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Training Projectmanagement voor medewerkers Gezondheidszorg 1e lijn
en Welzijn.
Vaak komen complexe vernieuwingen binnen een organisatie eigenlijk nooit goed uit de verf.
De verandering kost in de meeste gevallen zelfs meer tijd en geld dan gedacht. Waarschijnlijk heeft
er dan geen gedegen plan aan de gewenste vernieuwing ten grondslag gelegen. Wil jij leren zo'n goed
projectplan op te stellen? Dan kan jij na de training Projectmanagement iedere verandering of
vernieuwing effectief en gestructureerd in de praktijk brengen.

Doel van de training
Het doel van de training Projectmanagement is, dat bij het voltooien:
De cursist in staat is om op projectmatige wijze een verandering of vernieuwing goed en effectief te
kunnen implementeren in de praktijk.

Doelgroep
Medewerkers Gezondheidszorg 1e lijn en Welzijn (minimaal MBO4-niveau).

Werkwijze
Tijdens de training komen volgende onderwerpen aan bod:
- het opstellen van een goede projectdoelstelling met bijbehorend resultaat
- het samenstellen van de projectgroep inclusief projectorganisatie
- communicatie rondom projecten
- beheersfactoren, inclusief een risicoanalyse
- afronding en borging van projecten
- verandermanagement.
Tijdens de bijeenkomsten wordt er naast de theorie aangaande Projectmatig werken ook gewerkt aan
het ontwikkelen van een Projectplan voor een eenvoudige verandering in de dagelijkse praktijk. Op een
gestructureerde wijze leer je dit projectplan op te stellen.

De cursist ontvangt een certificaat indien het plan met minimaal een voldoende is beoordeeld. De cursist
krijgt tot uiterlijk vier weken na de laatste trainingsdag de gelegenheid om het plan ter beoordeling in te
dienen.

Groepsgrootte

De cursus kent een minimum aantal van acht en een
maximum aantal van twaalf cursisten.

Data en locatie

De training wordt georganiseerd op onze trainingslocatie
aan de Solingenstraat te Deventer. Voor data: zie onze
website www.apozem.nl

Kosten en inschrijving

Uw investering voor deze training bedraagt € 400,-. Dit
bedrag is inclusief de cursusmap, het cursusmateriaal en
koffie/thee.
U kunt zich voor deze leergang inschrijven via onze
website www.apozem.nl.

Inlichtingen

De coördinator van deze leergang is Bob Schouten. Hij is
zowel telefonisch als per mail bereikbaar. Hieronder vindt
u zijn contactgegevens.
e-mail: bobschouten@apozem.nl
mobiel: 06 – 5120 6398

