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‘Best Practices’ Projectmanagement

Effectief en praktijkgericht leren!

Projectmanagement training van Lear-
ning Ideas

Wanneer een organisatie de uitvoering van
projecten wil verbeteren, maar voor haar
medewerkers niet certifi cering nastreeft is een 
opleiding in algemeen projectmanagement de
beste keuze.
De voordelen zijn:
• Op maat gemaakt
• Aangepast aan de situatie van de organisatie
• Praktijkgericht
• Gebaseerd op ‘best practices’

Best Practices projectmanagement

Voor alle projecten gelden een aantal basisre-
gels. Ongeacht of een organisatie een specifi eke 
methode zoals PRINCE2 wil gebruiken zijn deze
regels altijd toepasbaar.
De training Best Practices Projectmanage-
ment maakt gebruik van breed geaccepteerde
werkwijzen in projectmanagement, waarbij de
achterliggende begrippen alleen aangeboden
worden wanneer ze daadwerkelijk in de organ-
isatie toegepast kunnen worden.
Zo ontstaat een training die de deelnemers
practische handvaten aanreikt die in de eigen
organisatie toepasbaar zijn.

Inhoud

In de training volgen wij de tijdlijn van het
project, en oefenen we met de deelnemers de
belangrijkste onderdelen:
• Goede projectopdrachten
• Effectieve organisatie
• Beslisstructuren
• Van opdracht naar plan

• Planningstechnieken
• Risico’s en risicoanalyse
• Werkopdrachten verstrekken
• Voortgangsbewaking
• Issues en problemen afhandelen
• Volledig afronden en afsluiten

Werkwijze

Voor de training maken we kennis met de
organisatie om te horen waar in de training de
nadruk op moet vallen . Zo wordt de opleiding
toegesneden op de daadwerkelijke behoeften
van de organisatie en de medewerkers.
In de training werken we met korte inleidingen
van een onderwerp. Daarna gaan we zo snel
mogelijk over tot de praktische toepassing in
de eigen werksituatie. We werken bij voorkeur
met projecten en voorbeelden die de deelne-
mers zelf aandragen. Zo slaan we snel de brug
tussen de achtergrond van best practices en de
toepassing in de eigen praktijk.

Lengte van de training

De totale tijd van de training kan variëren naar
gelang de behoefte van de organisatie. In het
algemeen biedt een cursusduur van drie dagen
voldoende ruimte aan de deelnemers om zich de
basis eigen te maken.


