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Inleiding

De projectleider in beheer en onderhoud is een 

wendbare duizendpoot; een project precies 

conform plan uitvoeren en opleveren aan de 

gebruiker? Dat was toen. 

Nu gaat het om aansluiten en manoeuvreren in 

wat mogelijk, wenselijk en ineens urgent is.

De wereld is complexer geworden. 

De projectleider in dit domein is bezig met veel 

ballen (=projecten) in de lucht houden, ad hoc 

anticiperen op risico’s, de eigen grens 

bewaken, stakeholders te verleiden en te 

confronteren, verwachtingen van meerdere 

“bazen” te managen, de overlast te beperken, 

de overdracht te versoepelen en het grotere 

plaatje van de exploitatie in de life-cycle van 

het object te bewaken. 

Er is kennis nodig van zowel nieuwe 

denkwijzen als Agile (wendbaarheid) in 

combinatie met robuuste principes van 

projectmatig (samen)werken. Het vraagt 

beïnvloedings-skills en veel communicatie- en 

onderhandelvaardig-heden en ook zelf-

management. Daarnaast is kennis van het 

specifieke karakter van dit domein relevant.  

Deze training is interessant voor wie zich 

breed en integraal wil ontwikkelen.

Doel en doelgroep

Deze intensieve training is bestemd voor 

professionals die simultaan schaken tussen 

meerdere kleine, middelgrote en grote projecten 

op minimaal HBO werk- en denkniveau. Je geeft 

sinds kort leiding aan de uitvoering of je hebt al 

veel werkervaring in andere rollen en behoefte 

aan fundament op methode en skills in 

projectmatig werken in dit domein.

Het maximum aantal deelnemers is 12.

Voorbereiding

We doen een individuele online intake om jouw 

leerdoelen te concretiseren.

Resultaat

Je neemt de volgende bagage mee naar huis: 

• Kennis van het opzetten en implementeren van 

projecten inclusief methoden als Agile en PMW

• Kennis van omgaan met beheerders en gebruikers, 

met oog op overdracht en exploitatie

• Inzicht in stakeholdermanagement

• Inzicht in aanbesteden

• Inzicht in je persoonlijkheid en die van anderen

• Skills in beïnvloeden, onderhandelen, 

communiceren en conflicthantering

• Skills in draagvlak creëren en verwachtings-

management

• Concrete acties voor jouw projecten
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Inschrijven 
De training bestaat uit 1 blok van 5 dagdelen en 3 blokken van 3 dagdelen in de periode september 2020 –
februari 2021 op nader te bepalen datums en op een inspirerende locatie in de omgeving Utrecht.

Inschrijven is mogelijk op de website tot uiterlijk 1 juli 2020.
Als je uiterlijk 30 mei 2020 inschrijft, ontvang je een korting van € 300,- of een bonus naar keuze, namelijk 
een extra verdiepend online coachgesprek voor jezelf of een Insights Discovery® profiel plus online sessie 
als weggever aan een andere persoon t.w.v. € 500,-.

De investering voor deelname bedraagt € 3.890,- all-in exclusief btw. 
Dit bedrag is inclusief een online intakegesprek, cursusmateriaal, geselecteerde artikelen, 5x lunch, 4x diner 
(inclusief uitnodiging voor je leidinggevende en je opdrachtgever bij een avondsessie), 1x overnachting en 
een Insights Discovery® profiel. 

Kenmerken Training

• Brede mix: combinatie van skills en structuur voor jou en je project

• Verdieping persoonlijk: met persoonlijkheidsprofiel jezelf beter leren kennen en hoe je overkomt bij anderen

• Bijzondere expertise en leerzame metaforen: leren uit andere invalshoeken met speciale gasten

• Praktijk naar binnen halen: avondsessie met een gast naar keuze en je leidinggevende

• Projectervaring: hoofddocent (Jöan) met handson projectmanagementervaring en specialist in Project Kickoffs

• Samenwerken: praktijkinbreng (Rob) met ervaring in expliciet samenwerken en betrekken beheerder en gebruiker

"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 4 blokken niet veel? Dit is een fundamentele basistraining waarin skills en projectmanagement verbonden worden, 

gericht op de specifieke aard en dilemma’s die Beheer en Onderhoud in combinatie met kleinschalige verbouwingen met 

zich mee brengt; dat vergt een investering in tijd. Het kost je netto slechts 5 werkdagen.

• Welke methode wordt behandeld? We staan expliciet stil bij de fasen van projecten en nemen daarin Agile en 

Projectmatig Werken als leidraad. Daarnaast is Overdracht en Exploitatie een specifiek thema.

• Hoe verhoudt deze investering zich tot andere trainingen? Vergelijking leert dat dit een uitstekende prijs-prestatie is
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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.

Rob van Kouwen van Multividuals, Experts in Expliciet Samenwerken is ruim 20 jaar actief in de bouw- en inframarkt. Hij werkt voor opdrachtgevers, de 

markt en vaak voor beide. Als onafhankelijk begeleider is hij betrokken bij verschillende innovatieve samenwerkingsvormen en begeleidt projecten van A tot 

Z. Van opstart tot oplevering & overdracht in één dag. Zijn specialiteiten: teamvorming, teamontwikkeling, projectmatig samenwerken en onafhankelijke 

begeleiding van projecten en overleggen. Rob zal zijn kennis en ervaring op interactieve wijze inbrengen en inspelen op door deelnemers ingebrachte casuïstiek. 

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

We realiseren ons in dit Corona-tijdperk dat investeren en plannen ook voor jou lastig is. Het betekent voor 

ons dat we rekening houden met de 1,5 meter-regel in de keuze van een locatie; dat we, indien noodzakelijk, 

online alternatieven bieden voor (delen van) ons trainingsprogramma; dat we bij voldoende inschrijvingen 

datums en gasten gaan plannen; en dat we, mocht het onverhoopt geen doorgang kunnen vinden, je je geld 

teruggeven. Laten we hopen op een mooi najaar!

Als u behoefte heeft aan meer informatie, meld u aan voor de online infosessie op 7 of 12 mei 13.00-14.00 

uur op e-mail adres hieronder. Je kunt uiteraard ook bellen of mailen 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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