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Inleiding
De projectleider, bouwmanager en IPM-er 
anno 2020 is een verbindende allrounder; een 
project sec conform specs uitvoeren en 
opleveren? Verleden tijd!

De wereld verandert onder je handen.
Dus de projectleider is bezig een team te 
enthousiasmeren, stakeholders te betrekken, 
meerdere “opdrachtgevers” te bedienen en het 
project te promoten. Er is kennis nodig van 
nieuwe ontwikkelingen als Agile en Value 
Based Projectmanagement om uit te putten.
En tegelijkertijd snap en bewaak je de 
business case.

Dit vraagt beïnvloedings-skills, kennis van het 
vakrepertoire, gevoel voor de omgeving, 
zelfkennis en vooral zelfmanagement.

Tot slot, een project managen zonder 
materiedeskundigheid? Kan niet meer! 
Ook kennis van aanbesteden, trends in de 
markt en bijv. digitale hulpmiddelen is relevant. 

Deze training is interessant wanneer je breed 
en integraal hierin wilt ontwikkelen om op een 
next level te komen. 

Doel en doelgroep
Deze intensieve training is bestemd voor 
professionals met enkele jaren ervaring en 
minimaal HBO werk- en denkniveau. Je geeft 
zelfstandig leiding aan een project of je hebt veel 
werkervaring in andere rollen maar vooral 
behoefte aan fundament op methode, skills en 
bouw/infra-inhoud in je relatief nieuwe rol als 
leidinggevende aan een project.

Het maximum aantal deelnemers is 12.

Voorbereiding
We doen een individuele intake om jouw 
leerdoelen te concretiseren.

Resultaat
Je neemt de volgende bagage mee naar huis: 
• Meer kennis van het opzetten en implementeren

van projecten
• Meer kennis van diverse methoden (IPM, PMW, 

PMC, Prince2, VBM, Agile, etc.) 
• Meer kennis van Aanbesteden en Trends in de 

bouw en infra
• Inzicht in je persoonlijkheid en die van anderen

(m.b.v. Insights Discovery profile) 
• Skills in beïnvloeden, conflicten hanteren en

mondeling en schriftelijke communicatie
• Inzicht in je krachtenveld, de relatie met je 

opdrachtgever en de risico’s van je project
• Handvatten voor leidinggeven aan je projectteam.
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Inschrijven 
De training bestaat uit 5 blokken van 5 dagdelen inclusief overnachtingen in de periode september 2020 –
februari 2021 op nader te bepalen datums. Vier blokken vinden plaats op een inspirerende locatie in de 
omgeving Utrecht, één blok speelt zich af in een dierentuin.

Inschrijven is mogelijk op de website tot uiterlijk 1 juni 2020.
Als je uiterlijk 1 april 2020 inschrijft, ontvang je een bonus naar keuze: boeken naar keuze t.w.v. € 250,- of 
een gratis teamworkshop Insights Discovery® van 1,5 uur.

De investering voor deelname bedraagt € 6.800,- all-in exclusief btw. 
Dit bedrag is inclusief een individueel intake- en tussentijds feedbackgesprek, cursusmateriaal, geselecteerde 
artikelen, 10x lunch, 5x diner (inclusief uitnodiging voor je leidinggevende en je opdrachtgever bij een 
avondsessie), 5x overnachting en een Insights Discovery® profiel. 

Kenmerken Training
• “Brede mix”: combinatie van skills en structuur voor jou en je project
• “Verdieping persoonlijk”: elk blok intervisie in twee subgroepen onder begeleiding van intervisiedocent
• “Bijzondere expertise en leerzame metaforen”: elk blok minimaal 1 speciale gast uit een “andere wereld”
• “Praktijk naar binnen halen”: avondsessies met je (project)opdrachtgever en je leidinggevende
• “Projectervaring”: hoofddocent met handson projectmanagementervaring en specialist in Project Kickoffs
• “Context van Bouw en Infra”: speciale gasten voor de specifieke kenmerken van de Bouw en Infra 

"Fijne balans tussen hard en soft skills, een 
overweldigende hoeveelheid bruikbare (!) 
instrumenten aangereikt gekregen om een 
nóg betere projectmanager te worden"

"De training heeft bijgedragen aan mijn 
persoonlijke ontwikkeling. De interactie met 
de medecursisten heeft daar ook een grote 
rol in gespeeld"

"Ik heb meer dan ooit verwacht geleerd 
over mezelf, mijn werkwijze en hoe ik 
efficiënter en effectiever kan werken, 
coachen en mijn hoofd koel kan houden"

"Heb een hele positieve indruk van de 
training en heb veel aan de training gehad 
voor mijn persoonlijke ontwikkeling maar 
ook met het aanreiken van tools binnen 
projectmanagement die ik in mijn dagelijkse 
werk kan toepassen. De klik met de overige 
deelnemers was ook heel fijn"

"Ik heb veel meer geleerd dan ik van 
tevoren had gedacht"

Quotes deelnemers 2017
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FAQ
• Is 5 blokken niet veel? Dit is een fundamentele basistraining waarin skills en projectmanagement verbonden worden, 

gericht op de specifieke aard van de Bouw en Infra branche; dat vergt een investering in tijd. 

