Projectmatig werken in de praktijk
Een praktische projectbeleving

In 2 dagen alle praktische ins en outs van succesvol projectmatig werken, gebaseerd op het gelijknamige
boek. Uitgaande van de essenties van methoden zoals PRINCE2, PMI en IPMA krijg je de praktische vertaling
die je direct op jouw eigen projecten toepast. Boordevol tips, technieken, praktische voorbeelden en jip-enjanneketaalgebruik. En als bonus: de est09 toolbox met daarin praktische templates en checklisten die
ontstaan zijn uit de praktijk van meer dan 50 organisaties met projectmatig werken.
Programma
Part 1: Waarom projecten tegen kunnen vallen,
Waarom projectmanagement nuttig is, faalfactoren en succesfactoren.
Part 2: Heel Nederland BAKT DOOR
Beheersfactoren, de 8W-structuur en een dichtgetimmerd plan van aanpak in 12 stappen.
Part 3: De projectorganisatie: een spel van belangen
Rolverdeling, verantwoordelijkheden en stakeholders. Technieken voor het intakegesprek, de
effectieve kick-off, het projectoverleg en het verschil tussen JA, NEE en JA-EN.
Part 4: Reëel plannen
Realistisch plannen, het studenteffect, de 10 vuistregels van projectleiders uit de praktijk en de wet
van Murphey tackelen.
Part 5: Projectuitvoering en voortgang: liegt Tom-Tom?
Methoden voor voortgangsbewaking, voortgangsrapportage, omgaan met wijzigingen en issue
management. En het meest vergeten onderdeel van een project: evaluatie.
Incompany
2 dagen training en toegepast op lopende projecten. Het examen kan op een apart moment op jouw
locatie worden afgenomen. Inclusief de est09 toolbox vol handige checklisten en templates.
v.a. € 3.200,-*
Individueel
2 trainingssessies on-the-job met jouw eigen trainer. Jouw projecten zijn leidend. Je bepaalt zelf waar je de
accenten op wilt leggen, wanneer je wilt starten, hoe lang je erover wilt doen en wanneer je examen wilt
doen. Inclusief een persoonlijke helpdesk en de est09 toolbox vol handige checklisten en templates.
v.a. € 975,-*
*Alle prijzen zijn excl. 21% BTW, materiaal en reiskosten van de trainer. Vrijstelling van BTW is mogelijk.
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