
Projectmatig werken
- training

• Kennis van opzet, 
uitvoering en afronding
van projecten

• Communicatieve 
aspecten van 
projectmatig werken

• Eigen rol binnen 
projecten



Waarom deze training

Het werken in projecten geeft heel veel mogelijkheden om op een inventieve, creatieve en ook productieve manier
samen te werken met mensen met uiteenlopende kwaliteiten, kennis en ervaring. Dat vereist wel een goed inzicht in
de mogelijkheden van projectmatig werken, en zeker ook van de mogelijke valkuilen. In deze training komen zowel
algemene aspecten van projectmatig werken aan de orde als nuttige en praktische tips, die zorgen voor succesvolle
projecten, waarin medewerkers met grote inzet en plezier met elkaar samenwerken. 

Projectmatig werken

Wat willen we bereiken? 

In de training krijgen de deelnemers:

• Algemene kennis van de opzet, uitvoering en afronding van projecten;
• Inzicht in de communicatieve aspecten van projectmatig werken;
• Inzicht in de eigen rol binnen projecten.

Voor wie bestemd?

Deze training is aan te raden voor (aanstaande) projectmedewerkers en –ondersteuners. Voor iedereen, die - regel-
matig of incidenteel - in projectverband werkt, is het nuttig om kennis te hebben van het verloop van projecten, in-
zicht te hebben in kansen en risico’s. Ook het samenwerken en communiceren met projectcollega’s kent bijzondere
elementen.

Aanpak

De training bestaat uit 2 dagen met een tussenliggende periode van 3 weken waarin u het geleerde in de praktijk
brengt. Tussen de eerste en tweede dag voert u een opdracht uit over de inrichting van projecten in uw organisatie.
U ontvangt een syllabus met relevante thema’s en tips en trucs over Projectmatig werken. In de training Projectmatig
werken staat het verbinden van theorie en praktijk centraal.



Trainingsduur

Vier dagdelen, verdeeld over twee blokken. De trainingstijden zijn van
9.00 tot 17.00 uur. 

Groepsgrootte

Wij werken bewust met kleine groepen. De maximale groepsgrootte voor
deze training is vastgesteld op tien deelnemers.

Inschrijving

De inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. 
Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers voor de training
hebben de laatst ingeschrevenen voorrang voor deelneming aan de
eerstvolgende training. 

Betaling

De verschuldigde kosten dienen een maand voor aanvang van de trai-
ning te zijn voldaan, of  uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur.

Praktische zaken



Organisatie ontwikkeling

ZIN advies richt zich op de kwaliteit
van de organisatie als geheel. Jaren-
lange ervaring heeft geleerd dat het
belangrijk en effectief is om de
aandacht te richten op het totale sys-
teem van voortbrenging.
Onze adviseurs zijn ervaren in de be-
geleiding van het management op
het gebied van integrale organisatie
ontwikkeling. Op basis van hun ken-
nis en inzicht kunnen ze ter plekke
sturing geven aan het vormgeven van
beleid. Zij ontwikkelen alternatieven
en helpen bij het maken van keuzes.
Ook kunnen zij uw organisatie bege-
leiden op specifieke terreinen, zoals
Investors in People, leiderschaps- en
teamontwikkeling en organisatie-op-
stellingen.

Personeelsadvies
“Onze adviseur woont bij u om de
hoek”

Hebt u vragen of problemen op het
gebied van personeel? Wij kunnen
uw P&O beleid en instrumentarium
snel en doeltreffend doorlichten met
onze P&O scans.
Vanuit een jarenlange ervaring hel-
pen wij uw organisatie op een des-
kundige manier. Ons specialisme is
het assisteren van het MKB bij vraag-
stukken over P&O. U krijgt een per-
soonlijke adviseur, die uw organisatie
kent en daardoor weet wat er in uw
bedrijf leeft.
Organisaties met een eigen P&O-
functionaris of afdeling kunnen bij
ons terecht voor ondersteuning bij
projecten of interimwerkzaamheden.

Medezeggenschap

Op het gebied van medezeggen-
schap kunnen wij specialisten inzetten
die vaardig zijn in integrale advise-
ring en ondersteuning van medezeg-
genschapsorganen en bestuurders
met betrekking tot:
- inhoudelijke advisering
- procesbegeleiding
- samenwerking en communicatie
- projectadministratie 

ZIN advies, uw partner in HRM

ZIN advies
Fluessen 20
9204 HP  Drachten
Tel. (0595) 44 52 58
www.zinadvies.com
info@zinadvies.com
KvK 01083819

Training en Coaching

Training
Onze in-company trainingen zijn
maatwerk, dat tot stand komt in over-
leg met de opdrachtgever. De na-
drukkelijke aandacht die wij besteden
aan de transfer naar de praktijk ver-
hoogt het rendement in hoge mate. 
Een aantal van onze trainingen orga-
niseren we tevens met open inschrij-
ving, zoals:
- Praktisch Leidinggeven
- Oplossingsgericht Leidinggeven
- Leidinggeven aan teamontwikkeling
- Persoonlijke Effectiviteit
- Projectmatig werken
- Doeltreffend vergaderen

Coaching
Veel managers en medewerkers heb-
ben behoefte aan persoonlijke coach-
ing. 
Coaching bestaat uit gesprekken met
een externe deskundige over zaken
die met persoonlijk functioneren,
zowel in werk als privé, te maken
hebben. Coaching kan een versnel-
ling brengen in de ontwikkeling van
de gecoachte en in combinatie met
training kan dit de effectiviteit nave-
nant verhogen.


