
Geef succesvol  

invulling aan jouw rol 

binnen een project 

Projectmanagement 

passend bij jouw 

persoonlijke stijl  

Pas het geleerde 

direct toe op jouw 

project 

Basistraining Projectmanagement 

in de zorg 

Ontwikkel jezelf tot krachtige projectleider 

Sterk projectmanagement leidt tot geweldige veranderingen en innovaties in de zorg. 

Tegelijkertijd brengt de complexe zorgcontext een uitdagende dynamiek met zich mee bij de 

voorbereiding, uitvoering en afronding van projecten. Dit vraagt van jou als projectleider om 

een combinatie van kennis en vaardigheden. Jij wil een project gestructureerd kunnen 

aanpakken en scherp de voortgang bewaken, terwijl je ook de juiste mensen betrekt en op de 

hoogte houdt. Wie ben jij als projectleider, waar liggen jouw talenten en hoe maak je daarmee 

jouw project tot een succes?  

In deze 3-daagse praktijkgerichte basistraining leer jij projecten professioneel aan te pakken. Je leert over de 

projectfasen en hoe je daar invulling aan geeft. Je krijgt hierbij concrete instrumenten passend bij verschillende 

doeleinden en leiderschapsstijlen aangereikt. Daarbij gaan we ook in op de manier waarop je de balans kan 

bewaren tussen het projectwerk en je dagelijkse werkzaamheden. We dagen je uit de kennis en vaardigheden die je 

opdoet direct in de praktijk te brengen, doordat we tijdens de training zullen aanhaken op jouw eigen project. 

Na de training weet jij waar jouw talenten liggen en hoe jij deze inzet om jouw project tot een succes te maken! 

 



Programma 

Digitale kick-off 

Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de leerbehoefte van jou en de 
andere deelnemers, vindt er voor de training een (individuele) digitale kick-off 
plaats. Hierin maak je alvast kennis met de trainer en breng je je leerdoelen in 
beeld. 

Projectmanagement & de zorg 

• Doel van projectmanagement 

• Voorwaarden voor succes 

• Specifieke kenmerken van projecten in de zorg 

• Welke projectfasen zijn er? 

Jouw rol in het project 

• Wie ben jij als projectleider?  

• Wat zijn jouw taken en bevoegdheden? 

• Waar liggen de grenzen van jouw 

bevoegdheden? 

• Inzicht in jouw leiderschapsstijl 

• Waar liggen jouw talenten? 

• Wat zijn jouw valkuilen? 

Project opzetten en voorbereiden 

• Scope, doel en gewenst resultaat bepalen 

• Stakeholdermanagement: wie is jouw netwerk en 

hoe zet je dit in? 

• Projectteam samenstellen 

• Projectplan uitwerken 

• Projectplanning maken 

• Begroting opstellen 

• Risicoanalyse 

Uitvoering 

• Voortgang bewaken (eindresultaat voor ogen 

houden) 

• Budget bewaken 

• Werken met deadlines 

• Evaluatie en tussenevaluaties 

• Veelvoorkomende uitdagingen en valkuilen en 

hoe hiermee om te gaan 

Projectmanagement vaardigheden 

• Communiceren over de voortgang: rapportage 

en communicatiemethoden 

• Betrokkenheid vasthouden 

• Blijven motiveren tot actie 

• Ingrijpen en bijsturen: wanneer en hoe? 

Project afronden en borgen 

• Hoe bepaal je het eindpunt van een project? 

• Resultaat opleveren: 

• Wanneer is het resultaat behaald? 

• In welke vorm lever je het resultaat op? 

• Aan wie lever je op? 

• Naar wie en hoe communiceer je over het  

resultaat? 

• Hoe borg je het resultaat? 

• Eindevaluatie 

• Nazorg 

Praktijkopdrachten 

Het opleidingsprogramma is interactief en praktisch van aard. Niet alleen zul je in plenaire 
trainingsmomenten de benodigde kennis en vaardigheden opdoen, ook breng je dit direct in de 
praktijk door middel van leuke en uitdagende praktijkopdrachten. Zo kun jij met veel zelfverzekerdheid verder 
in jouw rol als projectleider in de zorg. 



Waarom Q-Academie? 
 
Leren volgens de Q-Leerformule 
Je leert pas echt als je de opgedane kennis en vaardigheden 
effectief kan toepassen in de praktijk. Met de Q-Leerformule 
realiseren we dit samen met jou. Deze visie op leren en ontwikkelen 
vormt de basis van elk van onze trainingen.  

 
Trainers met kennis van de zorg 
Onze kundige en energieke trainers bezitten naast didactische 
vaardigheden, jarenlange ervaring als consultant in de zorg. Zij 
kennen de zorg door en door! 

 
Complete dienstverlening 
Niet alleen kun je bij ons terecht voor een uitgebreid aanbod aan 
training, opleiding en coaching. We helpen je ook met coaching-on-
the-job, advies, projectmanagement en detachering vanuit  
Q-Consult Zorg en Q-Talent.  

Locatie, data & tijden 

Bekijk voor de meest actuele 

trainingsmomenten onze 

website www.qacademie.nl 

Incompany 

Volg je deze training liever met jouw 

collega’s binnen je eigen organisatie? 

We verzorgen de training graag op 

maat bij jullie op locatie! Neem gerust 

contact met ons op. 

Investering 

€ 965,- per persoon (btw-vrij) 

inclusief trainingsmateriaal en 

dagarrangement 

https://www.qconsultzorg.nl/
https://www.qtalent.nl/

