
Training Samenwerken 
1 dag 

Voor een projectleider is het vermogen samen-
werking te s8muleren tussen de diverse par8jen in 
en rond het project van essen8eel belang voor een 
goed projectverloop. Samenwerking binnen het 
projec=eam kan zelfs zonder overdrijving de motor 
van het project worden genoemd. In deze ééndaagse 
training Samenwerken leert u hoe u als projectleider 
uw eigen gedrag kan inze=en om te sturen op de 
samenwerking. 

Resultaat 
Na afloop van de ééndaagse interac8eve training 
Samenwerken heeE u zicht gekregen op wat 
samenwerken van uzelf en van anderen vraagt, 
herkent u de signalen over de staat van de 
samenwerking en weet u wat te doen - en niet te 
doen - om samenwerken tot stand te brengen en 
levend te houden.  

Doelgroep 
De training Samenwerken is bestemd voor project-
leiders, project-coördinatoren en teamleden die 
construc8ef willen bijdragen aan de samenwerking 
binnen het projec=eam en daarbuiten. 

Werkvorm 
In deze memorabele training staat een simula8e als 
werkvorm centraal. Alle deelnemers doen ac8ef mee 
en ervaren aan den lijve wat samenwerken is en wat 
er bij komt kijken om deze tot stand te brengen. 
Onze ervaring is dat in deze training voor menigeen 
het kwartje valt. 

Programma 
• het projec=eam 
• omgaan met stakeholders 
• simula8e  
• samenwerkingsgedrag 
• condi8es voor samenwerken 
• spel-theore8sche inzichten 
• hoe te sturen op samenwerken 
• voorbeeldgedrag 
• het cruciale gesprek  
• samenwerken - vechten 
• essen8ële gedragingen 
• teamontwikkeling 
• reflec8e op eigen competen8es 

SoE skills 
SoE skills voor projectleiders zijn een must. In 
gangbare projectmanagement-methodieken zoals 
PMI, PRINCE2 of IPMA worden de zachte, gedrags-
ma8ge aspecten van het managen van projecten 
buiten scope geplaatst of als vanzelfsprekend 
aanwezig verondersteld. Deze training is bedoeld om 
deze lacune in ‘the body of knowledge’ op te vullen.  

Werkwijze 
In de training Samenwerken stemmen we de 
aangeboden stof zoveel mogelijk af op uw vragen en 
leerbehoeEen. Via een korte telefonische intake 
voorafgaande aan de training brengen wij deze 
leerbehoeEen samen met u in kaart.  

Groepsgroo=e 
In verband met het Corona-virus volgen wij de 
overheidsrichtlijnen, zoals aangegeven op 
rijksoverheid.nl. Dit betekent dat wij voor deze open 
training de groepsgroo=e vanaf 1 juli 2020 tot nader 
order maximeren op 12 deelnemers. Daarmee 
garanderen wij ruimschoots de 1,5 meter afstand.  

Prak8sche 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 ves8ging van Seats2Meet op de door u 
opgegeven loka8e.  

• U ontvangt na afloop een CLTR-cer8ficaat van 
deelname aan deze training. 

Investering  
De investering voor deze ééndaagse training 
bedraagt € 475,— per deelnemer. Dit bedrag is excl. 
 € 37,50 voor het dag-arrangement. De totale 
investering is excl. BTW. Vrijstelling van BTW is 
mogelijk. Wij kunnen u daarover adviseren. 

InCompany 
Wij kunnen deze training ook InCompany aanbieden 
en via maatwerk laten aansluiten op de specifieke 
wensen vanuit uw organisa8e. 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

