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Project Management Programma
Smart Skills biedt hierbij het Project Management Programma aan. Bij dit
programma leer je de basisvaardigheden van een project manager in 10 modules.
Krijg kennis van de essenties van project management en leer de relevante
vaardigheden om een bekwame project manager te zijn.

Volgens de International Project Management Association (IPMA) is 40% van het
werk op dit moment projectmatig. Dit omvat niet alleen grote projecten, maar ook
kleinere projectmatige ‘klussen’. Bijna de helft van ons werk is dus op de een of
andere manier projectmatig. Dat geldt voor allerlei soorten organisaties.
Vaardigheid in projectmanagement bepaalt hoe effectief producten en diensten
ontwikkeld kunnen worden en dus hoe innovatief en succesvol een organisatie kan
zijn. Deze brochure geeft inzicht in de inhoud van het programma en de werkwijze
van Smart Skills bij dit programma.

info@smartskills-international.com
www.smartskills-international.com

+5999 524 4400

Waarom een Project Management Programma?
Veel van ons werk is projectmatig is uit onderzoek gebleken. Voor een organisatie is het van belang om
zo innovatief te zijn en te kunnen inspelen op ontwikkelingen en vraag vanuit de omgeving. Het is daartoe
belangrijk dat medewerkers over voldoende kennis beschikken om projectmatig te kunnen werken
In de praktijk blijkt dat bij het inhoudelijk uitvoeren van een project ook diverse vaardigheden nodig zijn
om het project binnen de tijd af te ronden en het gewenste product of de dienst op te leveren. Goed
communiceren en omgaan met projectleden en andere belanghebbenden is van groot belang om het
project te laten slagen. Het schort in de praktijk ook vaak aan de juiste vaardigheden binnen projecten.
Smart Skills biedt dit programma aan, zodat deelnemers na afronding van het programma over zowel de
inhoudelijk kennis als de juiste vaardigheden beschikken.

Wie kan deelnemen aan het programma?
Dit programma is ontwikkeld voor iedereen die zich wil ontwikkelen tot een succesvolle projectmanager
die over alle relevante tools beschikt om projecten tot een goed einde te brengen. Er is geen specifieke
vooropleiding vereist.

Hoeveel tijd gaat het
programma mij kosten?
Elke groepsmodule duurt 4 uren. Tussen de
sessies door worden soms individuele
opdrachten gegeven die zoveel mogelijk
aansluiten bij huidige lopende projecten
binnen organisaties. Het totaal aantal uren
voor huiswerk wordt geschat op 2-3 uren
per week.

De inhoud van het programma
Het programma bevat 10 modules van elk 4 uren:
1. Individuele test, intake en start programma
2. Essentie van Project Management I
3. Essentie van Project Management II
4. Esstenie van Project Management III
5. Essentie van Project Management IV
6. Effectieve Communicatie
7. Time Management
8. Persoonlijke Effectiviteit
9. Beïnvloeden en onderhandelen

10. Emotionele intelligentie
Het werkelijke programma kan onderheving zijn aan veranderingen en kan op onderdelen afwijken van
bovenstaand programma. Dit wordt veroorzaakt doordat wij ons programma zoveel mogelijk aanpassen
aan de behoeften van een betreffende groep.

Welk trainingsmateriaal wordt verstrekt?
Alle deelnemers starten het programma met een individuele test en
rapport, waaruit blijkt waar de talenten liggen van deelnemers en waar
ontwikkeling is gewenst. De deelnemers ontvangen handouts en hun
eigen Persoonlijk OntwikkelingsPlan. Bij elke sessie ontvangen
deelnemers relevante informatie die achteraf doorgelezen kan
worden. Dit materiaal is samengesteld door zeer ervaren trainers met
vele jaren relevante ervaring als (project)manager.

.

De leerdoelen van het programma
-

Krijg kennis van de essentie van project management
Effectiever te communiceren bij de uitvoering van projecten
Makkelijker en zinvol contact maken met anderen
Jezelf en anderen beter kunnen begrijpen
Jezelf en anderen kunnen motiveren en stimuleren
Begrijpen hoe emoties werken en hoe daar mee om te gaan bij projecten
Effectief en efficient met je tijd omgaan
Kennis over effectief onderhandeln
Meer positieve invloed leren uit te oefenen op je omgeving
Voor jezelf opkomen met respect voor de ander
Bewust worden van jouw effect op je omgeving
En nog heel veel meer.

Wij creeëren de juiste atmosfeer voor persoonlijke ontwikkeling.
Het Smart Skills project Management Programma is ontwikkeld door trainers die meer dan 20 jaar
management- en leiderschapservaring hebben bij commerciele en niet-commerciele organisaties in
binnen- en buitenland. Daarnaast zijn zij zeer ervaren in het uitvoeren van projecten en kunnen zij jou naast
de inhoudelijke kennis ook de relevante vaardigheden aanleren.
Het aantal deelnemers in een groep is beperkt, zodat elke deelnemer voldoende aandacht krijgt om zijn of
haar vragen te stellen en te oefenen etc. Deelnemers worden uitgenodigd om actief, en assertief te zijn en
om zo veel mogelijk uit de training te halen. Alle modules bevatten oefeningen.

Programma planning
Inschrijven voor het programma kan op individuele basis. Op
verzoek kunnen wij ook een 'in company' programma
samenstellen. Het programma voor individuele inschrijving
duurt een aantal maanden, aangezien er tijd zit tussen de
modules. Dit is om te oefenen met het geleerde en eventuele
vragen weer in te kunnen brengen bij de volgende module.

