
Over de training 

 

Als je vaker projecten hebt gedaan, gebruik 
je waarschijnlijk elke keer dezelfde techniek
(en) voor het uitvoeren van de stakeholder-
analyse, de risicoanalyse en is het opstellen 
van de projectplanning een routine gewor-
den. Dit brengt grote risico’s met zich mee: 

• Je kunt als routine klus gaan zien. 

• Je kunt iets over het hoofd zien. 

• Zit er wel voldoende verdieping in de 
analyses? 

• Ben je nog wel scherp genoeg? 

• Deelnemers ervaren de projectbijeen-
komsten als een verplicht nummer en 
krijgen er weinig energie van. 

 

Hoe voorkom je dit?  
Wij bieden een creatieve oplossing! 
Tijdens de training leren we je creatieve 
werkvormen voor de standaard projectma-
nagement technieken. Door deze aanpak 
worden de deelnemers getriggerd om op 
een andere manier na te denken.  

Wat leer je tijdens de training? 
 

We leren je: 

• Creatieve werkvormen die je kunt inzetten 
voor het opstellen van diverse project  
management producten. 

• Het verschil in de bijdrage tussen de  
traditionele en de creatieve technieken. 

 
Mogelijke onderwerpen: 

• Doel van het project; 

• Scope van het project; 

• Constraints; 

• Organogram; 

• Rollen & Verantwoordelijkheden; 

• Samenwerking binnen het team; 

• Stakeholder-analyse; 

• Communicatieplan; 

• Risico Management; 

• Planning; 

• Deliverables; 

• Acties; 

• Netwerk; 

• Milestones & KPI’s.; 

• Evaluatie van het project. 

 
Resultaat 

De standaard PM-producten krijgen door het 
toepassen van deze creatieve technieken 
een verdieping. Hierdoor kun je jouw project 
beter aansturen en komen de teamleden in 
de flow om vol energie aan het project mee 
te werken.  

Creatieve Aanpak 

Voor Projecten 

Verdiep de kwaliteit van de PM-producten door 

het inzetten van creatieve werkvormen.  

      Voor wie is de training bedoeld? 

De training is bedoeld voor iedereen die er-

varing heeft met faciliteren van groeps-

bijeenkomsten in projecten en nu op zoek is 

naar verdieping op het creatieve vlak om 

daarmee nog meer resultaat uit de bijeen-

komst te halen.  



     De trainers 

Henri Haarmans 

brengt meer dan 20 jaar ervaring als 

trainer en facilitator in. Hij vindt het leuk 

om werkvormen aan te passen (twisten), 

zodat ze er voor de deelnemers net 

iets ander uitzien.  

Nel Mostert 

brengt 22 jaar ervaring als trainer en 

facilitator in. Haar werkterrein is pro-

ductontwikkeling, projectmanagement 

en creatief denken. Ze brengt een  

goede balans in tussen PM en  

creativiteit 

      Hoe trainen we?      Praktische zaken 

Kom in contact met ons 

06 - 44 656 751 

www.facilitation-academy.nl 

info@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.  

 

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 

We trainen waar mogelijk met twee trainers.  

Hierdoor krijgen de deelnemers vanuit twee  

gezichtspunten reflectie. 

Aantal deelnemers 

De training wordt gegeven aan minimaal 4 

en maximaal 20 deelnemers. 

 

Locatie en opleidingstijden 
Deze training van twee dagen wordt  

gegeven in het centrum van Nederland.  

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

 

Materiaal 

Het materiaal van de training wordt digitaal 

ter beschikking gesteld. 

 

Actuele informatie en aanmelden 

De actuele trainingsdata, locatie, investe-

ring, de algemene voorwaarden en de  

mogelijkheid tot aanmelden zijn te vinden op 

www.facilitation-academy.nl. 

Judith de Jong 

 helpt mensen als ze vastzitten in hun 

patronen, en daarvan moeilijk los  

kunnen komen, door het aanbieden  

out-of-the-box werkvormen..  


