
Training Projectma.g Werken  
2 dagen 

Projectma/g werken is niet meer weg te denken uit 
de hedendaagse prak/jk van de publieke sector. Of 
het nu gaat om het uitvoeren van een verbeter-
traject, het organiseren van een event of het 
uitvoeren van een strafrechtelijk onderzoek. In de 
publieke sector helpt een projectma/ge aanpak bij 
het doelgericht, efficiënt èn rechtma/g inzeDen van 
schaarse middelen.  

Resultaat 
In de tweedaagse training (2 x 1 dag) Projectma/g 
Werken komen de diverse aspecten van projectma/g 
werken integraal, dus in samenhang aan de orde. De 
prak/sch toepasbare kennis en ervaring die u zo 
opdoet stelt u in staat met zelfvertrouwen uw rol te 
vervullen als teamlid, projectcoördinator of als 
projectleider in een project. 

Doelgroep 
De training Projectma/g Werken is bedoeld voor 
iedereen die als voorbereiding of reflec/e op zijn of 
haar rol in een project in de publieke sector 
prak/sch bruikbare kennis over projectma/g werken 
wil verwerven.  

Programma 
• wat is een project? 
• wat is projectma/g werken (PMW)? 
• de projecDrechter 
• faseren, beslissen en beheersen 
• de project mindset 
• de samenhang tussen scope, kwaliteit, /jd en 

geld 
• de rollen van opdrachtgever, projectleider en 

teamlid 
• kerndocumenten: de projectopdracht en het 

projectmanagement plan 
• team-samenstelling en teamontwikkeling 
• het belang van stakeholder-management 
• eisen en wensen van de klant  
• de management-principes van PMW 
• organiseren en structureren van het project 
• plannen: het mijlpalenplan 
• hoe om te gaan met projectrisico’s en -kansen 
• omgaan met wijzigingen  
• wat is Agile werken?  

Werkwijze 
In de training Projectma/g Werken stemmen we de 
aangeboden stof zoveel mogelijk af op uw vragen en 
leerbehoeSen. Via een telefonische intake 
voorafgaande aan de training brengen wij deze 
leerbehoeSen samen met u in kaart.  

GroepsgrooDe 
In verband met het Corona-virus volgen wij de 
overheidsrichtlijnen, zoals aangegeven op 
rijksoverheid.nl. Dit betekent dat wij de 
groepsgrooDe vanaf 1 juni 2020 tot nader order 
maximeren op 6 deelnemers. Daarmee garanderen 
wij ruimschoots de 1,5 meter afstand.  

Prak/sche zaken 
• U ontvangt de in de training gebruikte materialen 

in digitale vorm. 
• De training vindt plaats van 9:00 - 17:00 uur bij 

een lokale ves/ging van Seats2Meet op de door u 
opgegeven loka/e.  

• U ontvangt tussen de beide trainingsdagen lees-, 
reflec/e- en voorbereidingsopdrachten. 

• U ontvangt na afloop een CLTR-cer/ficaat van 
deelname aan deze training. 

Methode-neutraal 
De inhoud van de training Projectma/g Werken is 
methode-neutraal en sluit goed aan bij project-
management-methoden, zoals PRINCE2, PMI, IPMA, 
etc.  

Investering  
De investering voor deze tweedaagse training 
bedraagt € 895,— per deelnemer. Dit bedrag is excl. 
tweemaal  € 37,50 per dag voor het dag-
arrangement. De totale investering is excl. BTW. 
Vrijstelling van BTW is mogelijk. Wij kunnen u 
daarover adviseren. De factuur van deze training 
ontvangt u na defini/eve inschrijving. 

InCompany 
Wij kunnen deze training ook InCompany aanbieden 
en via maatwerk laten aansluiten op de specifieke 
wensen vanuit uw organisa/e. Neem contact met 
ons op (info@cltr.nl) als u hierin geïnteresseerd bent.

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-de-stappen-na-1-juni-in-eenvoudige-taal
http://www.cltr.nl

