Projectmatig werken
2 Dagen

Ook in de Virtual Classroom beschikbaar
Binnen organisaties worden steeds meer opdrachten in
teamverband uitgevoerd. Van een opdracht een project maken,
vereist specifieke kennis en vaardigheden. Wat houdt projectmatig
werken nu daadwerkelijk in? Wat is het verschil met je ‘gewone’
dagelijkse activiteiten? Deze training brengt je in hoog tempo
op het niveau dat nodig is om effectief projectmatig te kunnen
werken. Je leert succesvol omgaan met belangrijke elementen als
doelstellingen, taken, mensen en planning.

Kenmerken
Studieduur: 2 dagen
Investering: € 1.195
Aantal locaties: 13

Unieke voordelen
• Training van een expert uit de praktijk
• Aandacht voor jouw persoonlijke leerdoelen
• Focus op zowel harde als zachte skills van projectmatig werken

Resultaat
	Je leert succesvol projectmatig werken
	Je leert de opdracht en het resultaat helder af te bakenen
	Je bent in staat om een project te faseren en te plannen
	Je kunt projecten beheersen op tijd, budget, kwaliteit, informatie
en organisatie
	Je kunt je projectorganisatie optimaal afstemmen op de
projectomgeving
	Je krijgt inzicht in effectieve samenwerking en communicatie
binnen projectteams
	Je vergroot jouw toegevoegde waarde als projectteamlid
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Kenmerken van projectmatig werken
Kenmerken van een project
Afbakening van het project
Projectvoorstel en het projectplan
Fasering, planning en beslismomenten in projecten
Taken en verantwoordelijkheden in de projectorganisatie
Kwaliteit, budget, mensen en doorlooptijd
Projecten naast je werk
Projectbeheersing en -sturing
Projectvoortgang en -rapportage
Samenwerken binnen het projectteam
Praktijksituaties en -voorbeelden
Persoonlijk actieplan

Doelgroep
De training is geschikt voor projectmedewerkers en
projectcoördinatoren of degenen die zich hierin willen ontwikkelen.

Investering
De investering bedraagt € 1.195.
Dit bedrag is excl. € 37,50 per dag voor het dagarrangement of € 10 per avond
voor het avondarrangement. Voor online bijeenkomsten rekenen we geen
arrangementskosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud, bekijk de website voor
actuele informatie.
De totale investering is excl. btw. Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer
informatie www.icm.nl/btw.

Duur, data en plaatsen
De training is van 9.30 tot 17.00 uur en omvat 2 bijeenkomsten. Tevens
is deze training volledig online te volgen via de Virtual Classroom.
De training wordt verzorgd in Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Bosch,
Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Maastricht, Online
Virtual Classroom, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.
Training: vr 24 jun – vr 8 jul 2022
Training: di 9 aug – di 23 aug 2022
Training: vr 30 sep – vr 14 okt 2022
Training: di 8 nov – di 22 nov 2022
Training: vr 27 jan – vr 10 feb 2023
Training: di 14 mrt – di 28 mrt 2023
Training: vr 26 mei – vr 9 jun 2023
Training: di 13 jun – di 27 jun 2023

Studiewijze
Voorafgaand aan de training breng je je persoonlijke leerdoelen in
kaart via een intakeformulier op de online leeromgeving.
Onder leiding van een ervaren trainer raak je thuis in de materie
dankzij theorie, oefeningen en interactie in de bijeenkomsten. Tussen
de bijeenkomsten werk je op de online leeromgeving samen met
je medecursisten aan opdrachten en wissel je ervaringen uit. Op
de online leeromgeving vind je de unieke ICM videoserie die je ter
voorbereiding op de bijeenkomst bekijkt. Door het inbrengen van
een eigen project wordt de training gericht op de eigen dagelijkse
praktijk. Aan het eind van de training stel je een persoonlijk actieplan
op.
Heb je de gehele training gevolgd, dan ontvang je het ICMcertificaat.

Advies & inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.
Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/pmw
Deze training biedt ICM ook In Company (www.icm.nl/maatwerk)
aan en als E-Learning.

