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

Praktisch projectmanagement 
Succesvol aansturen van je project 
 

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

deze training heb je jouw projectmanagementvaardigheden ontwikkeld. 

Programma 
Door het volgen van deze training krijg je alle handvatten aangereikt om jouw rol 

met plezier en vertrouwen te vervullen. Je leert hoe je een project opzet, 

structureert, inricht en beheerst. Je overziet hierdoor alle aspecten voor het effectief 

kunnen managen van je project, van de start tot en met de afsluiting. Ook ben je je 

meer bewust van het belang en de wijze waarop je omgaat met het samenspel 

tussen projectteam, de lijnorganisatie en de opdrachtgever. 

 

Voor wie is de training bedoeld? 

Voor (aankomende) projectleiders en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor 

de aansturing van een deelproject of een beperkt complex project. 

 

Hoe is de training opgebouwd? 

De training bestaat uit 5 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? 

• Overzien van de projectcyclus en maken van een projectplan;  

• Projecten inrichten, opdelen en faseren;  

• Communiceren met de opdrachtgever en de omgeving;  

• Plannen van activiteiten en begroten van resources;  

• Leiding geven aan het projectteam en -medewerkers;  

• Analyseren van risico’s en nemen van gerichte maatregelen;  

• Inrichten van de beheersing van tijd, geld, informatie en kwaliteit;  

• Effectief volgen van de voortgang, bijsturen en hierover rapporteren;  

• Gestructureerd omgaan met wijzigingen 

• Projecten afsluiten; 

• 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-projectmanagement/

