Projectmanagement voor ervaren projectleiders
Doelgroep
Projectleiders of -managers met enige jaren
ervaring in het leiden van projecten.
Leerbehoefte
Projectleiders- of managers voor wie het instrumentele gedeelte van projectmanagement wel
bekend is, hebben behoefte aan verdieping op
het gebied van hun persoonlijke kant en de
samenwerking met opdrachtgevers en klanten.
Uitvoering
Het programma bestaat uit vier onderdelen:
· een persoonlijke intake met als resultaat een
leercontract
· een tweetal trainingsblokken met begeleide
intervisie
· zelf georganiseerde verdieping en verbreding
· elektronisch netwerken.
Het eerste blok gaat uit van het structureren van
eerder opgedane ervaringen en het leren plaatsen van deze ervaringen in een logisch kader.
Het tweede blok gaat in op het beïnvloeden
van een team en de omgeving van een project,
door mogelijk gebruik te maken van verschil
lende communicatieposities en door creatief
probleemoplossend te werk te gaan.
In de trainingsblokken kan ook de mogelijkheid
worden gecreëerd om door middel van Tai Chi
bezig te zijn met een fysieke manier van innerlijk meesterschap in het leggen of onderhouden
van contacten met de andere deelnemers.
Afhankelijk van de intake kunnen er ook externe
deskundigen (bijvoorbeeld ervaren project

leiders van bijzondere projecten) uitgenodigd
worden om uitwisseling van ervaring te stimu
leren. De deelnemers kunnen daarnaast meer
instrumentele zaken met elkaar verkennen zoals
het voorbereiden en uitvoeren van een Project
Start Up en planningstechnieken.

Effect
Met soortgelijke deelnemers (ervaren project
leiders) heeft u ervaringen gedeeld over projectmanagement, de vaardigheden, de successen
en de moeilijkheden. U heeft praktische aan
wijzingen om een volgende stap te maken.
Deelnemers hebben geleerd zichzelf als instrument in het leiden van projecten verder te
ontwikkelen.
Duur
De training duurt in totaal zes dagen en wordt
vooraf gegaan door een persoonlijke intake.
De eerste en de laatste twee dagen zijn aaneen
gesloten, met een avond programma en de
tussenliggende twee dagen zijn bestemd voor
begeleide groepsintervisie.

Y Postbus 1192
9701 bd Groningen
The Netherlands

Y info@sherpasproyects.com
www.sherpasproyects.com

