
HOE JE PROJECTEN TIJDIG EN KWALITATIEF AANSTUURT.

Je bent dagelijks bezig met het 
organiseren van opdrachten en 
projecten. Je beseft dat effectief 
en projectmatig werken niet 
zomaar een tool is. Veel hangt 
af van hoe je zelf bent, denkt 
en doet. De combinatie van 
een glasheldere projectaanpak 
en persoonlijke kracht maakt 
hét verschil om projecten in 
de juiste richting te sturen. 
Persoonlijk projectleiderschap 
noemen wij dat. 

TRAINING 
PERSOONLIJK
PROJECTLEIDERSCHAP

LEIDERSCHAPSUITE: HELPT RUIM 15 JAAR LEIDERS OP EEN BEVLOGEN MANIER 
STERKER EN EFFECTIEVER TE WORDEN.

Je wilt een glasheldere aanpak om projecten tijdig, kwalitatief en volgens vastgestelde kaders af te ronden.
(Aankomend) projectleiders, stafmedewerkers, werkvoorbereiders, planners en (account) managers
Maximaal 8
Villa ‘De Eerdbeek’, Lunteren
6 bijeenkomsten van 1 dag gedurende 12 weken
Kijk voor actuele data op www.leiderschapsuite.nl
Van 9.00 uur tot en met ca. 16.30 uur
Programma € 2995,- en € 425,-  materiaal en facilitaire kosten. Bedragen excl. BTW

AANLEIDING:
VOOR WIE:

AANTAL DEELNEMERS:
LOCATIE:

DOORLOOPTIJD:
DATA:

TIJDSTIP:
INVESTERING:

LEIDERSCHAPSUITE      Dorpsstraat 22, 6741 AK Lunteren     
T  (0341) 820001     E  info@leiderschapsuite.nl     W  www.leiderschapsuite.nl     

écht inzicht in je brein!



Met dit programma vergroot je je zelfkennis en ontwikkel je jouw 
persoonlijke visie op projectmatig werken. Je ontdekt hoe je 
anderen motiveert voor een project en sturing geeft op een manier die 
bij jou past. 

Je krijgt kennis over de ‘harde kant’ van projectmanagement zoals 
projectdoelen, planning en budget. En ook de ‘zachte kant’ zoals 
positief beïnvloeden van belanghebbenden, omgaan met conflicten en 
optimale samenwerking in jouw projectteam. Hierbij geen inzet van 
vuistdikke projectdocumentaties, wel krijg je handvatten hoe je doel-
treffend rapporteert en communiceert. Het resultaat: een ijzersterke 
combi van glasheldere projectaanpak en krachtig projectleiderschap 
op een manier die voor jou authentiek en praktisch werkbaar is. 

Resultaat:
- Meer zelfkennis
- Flinke dosis psychologisch inzicht en breinkennis (uniek!)
- Krachtige aanpak voor projectmatig werken
- Projectleiding op een manier die bij jou past
 
Plus:
- Groep gelijkgestemde deelnemers
- Leren van en spiegelen met anderen
- Bewezen, praktische modellen en tips
- Doorspekt met praktijktoepassingen

PROGRAMMA:

• Dag 1
 Wie ben je en hoe werkt je brein/psyche? 

• Dag 2
 Balans, orde en prio’s in je agenda en leven  

• Dag 3
 Essentiële eigenschappen om een project te organiseren 

• Dag 4
 Aansturen en leiden van een project 

• Dag 5
 Je projectomgeving beïnvloeden en vertrouwen winnen 

• Dag 6
 Jouw persoonlijke projectaanpak 
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