
Training Projectleiderschap 
5 dagen: 2 opeenvolgende dagen + 3 x 1 losse dag 

In de training Projectleiderschap staat het leiden van 
projecten centraal. Projectleider of projectmanager 
is een vak met een eigen 'body of knowledge', een 
specifieke mindset en daarmee verbonden 
competenEes. Een prachtvak, waarvan de essenEe is 
dat je als projectleider samen met het projecGeam 
een concreet van te voren gedefinieerd resultaat 
realiseert.  

Resultaat 
In de vijfdaagse interacEeve training Projectleider-
schap leert u de relevante aspecten van leiderschap 
in de context van een project. Zo leert u effecEef om 
te gaan met de klant en andere stakeholders in het 
externe krachtenveld, maar ook met het team en de 
diverse individuele specialisten in het interne 
speelveld. Kortom, u leert op een krachEge en 
flexibele wijze te sturen binnen de context van een 
project.  

Doelgroep 
De training Projectleiderschap is bedoeld voor 
iedereen die als aankomende of prakEserende 
projectleider binnen het publieke of private domein 
zijn of haar kennis van projectmanagement wil 
vergroten en gelijkEjdig de benodigde leiderschaps-
competenEes wil verwerven of aanscherpen.  

Programma 
• Best pracEce projectmanagement (PMBoK) 
• De rollen van de projectleider/-manager 
• Opdrachtverstrekking en -aanvaarding 
• Invloed en impact van de projectleider 
• Het project in de bestuurlijke context 
• De projectleider als integrator 
• De keuze van de ontwikkel-aanpak 
• Het project managementplan 
• Teamontwikkeling 
• Sturen op samenwerken  
• TeamintervenEes 
• De project kick-off 
• Planning is building commitment 
• Coachend leidinggeven 
• Change control 
• Capita selecta uit de diverse kennisgebieden, o.a. 

risico’s en kansen 

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

GroepsgrooGe 
In verband met het Corona-virus volgen wij de 
overheidsrichtlijnen, zoals aangegeven op 
rijksoverheid.nl. Dit betekent dat wij de 
groepsgrooGe vanaf tot nader order maximeren op 8 
deelnemers. Daarmee garanderen wij ruimschoots 
de 1,5 meter afstand.  

PrakEsche 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 vesEging van Seats2Meet op de door u 
opgegeven lokaEe.   

• U ontvangt tussen de beide trainingsdagen lees-, 
reflecEe- en voorbereidingsopdrachten. 

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

Methode-neutraal 
De inhoud van de training ProjectmaEg 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 € 2.125,— per deelnemer. Dit bedrag is 
excl. vijfmaal  € 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 definiEeve inschrijving. 

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

