
Over de training 

 

Hoe voorkom je dat medewerkers te veel 
hooi op hun vork nemen? Door projectmatig 
werken in te voeren houdt iedereen grip op 
het werk. Maar als je wilt starten met pro-
jectmatig werken heb je 1001 vragen, zoals: 

• Hoe start je project op een goede  
manier op? 

• Wat is het doel van het project? 

• Hoe stel ik mijn team samen en hoe 
werk ik onderling samen? 

• Wie zijn mijn stakeholders en hoe 
communiceer ik met ze? 

• Hoe identificeer ik de risico’s van mijn 
project en hoe kan ik ze mitigeren? 

• Hoe maak ik een planning? 

 

Tijdens deze eendaagse training krijg je 
antwoord op deze en nog veel meer  
vragen en verhoog je de effectiviteit van je 
projectteam.   

Wat leer je tijdens de training? 
 

Tijdens de training laten we je a.d.h.v. vijf 
eenvoudige stappen zien en ervaren hoe de 
inhoud van een project voor alle teamleden 
duidelijker gemaakt kan worden. 

Je gaat met behulp van deze stappen aan je 
eigen project werken, zodat je met een bruik-
baar projectplan de deur uit gaat. Je gaat 
aan de slag met het maken van: 

 een SMART projectdoel. 

 de invulling van risicomanagement. 

 de teamvorming. 

 de stakeholdermanagement. 

 de activiteitenplanning. 

 

Je krijgt van ons geen ingewikkeld software-
programma, maar wel een effectief project-
document in Word waarin je de voortgang 
van het project kunt bijhouden. 

 

Door het toepassen van een paar basistools 
ontstaat er tijdens de training een onderlinge 
discussie over wat er precies moet gebeuren, 
wat de risico’s zijn, wie de stakeholders zijn 
en wie wat gaat doen in het project.  

 

Resultaat 

Je kunt direct met je project/projectteam  
aan de slag. 

Introductie 

Projectmatig werken 

Praktisch, toegepast project management 

voor startende projectleiders of -teams.  

      Voor wie is de training bedoeld? 

Deze training is bedoeld voor projectleiders 

en -teams die nog geen ervaring hebben met 

projectmatig werken, of die lang geleden een 

training hierin hebben gehad.  

Idealiter kom je met een collega of meerdere 

collega’s, zodat je gelijk samen werkt aan het 

project.  



     De trainer 

Nel Mostert 

brengt 22 jaar ervaring als trainer en 

facilitator in. Haar werkterrein is  

productontwikkeling,  

projectmanagement en  

creatief denken.  

Door haar ervaring als assessor is zij 

in staat elke deelnemer uit te dagen 

nog een stapje verder te gaan. 

      Trainingsmethode      Praktische zaken 

Kom in contact met ons 

06 - 44 656 751 

www.facilitation-academy.nl 

info@facilitation-academy.nl 

Aantal deelnemers 

De training wordt gegeven aan minimaal 6 

en maximaal 12 deelnemers. 

 

Locatie en opleidingstijden 
Deze training van één dage wordt gegeven 

in het centrum van Nederland.  

We trainen van 09:00 - 17:00 uur. 

 

Materiaal 

Bij deze opleiding ontvang je een reader als 

naslagwerk. 

 

Actuele informatie en aanmelden 

De actuele opleidingsdata, locatie, investe-

ring en de mogelijkheid tot aanmelden zijn 

te vinden op www.facilitation-academy.nl. 

Maatwerk 

Trainingen zijn pas echt effectief wanneer  

ze aansluiten op de dagelijkse werkelijkheid.  

Al onze trainingen zijn daarom maatwerk.  

Vanuit onze kennis en ervaring componeren  

we op basis van de specifieke klantvraag een  

maatwerktraining. 

 

Leren door te doen 

• We wisselen theorie af met veel  

oefeningen.  

• Je oefent tijdens de training met het  
opstellen van projectdocumenten voor je 
eigen project 

 

We trainen faciliterend 

Dat wil zeggen dat we ervan uitgaan dat de 

kennis, die nodig is om van elkaar te leren, in 

de groep aanwezig is.  

 

Trainers 

De training wordt gegeven door één trainer.  

Indien de grootte van de groep het nodig 

maakt, wordt een tweede trainer ingezet. 


