
Project
Management

Waarom loopt jouw ene project
soepel en het andere niet? Omdat
projectmanagement meer is dan het
leren van methoden. Het is ook leren
resultaatgericht samenwerken vanuit
persoonlijke kracht. Dat is
projectmanagement bij de Baak.
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Project
Management
Jouw huidige project vormt de kern waar
jouw hele leerproces bij ons om draait:
technieken en tools pas je direct toe op
jouw case. Intervisierondes, tests en
oefeningen geven je inzichten voor jouw
volgende stap in jouw project.Omdat je
vaak zult moeten leiden zonder veel
formele macht besteden we ook
aandacht aan het versterken van jouw
vaardigheden in overtuigen, beïnvloeden
en onderhandelen met opdrachtgevers,
stakeholders en teamleden—wat vaak al
tijdens het programma veel winst blijkt op
te leveren.

RESULTATEN

Na afloop van dit programma:

• Heb je inzicht in good practices in projectmanagement.
• Beheers je technieken en tools voor jouw eigen praktijk.
• Heb je jouw ingebrachte project naar een hoger plan getild met
direct zichtbaar resultaat op de werkvloer.
• Kun je risico’s tijdig signaleren en afdekken.
• Kun je stakeholders beter analyseren en betrekken.
• Kun je effectiever onderhandelen, beïnvloeden en aansturen.
• Heb je zicht op je volgende leerdoelen als projectleider.

PROGRAMMA OPBOUW

Module 1

• Projecten: Wat, waarom, wanneer wel/niet?
• Jouw project: inbrengen project en jouw leervraag.
• Basisprincipes van projectmanagement; de spelregels.
• Voorbereiden van een projectopdracht.
• Onderhandelen met de opdrachtgever.
• Vertaalslag naar eigen ingebracht project.
• Intervisie en voorbereiding op module 2.

Module 2

• Resultaten acties tussen module 1 en 2.
• Overzicht projectmanagementmethodieken.
• Projectorganisatie: rollen, taken, plaats in organisatie.
• Opstellen projectplan inclusief activiteitenplanning.
• Omgaan met risico’s en variabelen in planning en monitoring.
• Krachtenveldanalyse in en rondom projecten.
• Projectteams samenstellen: rollen, competenties, eisen.
• Vertaalverslag naar eigen ingebracht project.
• Intervisie en voorbereiding op module 3.

Module 3

• Resultaten acties tussen module 2 en 3.
• Samenwerken in en rond projecten.
• Kernkwaliteiten van jezelf en overige spelers.
• Oefenen in feedback geven en ontvangen.
• Effectief persoonlijk gedrag; roloefeningen.
• Ontwerpen van een project start-up.
• Samen uitvoeren van een project.

TIJDSDUUR

Het programma bestaat uit drie modules van elk twee
aaneengesloten dagen. De tijd tussen de modules bedraagt steeds
circa een maand. Projectmanagement wordt meerdere keren per
jaar aangeboden.

DEELNEMERSPROFIEL

Projectleiders en - medewerkers

OP MAAT

Dit programma kunnen we uiteraard ook op maat maken voor jouw
organisatie. Bel daarvoor onze incompanydesk op 0343-556369 of
kijk voor meer informatie op debaak.nl/maatwerk.

 

DEBAAK.NL/PJM
Informatie en advies
t 0343-556268
e advies@debaak.nl
e pjm@debaak.nl
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