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Organisaties moeten steeds wendbaarder en flexibeler zijn.  Op die manier kan sneller en beter 
worden ingespeeld op de ontwikkelingen in de organisatie en hun omgeving. Het goed kunnen 
werken in projecten is daarmee een kerncompetentie van elke moderne organisatie. En de 
professionaliteit om in een project te kunnen werken of er leiding aan te kunnen geven wordt 
voor veel medewerkers in een organisatie een belangrijke en onderscheidende kwaliteit.  
Deze opleiding is een basisprogramma projectmanagement voor iedereen die zich op dit gebied 
wil ontwikkelen en wil leren. Voorkennis over het onderwerp is niet noodzakelijk. In de training 
zijn de meest actuele inzichten op het gebied van projectmanagement verwerkt en specifieke 
cases voor de overheid en non-profit toegevoegd. De opleiding biedt een solide theoretische basis 
voor het werken in of leidinggeven aan een project en is daarmee geschikt voor iedereen die 
daarmee begonnen is of binnenkort voor deze uitdaging staat.  
 
Uitgangspunt is Projectmatig creëren (PMC), een visie op projectmanagement die in 20 jaar een 
grote vlucht heeft genomen. Uitgangspunt van projectmatig creëren is dat niet de structuur maar 
het commitment van mensen de basis zijn van projectsucces. Dat zie je terug in de werkwijze 
waarin zichtbaar is dat een project vooral een co-creatie is van ieder die erbij betrokken is.  
De opleiding biedt ook veel praktische handvatten om er morgen mee aan de slag te gaan en uw 
eigen project(en) direct te verbeteren. Projectmanagement is een uitdagend vakgebied; een 
manier van werken van alle tijden. Competenties op dit gebied mogen in niemands CV ontbreken. 
 
De hieronder opgenomen lijst van onderwerpen van de trainingsdagen is indicatief. De precieze 
invulling van de dagen wordt met de deelnemers bepaald, mede afhankelijk van hun ervaring en 
specifieke leervragen. 
 
DAG 1: De essenties; de start van een project  
 
We maken kennis met elkaar en kijken naar de basis van projectmanagement. Daarnaast kijken 
we naar de start van een project en de definitie van het project. 
De volgende onderwerpen staan centraal:  

• Kennismaking en introductie op het programma 
• Kiezen voor een tijdelijke werkstructuur: project of programma?  
• Essenties van projectmatig creëren 
• Sturen op commitment en resultaat 
• Het projectcontract 
• De start van een project  
• De relatie projectleider–opdrachtgever 
• De projectdefinitie, de basis van een goed project 
• De project start up 
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Case: Je krijgt van je manager een complexe en uitdagende opdracht. Moet ik het aanpakken als 
project, of wellicht als programma? En wat zijn de verschillen? En welke stappen zet ik vanaf de 
start? 
 
DAG 2: Structureren en beheersen 
 
De basis van een goed project ligt in een goede structurering en planning. Hier wordt tijdens dag 2 
naar gekeken. Ook kijken we naar hoe je tijd, geld en kwaliteit beheerst. 
De volgende onderwerpen staan centraal:  

• Faseren van een project 
• Structurering van het project: creatief structureren 
• De Work Breakdown Structure 
• Het beheersplan 
• Spelen met tijd, geld en kwaliteit in het project 
• Van structuur naar planning: over kritieke pad en marges  
• De projectbegroting 
• Voortgangsrapportages 

Case: Voor jouw project maak je een beheersplan. Uw eigen projectcontract kunt u als casus 
inbrengen. 
 
DAG 3: Risico's, omgevingsmanagement en de projectorganisatie 
 
Vrijwel elk project heeft een dynamische omgeving. Een omgeving die kan ondersteunen, maar 
ook risico's in zich heeft. Projecten vinden plaats in een setting waarin niet alles vast ligt. 
Risicomanagement en -omgevingsmanagement zijn daarom belangrijke aspecten bij het opzetten 
van je project. Ook kijken we op deze dag naar diverse rollen en hoe je werkt aan een succesvol 
team? 
De volgende onderwerpen staan centraal:  

• Risicomanagement  
• Omgevingsmanagement 
• Het maken van een krachtenveldanalyse 
• Van analyse naar sturen op de omgeving 
• De projectorganisatie 
• De kracht van je team 
• Leidinggeven aan het team 
• Verbetering van je project (verbeterplan) 
• Afronden en evalueren 

Case: Voor je eigen project maakt u een verbeterplan op basis van een systematische analyse van 
wat goed en minder goed gaat. Je gebruikt hierbij alles wat geleerd is in de vier cursusdagen. Met 
dit plan kunt je goed bij je leidinggevende voor de dag komen. 
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Tijdens de training wordt intensief gebruik gemaakt van de casuïstiek van de deelnemers. Hun 
eigen praktijk is steeds onderwerp van verschillende oefeningen. 
 
