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TO5- 06 Handvaten voor projectmanagers en teamleaders 

 
“Om dingen te bereiken die nog nooit hebt bereikt 

                                   moet je dingen doen die je nog nooit hebt gedaan.” (M. Russel Ballard) 
 

 
Projecten managen en teams aansturen is een stiel apart. Deze training is een BOOST-ervaring. Het 
motiveert projectmanagers en teamleiders die dag in dag uit het verschil moeten gaan maken, 
vertrouwen winnen van klanten, hun manschappen moeten sturen en bijsturen, problem solving met 
leveranciers, onverwachte omstandigheden, het administratieve deel en het fieldwork. 
Deze opleiding zal u nieuwe inzichten, ideeën en stimulansen geven om in uw leidinggevende functie 
projecten op een hoger niveau te brengen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, service, calculatie 
en verantwoordelijkheid. Onderbouwd met wetenschappelijke insteken, ervaringen van 
projectmanagers en leidinggevenden uit de praktijk. Alsook rolspellen en evaluatiemomenten van 
technieken en ervaringen komen in deze training aan bod. 
 
De handvaten die worden aangereikt tijdens deze training worden hier opgesomd: 

• Inleidende activiteit (oefening 1 & 2)   
• 4V’s 
• FO-analyse 
• THE BIG C 
• Gooi het op tafel (oefeningen 3) 
• De zaak Koen Koenen (oefeningen 4) 
• Het ABC procedé to “get things done” 
• Cases/rollenspel (oefening 5) 
• PAP => tips en tools (oefening 6) 
• The next level ... 

 

 
Staat u in voor het leiden en goed afronden van projecten binnen uw organisatie al dan niet met een 
gans team, dan is deze training een niet te vergeten en immer te herinneren afspraak. Het spreekt 
voor zich dat deze training ook op maat van uw eigen organisatie en mensen kan worden uitgewerkt. 
Deze opleidingssessie zal bijdragen tot een grotere skill-verwerving en het behalen van uw targets. 
Grijp deze handvaten voor projectmanagers en teamleaders en ga er mee aan de slag. 
 
 

 

 
Nederlands (Engels mogelijk) 

 

Professionals, ook studenten zijn welkom. 

 

 
Zie opleiding kalender homepage 

 

 
Workshop: versie ½ dag/ Training: 1 dag*                                                               

 

Open opleiding: educatief centrum Atasc Academy (Oostjachtpark 3 9100 
Sint-Niklaas) 



 

 
Nog plaatsen beschikbaar 

 

 
Open opleiding: per persoon 270 €/p volledige dag en 150 €/p halve dag 
In-company-opleidingen: vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden en 
voorwaarden 

 

 
OPL-attest ‘Handvaten voor projectmanagers en teamleaders’ 

 
 
 
 


