico’s op tijd en dek ze af
• Krijg meer contact met stakeholders en zorg voor meer betrokkenheid
• Weet hoe je effectiever onderhandelt, beïnvloedt en aanstuurt

Programma
Voordat je aan dit programma begint, krijg je een intakegesprek. Het programma bestaat uit 3 modules.  De 
volgende onderwerpen komen aan bod: 

• Module 1: jouw project (2 dagen) 
In deze module ontwerp je een projectstart-up. Dit is jouw eigen casus die in elke module terugkomt.

• Module 2: projectplan ontwerpen (2 dagen) 
Krijg inzicht in verschillende methodieken van projectmanagement.

• Module 3: projectmanagement in de praktijk (2 dagen) 
Ontdek wat samenwerking in en rond projecten vereist.

Voor wie?
Deze training is voor projectleiders, professionals en coördinatoren.
• Je stuurt projecten aan
• Je wilt groeien als professional
• Je wilt meer grip krijgen op het project en de medewerkers die het uitvoeren
• Je wilt projecten succesvol coördineren en het overzicht bewaren
• De training is geschikt voor mensen uit alle branches en met zowel weinig als veel werkervaring
• Je hebt hbo of wo werk- en denkniveau



Leren bij de Baak
Bij de Baak krijg je de ruimte om te ontdekken wat je kan, wie je bent en waar je toe in staat bent. We dagen 
je uit om alles uit jezelf te halen. Leren en ontwikkelen bij de Baak is altijd persoonlijk. We creëren een veilige 
leeromgeving die jou de ruimte geeft om te ontdekken en te werken aan je persoonlijke leerdoelen. Dit doe je 
op onze locaties midden in het bos of aan zee.

Ervaringen van deelnemers
 ‘Praktisch, handvatten en zelfinzicht.‘  T. van Helvert – Kadaster 

‘Ik vond het programma nuttig en leuk. Er was een goede mix tussen praktijk (oefeningen en bespreken van
persoonlijke situatie’s) en theorie.’ V.F. Quiroga Norambuena – ARLANXEO Netherlands BV 

‘Ik heb echt veel praktische handvatten gekregen en verassend veel nuttige inzichten op het gebied van
soft skills.’ P. Boske – INREV
 
Praktische informatie
• Duur:  6 dagen
• Groepsgrootte:  6 - 12 personen
• Locatie: Driebergen en Noordwijk 

Kijk voor meer informatie over de training en de startdata op de trainingspagina.

Gratis adviesgesprek
Wil je zeker weten  of deze training goed bij je 
past of wil je meer informatie over de training? 
Plan dan een vrijblijvend adviesgesprek in 
met een van onze opleidingsadviseurs.

Vraag advies aan >

https://debaak.nl/trainingen/projectmanagement/?utm_source=debaak&utm_medium=brochure&utm_campaign=trainingen
https://debaak.nl/advies/?utm_source=debaak&utm_medium=brochure&utm_campaign=trainingen


je brengt iets
in beweging

als je stilstaat