Het programma wordt uitgevoerd op basis van de visie Projectmatig creëren (PMC). In de bijlage 
is kort wat informatie over PMC opgenomen. 
 
Materiaal 
 
Deelnemers ontvangen alle presentaties, en hulpmiddelen en daarnaast twee boeken. Daarmee 
heb je alle achtergrondinformatie om je eigen werk een stevige boost te geven. 
 

 
 
 
Uitvoering: profiel van de hoofddocent, Lauren Algra 
 
Namens Jo Bos & Co wordt de training 
verzorgd door Lauren Algra. Lauren is 
zelfstandig adviseur en trainer en is ruim 9 
jaar actief op het gebied van 
professionalisering van projectmanagement 
in organisaties. Zij heeft een groot aantal 
trainingen verzorgd voor beginnend en 
ervaren projectmanagers, verzorgt de 
procesbegeleiding bij het opstarten van 
nieuwe projecten, ondersteunt bij de 
ontwikkeling van projectteams en brengt 
daarin haar eigen ervaring mee als voormalig 
projectleider binnen de overheid. 
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Verdere praktische zaken 
 

Aantal 
deelnemers 

Minimaal 5 - maximaal 12 deelnemers.  
Deelnemers hebben als het enigszins kan een project onder hun hoede of 
zijn bij de uitvoering van een project betrokken, waardoor er voldoende 
gewerkt kan worden met de concrete eigen casuïstiek.  
 

Locatie Centraal in het land (Social Impact Factory Utrecht), goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer.  
 

Planning De training bestaat uit 3 eendaagse trainingsdagen van 9.15 - 17.00 uur. Met 
een tussenperiode van 3 - 4 weken, zodat de deelnemers ook in de praktijk 
aan de slag kunnen met de concepten en die in hun eigen projecten kunnen 
toepassen.  
 

Data • donderdag 16 april 
• dinsdag 12 mei 
• donderdag 4 juni 

 
Kosten De kosten van deze driedaagse training bedragen € 2.095, exclusief BTW. 

Bij een 2de , respectievelijk 3de deelnemer uit één organisatie krijg je per 
volgende deelnemer een korting van € 150,-. 
Bij de prijs zijn alle kosten inbegrepen: de trainingsdagen, boeken, koffie, 
thee, lunches e.d. De kosten worden vóór de training in rekening gebracht. 
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De kern van Projectmatig Creëren 
 
Onze visie op projectmanagement kijken is neergelegd in het boek Projectmatig creëren 2.0 (Jo 
Bos en Ernst Harting, Scriptum Books, Schiedam, 2006). Optimaal projectmanagement is het 
zoeken naar creatiekracht in een project. Naar hoe mensen creërend bezig kunnen zijn in plaats 
van reactief. Het geheim daarvan is dat in het project op een goede manier gebruik wordt 
gemaakt van vormkracht, samenwerkingskracht, persoonlijke kracht en voedingskracht: 
 
• Voedingskracht is de voedingsbodem waar het project zijn oorsprong vindt en waarvoor het 

ook bestemd is. Het is de reden van bestaand voor het project en heeft dus vooral met de 
energie van de opdrachtgever te maken. 

• Persoonlijke kracht komt tot uitdrukking in ideeën, creativiteit, visie. Het is het vermogen om 
de huidige realiteit te ontstijgen en vooruit te zien naar een gewenste toekomst. 

• Samenwerkingskracht is het vermogen om in dialoog samen iets te creëren dat de kwaliteiten 
van ieder individu overstijgt. 

• Vormkracht manifesteert zich in het vermogen om creatieve ideeën, visies en idealen tastbaar 
te maken en ook werkelijk te realiseren.  

 
In een project dat soepel verloopt, is de energie van de vier krachten voelbaar, bijna tastbaar 
aanwezig. Alle betrokkenen werken gezamenlijk vanuit hun eigen inspiratie en hetgeen waarin ze 
zelf geloven. In de volgende figuur wordt dit proces gesymboliseerd. 
 

 
 
Voedingskracht, persoonlijke kracht, samenwerkingskracht en vormkracht kunnen we vertalen 
naar vier dimensies die in Projectmatig creëren een belangrijke rol spelen. Wij noemen ze de ‘zij’-
kant, de ‘ik’-kant, de ‘wij’-kant en de ‘het’-kant. In Projectmatig creëren spelen ze allemaal een 
even belangrijke rol. Een project kan niet zonder een van deze vier dimensies. 

