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Schrijf je nu in voor deze training op www.nimo.nl.  

Praktisch projectleiderschap 
Grip op een complexe projectomgeving 
 

Wij trainen jou in projectmanagementkennis en -vaardigheden. Na het volgen van 

deze training heb je jouw projectleiderschapsvaardigheden ontwikkeld. 

Programma 
Door het volgen van deze training krijg je inzicht in jouw kwaliteiten en weet je je te 

profileren als projectleider. Je leert je invloed te vergroten om in belangrijke situaties 

resultaat te boeken. Je krijgt handvatten aangereikt om te bouwen aan een goed 

presterend team. Jouw energie en die van het team groeit waardoor je voor de 

opdrachtgever het verschil kunt maken. Ook leer je te onderhandelen met belang-

hebbenden en om te gaan met conflicten en weerstand. Door het krachtenveld 

van belangen te managen creëer je draagvlak en betrokkenheid. 

 

Voor wie is de training bedoeld? 

Voor projectleiders en -managers met meerdere jaren ervaring. De methodische 

kant van projectmanagement heb je je al eigen gemaakt bij een eerder 

gevolgde training of opgebouwd in je uitgebreide projectpraktijk. 

 

Hoe is de training opgebouwd? 

De training bestaat uit 4 losse dagen. Tussen deze trainingsdagen in pas je het 

geleerde in de praktijk toe. Je stelt aan het eind van de training een praktijkplan 

op, waardoor de training voor jou écht impact heeft. 

 

Hoe bereid je je voor? 

• Deelnemen aan de online kick off; 

• Beschrijven van jouw leerdoelen en uitdagende praktijksituaties. 

 

Welke onderwerpen komen o.a. aan bod? 

• Je profileren als projectleider; 

• Bouwen aan een goed presterend team van mensen; 

• Richten van de energie van het projectteam; 

• Flexibel aansturen van teamleden en betrokken houden; 

• Doorgronden van de invloed van de projectomgeving op je project; 

• Creëren van draagvlak en communiceren met belanghebbenden; 

• Proactief regie nemen en houden in (lastige) gesprekken; 

• Gedrag herkennen, begrijpen en beïnvloeden; 

• Onderhandelen, conflicten hanteren en omgaan met weerstand; 

• Persoonlijk praktijkplan en evaluatie. 

Impact en erkenning 
Je rondt de training af met persoonlijke actie- en verbeterpunten die je in 

jouw eigen werk gaat toepassen. Na afronding van de training ontvang je 

een bewijs van deelname. 

https://www.nimo.nl/trainen/praktisch-projectleiderschap/

