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Het stadium waarin werkzaamheden op ad hoc wijze worden uitgevoerd, is voor een groot deel

vervangen door projectmatig werken. Maar eenmaal begonnen projecten hebben vaak de nei-

ging minder beheersbaar te worden naarmate de tijd voortschrijdt. Zeker in middelgrote en

grote technische organisaties waar medewerkers vaak met meerdere projecten tegelijk bezig

zijn, is de behoefte aan structuur en beheersbaarheid groot. De cursus Projectmanagement

voor technici is opgebouwd uit losse modules waarmee naar keuze een trainingsprogramma kan

worden samengesteld op basis van aard en omvang van de organisatie in relatie tot het ver-

antwoordelijkheidsniveau en ervaring van de projectmedewerkers.

Doel van de cursus

Het doel van de cursus kan tweeledig zijn. Enerzijds worden methodieken onderwezen die kun-

nen worden toegepast om technische projecten beter beheersbaar te maken, anderzijds voor

het realiseren van structuur en het invoeren van een eenduidige projectdiscipline door o.a.

eigen protocollen, werkafspraken en organisatorische modellen te verbinden aan de behandel-

de methodieken.

Doelgroepen

Het cursusprogramma is bedoeld voor o.m: opdrachtgevers, planners, projectmanagers, team-

leiders, projectmedewerkers, werkvoorbereiders en extern personeel zoals gedetacheerde uit-

voerders.

Programma:
Hoe zet je een tijdelijke organisatievorm op (project) die nodig is om een uniek en vooraf ge-

definieerd resultaat te behalen op een vooraf af-gesproken tijdstip, gebruikmakend van voor-

af vastgestelde middelen. Onderwerpen: Faseren, beheersen en beslissen • Faalfactoren •

Foofdprocessen van het project • Foofdcomponenten • Opzetten projectorganisatie •

Definiëren van het projectvoorstel en projectaanpak • Projectinitiatie, p.i. document, project-

plan • Definiëren en analyseren van projectproducten • Communicatieplan • Kwaliteitszorg •

Schouwing van technische documentatie • Projectdossier en projectinitiatiedocument •

Rapportage • Afsluiting

Opzetten (faseren) van een project
Module 1 Projectmanagement voor technici (één dag)


