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Doel en doelgroep instrument/project 
 
Doel: Projectmatig creëren biedt een wezenlijk andere, vernieuwende kijk op projectmanagement. 
Voor succesvolle projecten is immers méér nodig dan strakke sturing, goede planning en stringente 
budgetbewaking. De sleutel tot projectsucces ligt in het genereren en aanspreken van energie, 
commitment en creativiteit, waardoor juist met minder coördinatie, meer complexe projecten 
kunnen worden gerealiseerd. 
 
Doelgroep: 
Voor teamleiders, specialisten, managers en iedereen die de rol van projectleider heeft of krijgt in 
een deel van zijn/haar werk. 

 

Korte beschrijving instrument/project 
 
Een bibliotheek op school openen, een verhuizing naar een nieuw filiaal, de invoer van het 
Retailconcept; het zijn voorbeelden van activiteiten die gebaat zijn bij een projectmatige aanpak. 
Hoe organiseer je bij iedereen de betrokkenheid en het eigenaarschap die nodig zijn om effectief 
aan een projectresultaat te werken? Een goede projectleider beschikt over ‘harde’ ofwel 
instrumentele vaardigheden én ‘zachte’ ofwel mensgerichte vaardigheden. Projectmatig Creëren 
(PMC) combineert deze twee aspecten in één methodiek.  
 
In een tweedaagse training leert u alle facetten van projectmatig creëren aan bod. Een must voor 
iedereen die een project onder zijn/haar hoede heeft! 

 

Resultaten 
Deelnemers kunnen na afronden van de training: 

 de principes van PMC toepassen in het project waaraan je werkt; 
 een project opzetten met behulp van de betrokkenheid en energie van de belangrijkste 

personen; 
 doelstellingen en resultaten formuleren; 
 een projectplan maken; 
 een activiteiten- en beheersplan maken; 
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 een realistische planning, een begroting en een risicoanalyse maken; 
 het projectteam enthousiasmeren. 

 

Vervolg en toekomst 
 
Trainingen en procesbegeleiding van projectteams is op maat en in company beschikbaar. Ook 
worden geregeld trainingen op basis van open inschrijvingen georganiseerd. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Marjan Middelkoop. 

 


