
“Nathalie is een ervaren trainer die deelnemers zorgvuldig begeleidt, met ruimte en aandacht voor iedereen. 
Tegelijk houdt ze de vaart erin en is er aan eind van de dag veel stof behandeld. Nathalie gebruikt veel 
voorbeelden en humor om de training afwisselend en praktisch te houden. De training projectmatig werken 
is goed opgezet qua aanbod, inhoud, volgorde en hoeveelheid, rekening houdend met meerdere leerstijlen.”

Sara Jobse - Projectleider Nederlandse Transplantatie Stichting-

WAT LEER JE ALS DEELNEMER? 

 • Hoe je een goede projectleider, opdrachtgever of projectteamlid kunt zijn.
 • Hoe je een project opstart, beheerst, monitort, evalueert en overdraagt aan de lijnorganisatie.
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 • Rolbewustzijn: welke rollen, taken en verantwoordelijkheden er binnen de projectorganisatie zijn en 
  hoe deze zich verhouden tot de lijnorganisatie.
  • Welke hulpmiddelen (templates en formats voor bv. projectplan en risicoanalyse) er zijn en hoe je  
  deze kunt toepassen.

WAT LEVERT HET DE ORGANISATIE OP?

 • Zelfverzekerde opdrachtgevers, projectleiders en projectteamleden.
 • Kennis, vaardigheden, competenties zijn “in huis” om projecten succesvol uit te voeren.
 • Projecten die conform de afgesproken resultaten, kwaliteit, tijd en geld worden opgeleverd.
 • Soepele samenwerking binnen de projectorganisatie en tussen project- en lijnorganisatie.
 • Een organisatie die meer innoveert, leert en verbetert.

 

TRAINING : PROJECTMATIG WERKEN 

PRAKTISCHE INFORMATIE

“Een topsporter is nog geen toptrainer, maar de meeste toptrainers 
zijn wel topsporter geweest. Omdat ik onder de indruk was van 
Nathalie als project- en programmamanager, vroeg ik haar een 
training projectmanagement op te zetten en de training ook zelf te 
geven. In het eerste heeft ze aan mijn verwachtingen voldaan en in 
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zelfverzekerder geworden en in houding steviger. Nathalie beschikt 
over een natuurlijk overwicht gecombineerd met vriendelijkheid, tact 
gecombineerd met doortastendheid en empathie gecombineerd met 
gezag.”

Florian Boland - Manager Bedrijfsvoering Nederlandse 
Transplantatiestichting-

WAT BETEKENT DIT VOOR UW ORGANISATIE

 • Organisaties die niet in staat zijn goed multidisciplinair te 
  werken in projecten zullen minder goed in staat zijn vraagstukken 
  succesvol op te lossen, te verbeteren en te vernieuwen.

 • Organisaties die gebruikmaken van projectsubsidies en 
� � ōŐĮěìâŞĂìġèìĨ�ƈţġġìĨ�áċě�ĈţĨ�ƏĨÆĨâċ÷ġì�ŸìŐÆĨŞŹĮĮŐèċĨĂ�ċĨ�èì�
  problemen komen als zij niet in staat zijn projecten succesvol 
  uit te voeren.

WAT BIEDEN WE ALS OPLOSSING?

 • Een praktisch toepasbare, op de organisatie toegespitste 
  incompany training projectmatig werken in drie varianten: 
  voor opdrachtgevers, projectleiders en projectteamleden.

PROJECTMATIG WERKEN … HET KLINKT ZO MAKKELIJK … 

Vraagstukken worden steeds complexer. Dit vraagt in toenemende mate een multidisciplinaire aanpak, terwijl 
de meeste organisaties monodisciplinair zijn georganiseerd. Veel projecten lopen niet lekker, resultaten 
worden niet behaald, budget en planning worden overschreden, er ontstaan spanningen in het projectteam. 
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geld en rolverwarring tussen de lijn- en projectorganisatie.

Veel mensen worden “ineens” projectleider, zonder te weten wat het inhoudt om projectleider te zijn. Soms, 
omdat ze een goed idee hebben en het ook mogen uitvoeren. Soms, omdat ze inhoudelijk veel van het 
onderwerp af weten of gewoonweg, omdat ze er tijd voor hebben. Het gebrek aan kennis en ervaring maakt 
onzeker en zorgt ervoor dat projecten niet goed lopen.

WAT MAAKT NATHALIE DE BESTE KEUZE ALS TRAINER

 • Ruim 20 jaar ervaring als projectleider en 15 jaar ervaring 
  als opdrachtgever.
 • 5 jaar ervaring als projectcoach en trainer projectmatig
   werken.
 • Geeft deelnemers vertrouwen om het geleerde in de praktijk 
  te gaan toepassen.
 • Geeft praktische handvatten en adviezen.
 • Zorgt ervoor dat de training ingebed is in het gehele 
  (verbeter of verander) traject.
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 • Gepassioneerd over projectmanagement.
 • Ervaren verandermanager.

KOSTEN
Prijs per incompany groep van max. 10 deelnemers

 • 2-daagse training Projectleiders: € 3.500,-
 • 1-daagse training Opdrachtgevers: € 2.500,- 
 • 1-daagse training Projectteamleden: € 2.500,-

INCLUSIEF
 • Intakegesprek en evaluatiegesprek met de opdrachtgever
 • Inventarisatie van een aantal projecten die gebruikt 
  worden in de training.

OPTIONEEL
 • Projectcoaching van individuele projectleiders
 • Begeleiden van intervisie bijeenkomsten

Prijzen zijn excl BTW en reiskosten

WIE ZIJN GESCHIKTE DEELNEMERS?

De trainingen projectmatig werken voor projectleiders en projectteamleden zijn vooral geschikt voor junior 
en medior projectleiders die al enige ervaring hebben met werken in projecten en hierbij tegen een aantal 
dingen aanlopen.

De training voor opdrachtgevers is geschikt voor managers, directeuren en bestuurders die willen werken 
aan hun opdrachtgeverschap en de onderlinge samenwerking in de aansturing van de lijnorganisatie en 
projectorganisatie.

CONTACTGEGEVENS

HĨāĮ̓ƐċĨĞŸìŐÆĨèìŐìĨʲĨġ
Barry Popma
06-55825463


