TRAINING
PROJECTMANAGEMENT
(4 dagbijeenkomsten
van 9.00 - 16.30 uur)

In deze 4 daagse training leer je aan
de hand van de theorie en eigen projectsituaties:
• Een projectplan te schrijven
• Waarbij alle aspecten van projectmanagement aan bod komen
• Zodat je in elk project een goed resultaat neerzet

Verdieping op het managen
en beheerst sturen van
(technische) projecten

Programma Trainingsdagen:
DAG 1
•
•

•

•

Introductie
Generieke fasering van een project
• Planfase
• Uitvoeringsfase – faseplannen, projectrapportage
Uitleg en vergelijking projectmanagementstandaarden
• IPMA
• PMI
• PRINCE2
• Agile
• Projectmatig creëren
De projectdefinitie

Huiswerk tussen dag 1 en dag 2
Heb je de training Projectmatig werken voor engineers
gevolgd en merk je in je dagelijkse praktijk dat je steeds
meer de rol krijgt van projectleider? Heb je behoefte om
je kennis verder te professionaliseren zodat klantprojecten uniform worden opgepakt en met de juiste eigenaarschap en beheerst uitgevoerd worden. Dan is de vervolgtraining Projectmanagement iets voor jou!

Doel
Het professionaliseren van je projectmanagementvaardigheden.

Voor wie?
• Wanneer je de training Projectmatig werken voor
engineers hebt gevolgd en toe bent aan een vervolg
• Projectengineers, leadengineers of (aankomend)
projectleiders met aantoonbare ervaring in (delen van)
projectleiding en zich verder willen professionaliseren
in projectmanagement.

Resultaat
Je hebt een gedegen projectplan geschreven waarbij je alle
aspecten van projectmanagement bent tegengekomen. Je
heb je kennis en vaardigheden verder getraind en kunt in
elke situatie op professionele wijze de rol van projectleider/
projectmanager vervullen.

Niveau
HBO niveau met enkele jaren ervaring in het werken in en/
of leidinggeven aan projecten.

Lesmateriaal
Een uitgebreid boek over Projectmanagement aangevuld
met opdrachten. Het boek is een handig naslagwerk.

•
•

Vorm

Intakegesprek en individueel actieplan

•

Tijdens de mondelinge intake bepaalt de trainer samen
met jou, het startniveau, de leerwensen en je individuele
leerdoelen. Deze leg je vast in een persoonlijk actieplan, dat
je gedurende de training bijhoudt en bijwerkt.

Individueel Actieplan
Tijdens en na de training schrijf je een projectplan voor een
eigen project. Dit gebeurt in etappes; een deel tussen dag
1 en 2,
een deel tussen dag 2 en 3,
een deel tussen dag 3 en 4,
en de afronding na de laatste dag 4.
De trainer beoordeelt de tussenresultaten en geeft jou
feedback op je plan.
Het lezen van de relevante hoofdstukken uit het boek helpt
je bij de opdracht. Het boek blijft interessant als naslagwerk
en bij het schrijven van je projectplan.
Met een trainingsacteur (op dag 3.) oefen je je eigen leerdoelen.

•

•

•

•

•

•
•

•

Lezen van de relevante hoofdstukken uit de literatuur
Schrijven projectplan: projectdefinitie

DAG 2
•

DAG 3

Uitwisselen ervaringen, inzichten en leermomenten,
stilstaan bij de persoonlijke actieplannen en algemene
feedback op de huiswerkopdrachten.
Beheersaspecten Scope en Kwaliteit
• Inventariseren stakeholderbehoeften
• Opstellen pakket van eisen
• Scopedefinitie
• Work Breakdown Structure
• Statusrapportage
• Verificatie en validatie
Beheersaspect Tijd
• Projectlevenscyclus, uitleg en vergelijking standaard
projectfaseringsmodellen
• Detailplanning
• Statusrapportage
Beheersaspect Kosten
• Methoden van schatten
• Opstellen projectbegroting
• Statusrapportage
Politiek rond projecten
• Krachtenveldanalyse
• Stakeholdermanagement
• Zaken voor elkaar krijgen zonder formele macht
• Werken in en met teams
• Leiderschap

Uitwisselen ervaringen, inzichten en leermomenten,
stilstaan bij de persoonlijke actieplannen en algemene
feedback op de huiswerkopdrachten.
Beheersaspect Risico
• Inventariseren
• Kwantificeren
• Behandelen
Toevoegen reserves en buffers aan planning en budget
o.b.v. risicoanalyse
Monitoren en bijsturen
• Scope
• Kwaliteit
• Tijd
• Kosten
Rollenspellen met trainingsacteur
Gedurende een dagdeel wordt geoefend met een professioneel trainingsacteur, waarbij vooral de uitdagingen
rondom politiek rond projecten aan bod zullen komen.

Huiswerk tussen dag 3 en dag 4
•
•

Lezen van de relevante hoofdstukken uit de literatuur
Schrijven projectplan: beheersplan Risico, monitoren
Scope, Tijd en Kosten

DAG 4
•

•

•
•

•

•

Uitwisselen ervaringen, inzichten en leermomenten,
stilstaan bij de persoonlijke actieplannen en algemene
feedback op de huiswerkopdrachten.
Verschillen tussen projectmanagement en management
van processen oftewel het realiseren van complexe
initiatieven
Earned Value Analysis: het beheersen van Scope, Tijd en
Kosten
Communicatie
• Projectrapportage
• Wijzigingsmanagement
• Communicatiestrategieën en -methoden
Mensen en middelen
• Middelenregister
• Rollen en verantwoordelijkheden (RACI)
Inkoop
• Koop-maakbeslissing
• Selecteren leverancier
• Monitoren en bijsturen inkopen

Huiswerk tussen dag 2 en dag 3

Huiswerk na dag 4

•
•

•
•

•

Lezen van de relevante hoofdstukken uit de literatuur
Schrijven projectplan: beheersplannen Scope, Kwaliteit,
Tijd, Kosten
Opstellen casus voor sessie met trainingsacteur

Lezen van de relevante hoofdstukken uit het boek
Afronden projectplan: Stakeholders, Communicatie,
Mensen en middelen, Inkoop

Contact

Deze trainingen zijn samengesteld
en gepland in samenwerking met Wepro.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Wilma Kuijpers van Mikrocentrum
w.kuijpers@mikrocentrum.nl of
040 - 296 99 33.

Drs. Tom van Zantwijk
(1962) trainer/coach
Sinds 2013 intensief werkzaam voor Mikrocentrum als
docent/trainer Projectmanagement in de industrie/
Engineering.
Universiteit Nijmegen (Engelse taal- en letterkunde);
(internationaal) Projectmanagement en leiderschap;
Tom heeft veel ervaring in het geven van trainingen
aan technici uit de industrie op gebied van
projectmanagement.

Het programma zal worden ontwikkeld en
begeleid door Mikrocentrum