VOEDINGSKRACHT/

SAMENWERKINGSKRACHT/VORMKRACHT/

PERSOONLIJKE/KRACHT/
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De ‘zij’– of omgevingskant 
Een project dat niet geworteld is in een duidelijke behoefte, dat geen voeding vindt vanuit een 
reden van bestaan, kan niet levenskrachtig zijn. Iemand moet er wakker van liggen als het project 
niet gerealiseerd wordt, of omdat hij dromen heeft waarvoor het project belangrijk is, of omdat 
een bepaalde problematiek moet worden opgelost. Naarmate gebruikers meer zitten te wachten 
op het resultaat zal er meer energie in het project zitten. Belangrijke vragen vanuit de ‘zij’-kant 
zijn dan ook onder andere: 
 
• Wie zit er op het projectresultaat te wachten? 
• Zijn er duidelijke gebruikers van het project(resultaat) en wat is hun voordeel ervan? 
• Wie is de opdrachtgever en wat verwacht deze van het project? 
• Hoe ziet de business case van het project eruit? 
• In hoeverre sluit het project aan bij de tijdgeest? 
• Waarom staat het project nú op de agenda en wat is de aanleiding ervoor? 
• Hoe kan het ‘krachtenveld’ rond het project inzichtelijk worden gemaakt? 
• Welke (politieke) belangen spelen rond het project en wat betekent dat voor risico’s, 

voortgang, doorlooptijd, etc. 
 
De ‘ik’- of leiderschapskant 
De ‘ik’-kant is tot voor kort in projectmanagement sterk onderschat en onderontwikkeld gebleven 
terwijl dat toch eigenlijk vreemd is. In de eerste plaats is het onze overtuiging dat werk waar dat 
mogelijk is een bijdrage hoort te leveren aan de persoonlijke groei en ontwikkeling van diegenen 
die dat werk verrichten. Naarmate dat meer het geval is, zien we dat zowel de organisatie als het 
individu daarvan profiteren. In de tweede plaats heeft een sterke verbinding met de ‘ik’-kant ook 
te maken met motivatie en draagvlak voor het project. Deze hebben alles te maken met de mate 
waarin betrokkenen zich daarmee verbonden voelen, in staat zijn om zelf vorm te geven aan het 
project en de bijdrage die zij daaraan leveren. Hoe meer ruimte daarvoor bestaat, hoe groter de 
inzet die we kunnen verwachten. Het gaat bij de ‘ik’-kant dus om vragen als: 
 
• Kan ik mij persoonlijk verbinden met de probleemstelling, de doelstelling, het resultaat en de 

effecten van het project? 
• Vanuit welke persoonlijke behoeften wil ik aan dit project een bijdrage leveren? 
• Hoe kan dit project bijdragen aan mijn ontwikkeling en groei? 
• Hoe kan ik mijn kwaliteiten het beste inzetten in het project? 
• Welke kwaliteiten hebben de teamleden, hoe zijn die optimaal in te zetten in het project en 

verder te ontwikkelen?  
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De ‘wij’- of samenwerkingskant 
Met de ‘wij’-kant bedoelen we de sociale en relationele aspecten die een rol spelen in en om 
projecten. Het gaat daarbij niet alleen om samenwerking ín het projectteam (daar is meestal nog 
wel oog voor), maar zeker in zo sterke mate om samenwerking in het totale veld van het project, 
bijvoorbeeld met de lijnorganisatie. Deze kant heeft meer aandacht gekregen, omdat het duidelijk 
is geworden dat ook deze aspecten het uiteindelijke resultaat in hoge mate mede bepalen. Het 
gaat hierbij om vragen als: 
 
• Hoe is de samenwerking in het projectteam? 
• Hebben we de goede teamsamenstelling voor de opdracht? 
• Hoe kunnen de kwaliteiten van het team in balans worden gebracht met de projectopdracht? 
• Hoe kan gezorgd worden voor een soepele wisselwerking tussen het projectteam en de 

organisatie?  
• Hoe kan een vruchtbare relatie met de opdrachtgever worden opgebouwd? 
 
De ‘het’- of structuurkant 
De traditionele benadering van projectmanagement is sterk gericht op de structuur van het 
project. We noemen dit de ‘het’-kant. Het gaat om de meest tastbare aspecten: het systeem, de 
structuur en de procedures. Het resultaat staat daarbij centraal. De essenties van planmatig 
werken zijn: 
 
• Definiëren van de probleem- en doelstelling, en het resultaat; het afbakenen van wat wel en 

wat niet tot het project behoort; het beschrijven van de mogelijke effecten van het project. 
• Structureren van het project door het afleiden van de deelresultaten en activiteiten, die we 

vervolgens onderbrengen in deelprojecten of andere logische structuren. 
• Beslissen wanneer tijdens het afleggen van die weg met de opdrachtgever afgestemd moet 

worden en wat de kritieke beslispunten (’no go’- ‘go’-momenten) zijn. 
• Beheersen van de beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie, communicatie en 

organisatie. Met deze beheersaspecten waarborgen we dat het project overzichtelijk en 
bestuurbaar is en blijft. 

 
De vier aspecten zijn alle van even groot belang voor werkelijk Projectmatig creëren. Een project 
kan niet zonder worteling in een duidelijke behoefte, zonder persoonlijk commitment, zonder 
optimale samenwerking in het team, maar ook niet zonder een scherpe projectdefinitie en een 
uitgekiende projectplanning.  
 
 


