
Projectmanagement vaardigheden

De training Projectmanagementvaardigheden is een tweedaagse interval training en gaat specifiek in 

op de sociale vaardigheden die je nodig hebt om projecten succesvol te leiden.

“Mijn projectteam bestaat uit mensen waar ik niet de manager van ben. Hoe geef ik deze mensen 

leiding?” “Welke vragen moet ik stellen zodra ik een opdracht krijg?” “Ik ervaar weerstand tegen dit 

project. Hoe ga ik deze ombuigen?” “Hoe kan ik de communicatie verbeteren in mijn project?” “Hoe 

kan ik sterker in mijn schoenen staan bij het aangeven dat dit project niet past in de planning?”

In deze training behandelen we vooral de

gedragscompetenties

Onze projectmanagementtrainingen leiden je 

langs de belangrijkste competenties die je 

nodig hebt om projecten succesvol voor te 

bereiden, uit te voeren en af te ronden. Je krijgt 

theoretische achtergronden, praktische 

voorbeelden en handige tools en templates 

waarmee je direct aan de slag kunt.

Je werkt aan jouw gedragscompetenties zoals 

leiderschap, communicatie en teamvorming. En 

tenslotte leer je meer over de context 

waarbinnen een project wordt uitgevoerd zoals 

programmamanagement, Agile en Lean.

Ook voor jou?

Onze Projectmanagementtrainingen zijn 

geschikt voor:

✓ (Senior)projectleiders/projectmanagers die 

hun kennis en inzicht willen verbreden en 

verdiepen en van andere projectmanagers 

willen leren

✓ Lean Belts die meer kennis en inzicht willen 

in de communicatieve vaardigheden bij 

Lean-verbetertrajecten

✓ Verandermanagers die projecten willen vlot 

trekken om veranderingen te ondersteunen

✓ Medewerkers die in projecten werken of 

projecten ondersteunen

“Deze en andere vragen komen uitgebreid aan bod”



Haal het beste uit jezelf, en uit je bedrijf! 

Succesvol zijn betekent voor bedrijven en 

medewerkers continuïteit, groei én persoonlijke 

ontwikkeling. Wij geloven dat waar ‘mens’ en 

‘organisatie’ samenkomen, de spiraal altijd opwaarts 

gaat. Samen kunnen we ervoor zorgen dat jij én je 

organisatie succesvol zijn en blijven. De kracht van 

resultaat- en mensgericht verbeteren! 

Wij helpen bij het verbeteren van de efficiency, 

effectiviteit en samenwerking binnen organisaties, 

zodat resultaten en klanttevredenheid naar het 

hoogst mogelijke niveau komen. 

We doen dat door medewerkers te trainen en te 

begeleiden, zodat zij zelf in staat zijn te bouwen aan 

een lerende en continu verbeterende organisatie. Zo 

werken wij aan jouw persoonlijke ontwikkeling en de 

groei van jouw bedrijf! Ons motto: Voordoen –

Samen doen – Zelf doen! 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over deze training

of de mogelijkheden van een incompany

training bespreken?

Wij komen graag met je in contact via de

hieronder aangegeven contactgegevens.

Op onze website www.mkpc.nl vind je

meer informatie. Bijvoorbeeld over

wanneer de eerstvolgende opleiding bij

jou in de buurt start. Je kunt je daar ook

meteen inschrijven!

Details

Tijdsduur

Twee dagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Kosten 

€ 895,- (excl. btw) per persoon, inclusief 

arrangement, lesmaterialen en literatuur.

Kom je samen met een collega of vriend 

naar dezelfde training, dan krijgen jullie 

beide een korting van 15%.

Wat kun je na de training?

Na afloop van de training 
Projectmanagementvaardigheden heb je:

Kennis van en inzicht in de belangrijkste sociale 
competenties van projectmanagement: leiderschap, 
motivatie, teamvorming, communicatie, 
onderhandeling, conflicten, escalatie en advies.

En heb je de competenties toegepast op jouw eigen 
projectsituatie

Goede aansluitingen op andere trainingen 

Onze Projectmanagementtrainingen sluiten goed 

aan op andere trainingen: Projectcoaching, Lean 

Six Sigma Green- en BlackBelt, Operational

Management en Begeleiding inrichting 

projectorganisatie.

Voordoen – Samen doen – Zelfdoen!


