
Slimmer samenwerken  
in projecten

Workshop

Goed samenwerken in een project gaat niet vanzelf. 
Een heldere gezamenlijke doelstelling is de basis maar 
daarnaast zijn goede afspraken belangrijk, moeten 
rollen duidelijk zijn en kent iedereen de 
randvoorwaarden. Maar hoe werkt dat in jouw praktijk? 
En wat is er nodig om uitdagende projecten tot een 
goed einde te brengen? Als dit vragen zijn die je team 
of organisatie bezighouden dan kan de workshop 
“Slimmer samenwerken in projecten” daarbij helpen!

Een project gaat over uitdagende vernieuwingen en 
verbeteringen waarmee we graag snel aan de slag gaan. 
Tijd en geld zijn beperkt dus geen tijd te verliezen! In het 
enthousiasme voor een nieuw project wordt daarom 
weleens vergeten het project zelf goed te organiseren. Het 
gevolg is dat er later in het project problemen of 
onvoorziene situaties ontstaan die de voortgang 
tegenhouden. 


Net als bij een reis is bij een project de ervaring beter met 
een goede voorbereiding en duidelijke verwachtingen. Voor 
een reis weet je dat je een tas moet pakken, de 
reisverzekering checken en je paspoort niet moet vergeten. 
Maar wat is er allemaal nodig voor een goed lopend 
project?


De workshop “Slimmer samenwerking in projecten” geeft 
medewerkers en teams alle handvatten om goed met een 
project aan de slag te gaan.

Voor het beste leereffect gaan we ook interactief met 
thema’s aan de slag, bijvoorbeeld in oefeningen of 
rollenspellen. Een actief programma dus met veel ruimte 
voor inbreng van de deelnemers!


In de workshop komen alle thema’s aan bod die nodig zijn 
voor de organisatie van een goed project. We bieden geen 
standaard projectmethode en gaan juist uit van thema’s die 
in projecten van alle soorten en maten terugkomen. Naar 
behoefte van de deelnemers kunnen we kiezen langer stil 
te staan bij bepaalde thema’s of deze juist niet te 
behandelen als het niet relevant is. Vanuit de brede ervaring 
van de workshopleider komen veel voorbeelden aan bod 
en het is waardevol als deelnemers ook hun ervaringen 
meebrengen. 


Thema’s


Projectondernemers biedt de workshop aan voor ieder 
teams of organisatie die zich wil ontwikkelen in effectief 
projectmatig werken. “Slimmer samenwerken in projecten” 
is de eerste stap voor medewerkers om hierover meer te 
leren. De workshop duurt 3 uur en wordt op locatie 
gegeven voor minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers, de 
kosten zijn €2500,- (excl. BTW). Voorafgaand is er altijd 
eerst een intake met de opdrachtgever. De workshop is 
voor een project het meest effectief als het gehele team 
deelneemt, dat neemt niet weg dat individuele deelname 
ook zeer waardevol is.


Op verzoek kan ook ingegaan worden op een specifiek 
vraagstuk of kan de workshop gegeven worden voor 
grotere of kleinere groepen, in overleg maken we hiervoor 
een offerte op maat.

Bent u geïnteresseerd in de workshop of heeft u nog 
vragen hierover? Neem dan vooral contact op!


Email: contact@projectondernemers.nl

Tel: 085 303 58 64

Geïnteresseerd?


Wat bieden wij
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