• Welke methode wordt behandeld? We staan expliciet stil bij de start (plan van aanpak en kickoff), de inrichting 
(besturing, besluitvorming en risico’s) en de beheersing (beheersaspecten en rapporteren) van projecten; niet volgens een 
specifieke methode maar juist vanuit de kennis van meerdere aanpakken zoals PMW, PMC, IPM, Prince2, VBM en Agile.

• Hoe verhoudt deze investering zich tot andere trainingen? Vergelijking leert dat dit een uitstekende prijs-prestatie is
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Cornelia Vermeer heeft zich als trainer van de groepsdynamiek van apen gespecialiseerd in aapgedrag en vertaalt deze naar gedragingen die we dagelijks 
op de werkvloer terug zien. De apen bieden daarmee een prachtige spiegel en kijk om vanuit biologisch perspectief de brug te slaan naar organisaties en de 
onderlinge relaties tussen collega’s. Ze neemt je op bevlogen en sprankelende wijze mee langs de apen in het park, waarbij ze je inspireert en uitnodigt … 
Daarnaast heeft ze bij natuurbeherende organisaties ruime ervaring in project- en programmamanagement opgedaan.

Piet Hoekstra is medeoprichter en consultant van People Plus Human Development. Daarnaast is hij verbonden aan SIOO, waar hij betrokken is bij de 
opleiding voor organisatieadviseurs. Zijn specialiteiten zijn verandermanagement, teamdynamiek en begeleiding van professionele vraagstukken middels 
consultatie. Piet werkt vaak als sparringpartner in situaties waarin verandering, samenwerking en vertrouwen centraal staan.

Maarten Ducrot is sinds 1992 actief als organisatieadviseur, door hemzelf aangeduid als Ondernemer in Veranderingen, met als uitgangspunt: hoe neem je 
mensen mee in succesvol, ander gedrag bij een verandering in plaats van sturen op resultaat; hoe boor je die bron en het talent aan binnen een 
professionele omgeving zodat verandering en ontwikkeling van Binnenuit komt in plaats van bepaald door de leiding? En hoe ziet leidinggeven er dan wel 
uit? Veranderkunde en Talentontwikkeling is het specialisme van Ducrot.

Wendy Zonneveld is coach, trainer en intervisiebegeleider. Zij is sociaal geograaf van oorsprong. Na een onderwijsloopbaan waarvan meer dan tien jaar als 
leidinggevende in het voortgezet onderwijs, heeft zij alweer jaren succesvol een eigen bedrijf als coach. Daartoe heeft zij een geaccrediteerde opleiding 
gevolgd (senior practitioner EQA/NOBCO). Wendy is in haar element als zij mensen in beweging krijgt en dat bereikt zij keer op keer met haar scherpe 
waarnemingen en rake analyse. Enthousiasme, gedrevenheid en mensgerichtheid kenmerken haar.

Ontmoet ons team

Raymond Eilander is trainer en coach en enthousiasmeert en confronteert teams, professionals en leiding met hun onbenutte potentieel. 
Wanneer je je eigen belemmeringen te boven komt en je kan overgeven aan wat je kan leren dan vergroot jij per direct jouw Impact en de Impact van jouw 
team of organisatie. Leiderschap, samenwerking, adviseren, beïnvloeden en omgaan met conflicten zijn thema’s waarin hij graag betekenisvol is. Naast 
muzikant en rugbycoach is hij lid van de Orde van Organisatiekundigen & Adviseurs en Associé van de Baak Managementcentrum VNO-NCW.
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Jöan Boere (hoofdtrainer) heeft ruim 10 jaar hands-on projectmanagement ervaring en is sinds 2002 trainer/facilitator. 
Het leven heeft hem al wat tegenwind bezorgd, hetgeen een bron voor doorleefd advies en rake feedback als bijvangst heeft opgeleverd. 
Tot zijn specifieke expertise rekent hij het organiseren van kickoffs van grote projecten of programma’s. Daar komt zijn projectmanagement ervaring, 
veranderkundig inzicht en het vermogen een teamimpuls te realiseren mooi samen. 
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EXPLORE TO DISCOVER

Zorgvuldig Scherp Bevlogen

Voor meer informatie of referenties belt of mailt u met Jöan Boere.

EXPERIMENT TO FEEL EXCHANGE TO ACT

Zo werken wij
We gaan met elkaar op reis. Niet
zomaar een reis maar een expeditie, 
opgebouwd uit drie pijlers om te leren.

EXPLORE TO DISCOVER –
Zelfonderzoek door niet-gangbare
werkvormen van bijzondere
gastdocenten levert inzicht in drijfveren
en overtuigingen op. 

EXPERIMENT TO FEEL –
Omstandigheden in een expeditie 
leveren echt gedrag op waar je 
feedback op krijgt. Oefen in een veilig 
leerklimaat. 

EXCHANGE TO ACT –
Onderlinge uitwisseling wordt opener in 
een inspirerende omgeving.
Permanente aandacht voor je 
leerbehoefte en je projectcasus borgt je 
leerresultaat en dat zet aan tot actie. .

Deze elementen borgen variatie in 
leervormen, afwisseling en dynamiek in 
het proces en maken van elke training 
of workshop een “special”. 
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