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Werken in projecten en 
veranderingen 
Het lijkt simpel. En dat is het ook! Leren projectmatig te werken 

 

Inleiding 

Een training projectmatig werken komt iedereen van pas die actief is in projecten of dat wil zijn. 
Je leert tijdens de cursus meer over de verschillende projectfasen en welke onderdelen 
doorslaggevend zijn voor een goed eindresultaat. Zo is het cruciaal om uren secuur bij te houden, 
zodat er bij oplevering een objectieve vergelijking gemaakt kan worden tussen wat er gedaan is en 
wat er initieel begroot was. 

 

Doelgroep 

Projectmedewerkers, teamleiders en iedereen die (meer) projectmatig wil gaan werken.  
 

Doel 

Na de training ben je (beter) in staat: 
 een keuze te maken tussen routinematig, improviserend en projectmatig werken; 
 resultaatgericht te denken en te doen; 
 projectmatig te werken volgens een generieke opzet; 
 doelstellingen en resultaten te formuleren; 
 te werken met een plan en te weten wat een projectplan inhoudt; 
 te communiceren over de opdracht of het project met alle betrokkenen; 
 opbouw, fasering en organisatie van een project te herkennen en daarin mee te denken en te 

werken; 
 de eigen rol in projectteams te begrijpen en deze effectief in te vullen; 
 te onderkennen hoe projecten beheerst worden uitgevoerd; 
 de eigen voortgang te bewaken, te beheersen en daarover te rapporteren. 

 

Bijzonderheden 

 Voor iedereen die in projecten werkt 
 Doelgerichte training waar je wat aan hebt 
 Persoonlijke intake en evaluatiegesprek met manager 
 Trainers uit de praktijk met meer dan 15 jaar praktijkervaring 
 Persoonlijke begeleiding  

 

Werkwijze 
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Voordat je begint aan de training, heb je een 
intakegesprek met de trainer. Zo kunnen we rekening houden met jouw leerbehoeften. In de 
training doe je niet alleen theoretische kennis op, maar neem je ook deel aan discussies over 
toepassing van die kennis in de eigen werksituatie. Bovendien doe je vele oefeningen waarin je de 
gepresenteerde theorie kunt toepassen. De onderwerpen die we behandelen, passen we zo veel 
mogelijk aan jouw werksituatie aan. Tussen de trainingsdagen in werk je opdrachten uit waarin je 
wat je geleerd hebt, toepast in jouw eigen werksituatie. Tijdens en na de training krijg je 
bovendien toegang tot de online leeromgeving met syllabi, oefeningen, opdrachten en checklists. 
Die helpen je om steeds beter te worden in projectmatig (samen)werken.  
 

Programma 

Dag 1 
 Kenmerken van projectmatig werken 
 Resultaatgericht denken en handelen 
 De structuur van projectmatig werken 
 De opbouw en rol van het projectplan 
 Opdracht- en resultaatomschrijvingen 
 Communiceren over resultaten met de projectleiding 

 
Dag 2 
 De plaats van projecten in de organisatie 
 Projectwerk en ‘gewoon’ werk 
 Effectieve relaties tussen projectmedewerker, projectleider en organisatie 
 Taken en activiteiten plannen 
 Communiceren over planningen en activiteiten 

 
Dag 3  
 Bespreking praktijkopdrachten 
 Besluitvorming, communicatie en informatie in een projectomgeving 
 De uitvoering beheersen 
 Invalshoeken voor beheersing 
 De voortgang in de tijd beheersen 
 Signaleren en rapporteren 
 Persoonlijk praktijkplan en evaluatie  

  

Kenmerken van deze training 

 Groepstraining 
 Direct toepasbaar in jouw eigen werk 
 Handvatten om in projecten te werken 
 Afwisselend aandacht voor methoden, vaardigheden en werkstijl 
 Ervaringen uitwisselen met collega’s uit andere sectoren 
 Certificaat van deelname 

 

Praktische informatie 
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Duur 
3 dagen opleiding met steeds 2 weken tussenruimte. Tussen de dagen door en na de opleiding kun 
je oefenen op de online leeromgeving tot 6 maanden na de laatste opleidingsdag. 
 
Groepsgrootte  
6-12 deelnemers. 
 
Eisen 
Je beschikt over een mbo-denk- en werkniveau. 
 
Cursusdata 
Kijk voor actuele data op onze website 
 
Plaats 
Amersfoort 
 
Literatuur 
Online leeromgeving 
 
Vervolgmogelijkheden 
Na deze training kunt u: 
 de training Project- en verandermanagement in de praktijk volgen; 
 de opleiding PMO volgen; 
 de opleiding IPMA D volgen. 
 
prijs 
Opleiding: EUR 1260,00 exclusief btw 
Materiaal: EUR 45,00 exclusief btw 
Accommodatie: EUR 185,00 exclusief btw 
 



 

Versie 11 4 ©2019 APM Support 

 
competenties en diepgang 1 

0

1

2

3
Strategie

Besturing, structuren en…
Compliance, wet- en…

Belang en macht

Cultuur en waarden

Zelfreflectie en…

Persoonlijke integriteit en…

Persoonlijke communicatie

Relaties en betrekken…

Leiderschap

Teamwerk

Conflicten en crisis

Vindingrijkheid
Onderhandelen

ResultaatorientatieProjectaanpak
Eisen en doelen

Scope

Tijd

Organisatie en informatie

Kwaliteit

Financien

Mensen en middelen

Inkoop

Plannen en beheersing

Risico's en kansen

Belanghebbenden
Veranderingen en…

Selecteren en balanceren

Werken in projecten en veranderingen

Vaktechnisch

Context

Gedrag


