
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAAT 

Ben je projectlijder… of projectleider? 

Wat zou het effect zijn als jij als projectleider écht grip 

hebt op de 10-15 projecten die jij tegelijkertijd 

onderhanden hebt? Jij bent in control! Jij hebt de rode 

draad van de verschillende project scherp en geeft actief 

sturing. Je projectteam is een (h)écht team en wordt door 

jou geïnspireerd… 

In de leergang Projectmatig werken voor projectleiders 

van ENAC krijg je als projectleider in de TI de gelegenheid 

om je te ontwikkelen op die competenties die voor een 

projectleider in de TI van cruciaal belang zijn.  

VOOR WIE 

Projectleiders in de Technische Installatiebranche, 

werkend bij ElektroNed partnerbedrijven 

 

DOOR WIE 

BIMpuls (www.e2i.nl)  

Trainer: Martine Briggeman 

 

BENODIGDE/GEWENSTE VOORKENNIS/ERVARING 

Ervaring met het leiden van projecten 

OPZET           (AANTAL DAGEN/BLOKKEN) 
 

AANTAL DAGEN/BLOKKEN 

Persoonlijke online intake en terugkoppelgesprek, 1-daagse kick-off, 3x een 2-daagse training inclusief overnachting en 

avondprogramma, 3x intervisie tussen de trainingsdagen met elkaar en begeleid door een ervaren projectleider in de 

Technische Installatiebranche.  
 

MODULE 1: INTAKE / KICK-OFF (1 DAG) 
• Een goede start, persoonlijke intake (TMA).  

• We scoren je op de verschillende competenties van 

een projectleider en stellen samen je 

ontwikkelbehoefte vast. 

 

MODULE 2 (2 DAGEN):  
• Hoe hanteer ik mijzelf EN het gereedschap om mijn 

project te sturen? Hoe leer ik van wat ik doe? Wat zijn 

tools die mij kunnen helpen?  

 

MODULE 3 (2 DAGEN):  
• Hoe bereid ik mijn project zo voor dat ik een 

vliegende start heb? Rode draad & Optimale 

overdracht  

MODULE 4 (2 DAGEN):  
• De projectleider als lijder, leider en inspirator voor 

zijn team! Leiding geven & leiding nemen  

 

INTERVISIE (3 AFZONDERLIJKE DAGDELEN):  
• De intervisie zal plaatsvinden op locatie van een van 

de deelnemers en per keer wisselen. Intervisie zal 

aan het eind van de dag plaatsvinden 17:00 – 20:00  

 

Aantal deelnemers 

• Minimaal 8, maximaal 12 

 

Locatie 

• Nader te bepalen; centraal in het land 

 

De eerste opzet van het programma is een pilot. Dit betekent dat we deze leergang geheel hebben uitontwikkeld, maar 

dat we in de praktijk willen testen of we de juiste toon te pakken hebben. De ervaring leert dat de leerervaring van de 

deelnemers bij een pilot minimaal gelijk, zo niet beter is dan bij een opleiding die al uitontwikkeld is. Ervaring is echter 

een pré voor de piloteditie.  Voor de pilot-leergang zoeken we daarom ERVAREN PROJECTLEIDERS die een stevig 

fundament onder hun vak willen leggen. Voor een juiste dynamiek binnen de deelnemersgroep gaan we in principe uit 

van één vertegenwoordiger per bedrijf.  

Leergang 

Projectmatig werken 

http://www.e2i.nl/


 

 

 

Op basis van de ontwikkelbehoefte van de deelnemers zullen we het programma definitief maken. Op dit moment is er 

een shortlist van de volgende onderwerpen voor de leergang: 

• Hoe hanteer ik het gereedschap om mijn project te sturen (G,R,O,T,I,C,K)?  

• Hoe leer ik van wat ik doe?  

• Hoe optimaliseer ik mijn materiaalstroom?  

• Hoe laat ik Leanplanning voor mij werken? 

• Hoe laat ik BIM voor mij werken? 

• Hoe organiseer ik dat ik weet wat ik moet doen? (incl. overdracht calculatie)?  

• Hoe zeg ik goed onderbouwd NEE (intern, maar ook tegen klant)?  

• Hoe maak en bewaak ik afspraken en de rode draad van het project?  

• Hoe zorg ik voor een goede overdracht naar mijn team?  

• Hoe maak ik rollen, taken, verantwoordelijkheden glashelder en bespreekbaar?  

• Hoe haal ik het beste uit mijn team?  

• Hoe krijg ik comfort als ik de inhoud niet ken?  

• De kracht van coachend leiderschap. 

• Hoe stel ik de juiste prioriteit voor mijzelf en mijn team?  

• Hoe geef ik leiding en neem ik leiding?  

• Hoe word ik niet het lulletje van de bouwvergadering?  

 

Planning 
PILOT 

 

Module 1 (intake / kick-off) 

Module 2 

Module 3 

Module 4 

Vrijdag 22 maart 2019 

17 en 18 april 2019 (wo/do) 

13 en 14 juni 2019 (do/vr) 

19 en 20 september 2019 (do/vr) 

 

2E EDITIE 

 

Wordt snel gepland bij overtekening van de 

pilot editie 

 

 

Investering 
INTAKE,  

3 MODULES & 

INTERVISIE 

€ 3.400,00 per deelnemer Deze prijs is voor het complete programma, inclusief ontbijt, 
lunch, diner en overnachtingen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D   E       S   A   M   E   N   W   E   R   K   E   N   D   E       E   L   E   K   T   R   O   B   E   D   R   I   J   V   E   N 
 

ElektroNed BV 

Postbus 425 

3900 AK  Veenendaal 

De Smalle Zijde 15 

3903 LM  Veenendaal 

T: +31 (0) 318 580 936 

info@elektroned.nl 

www.elektroned.nl 

F: +31 (0) 318 580 937 

 

De ElektroNed Academy maakt integraal onderdeel uit van samenwerkingsverband ElektroNed. Zie www.elektroned.nl 

 


