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leergangen I projectmanagement

Projectmanagement is een leuk vak! Je bent de spil in het krachtenveld van vele partijen.  
Je ontwikkeling als projectleider gaat over het leren van dit vak. In het begin draait het om 
het leiding geven aan het project en de beheersing van alle technische aspecten die hierbij 
komen kijken; het zelfstandig en autonoom uitvoeren van je functie. Naarmate je meer  
ervaring krijgt en projecten complexer worden gaat het steeds meer om het managen  
van samenwerking en besluitvorming. Het beïnvloeden van wilskracht, houding en gedrag.  
Hoe integreer jij je zelfstandige positie als projectleider in dit geheel?

leergang project
management 

Hoe doe je dit? Daar gaat deze leergang over. Wat is  

effectief én wat kan je anders doen om het project  

succesvol te laten verlopen? Hoe buig je weerstand om 

in effectieve samenwerking? Hoe verruim je je eigen  

gedragsrepertoire? Wat zijn de belemmerende factoren?

In de leergang ga je aan de slag met je eigen ervaringen 

als projectleider. We onderzoeken de belemmeringen 

die je ervaart in jouw eigen projectomgeving (context) 

en de rol die je daarin hebt. Dit geeft inzicht en dit  

gebruik je om een stap te maken in jouw persoon-

lijke groei. Wij bieden het proces, de ondersteunende  

theorie, de oefeningen en de persoonlijke begeleiding.

uitgangspunten 
De leergang heeft de volgende uitgangspunten:

•	 eigen project en projectomgeving staan centraal 

•	 leren van elkaar in een vertrouwelijke omgeving

•	 leren van Plan B 

 (theorie, ervaringen en principes uit de praktijk)

•	 leren van ervaren projectmanagers en begeleiders

aanpak
Het programma bestaat uit:

•	 intake met deelnemer en manager

•	 5 x 2 dagen bijeenkomsten (inclusief projectbezoeken)

•	 terugkoppeling naar je manager

•	 coaching on the job
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programma
Het programma is opgebouwd uit drie fases.

leergangen I projectmanagement

3. borgen2. bijleren1. bewustwording

In deze fase draait het om inzicht in en 

bewustwording van:

•	 de projectomgeving, het krachtenveld 

 en de specifieke dynamieken in de 

 projectomgeving. 

•	 de eigen rolopvatting en –invulling als

 projectmanager in deze omgeving;

 hoe houd ik zelf dynamieken in  

 stand? Hoe kan ik ze doorbreken?

•	 eigen persoonlijkheid, kracht, 

 belemmeringen, voorkeuren, en  

 gedrag in lastige situaties. 

•	 projectinrichting en aansturing;  

 opdrachtgever, stuurgroep, project 

 team, projectbeheersing

In deze fase draait het om het borgen 

van het geleerde in de praktijk;

•	 terugkoppeling aan (lijn-)manager

•	 2 x coaching gesprek op locatie met 

 deelnemer

•	 intervisie na afloop van het programma

In de bijleerfase wordt actief geoefend in 

het eigen project en in simulaties;

•	 actief oefenen met ander gedrag en 

 het beïnvloeden van de wilskracht van

 anderen (o.a. met acteurs)

•	 evalueren in kleine groepen en met

 deskundigen, inbreng van eigen cases

 en eigen handelen

•	 projectbezoeken in diverse branches

 in het netwerk van Plan B. Van elkaar 

 leren.

start leergang

De leergang start op 20 april 2020. 

Het programma bestaat uit 5 twee-

daagse bijeenkomsten. De leergang 

wordt afgesloten met een eendaagse 

bijeenkomst in november. 

kosten 

De kosten voor deze leergang bedragen 

per persoon € 7.950,- excl. BTW en excl.  

hotelovernachtingen

meer info/aanmelden

Meer informatie of direct aanmelden: 

•	www.planb-advies.nl/

   leergang-projectmanagement

•	jcortet@planb-advies.nl

•	06	2384	3754

https://www.planb-advies.nl/leergang-projectmanagement/
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Plan B - Advies

Groen van Prinstererlaan 37B

3818	JN		Amersfoort

www.planb-advies.nl

+31	(0)88	099	89	01

info@planb-advies.nl

www.planb-advies.nl


