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                                   Projectmanagement Framework 
  -Essentials voor Projectteamleden  

 

Focus 

 Wat is een project ten opzichte van andere – operationele – 

taken? 

 Projectlevenscyclus: in welke fase stap ik in een project? 

 Rol van het teamlid, de projectmanager, opdrachtgever en 

functionele manager(s) 

 Samenwerken in een projectteam 

 Projectprofiel, projectplan 

 Tools voor planning en probleemoplossing 

 Projectvergaderingen en –rapportages. 

 

Cadence  
PM Framework 

 
 

Beter Begrip 
en Effectieve 

Samenwerking 
in Projecten  

Uitkomsten 

 

 U krijgt inzicht in het projectdoel en het gebruik van de 

belangrijkste projectmanagementtools  

 U kent uw rol en die van anderen in en rondom het project 

 U kunt de juiste vragen stellen over uw taken en hun relatie 

tot die van anderen 

 U begrijpt wat er van u in het project wordt verlangd (taken) 

 U begrijpt de afhankelijkheden van uw werk en dat van andere 

projectteamleden, inhoudelijk en qua tijdigheid   

Projectteams kennen verschillende typen teamleden. Sommige teamleden zijn voor de duur van een 

project verbonden aan het team vanwege hun expertise of ervaring; anderen zijn kortstondig betrokken, 

omdat zij taken vervullen in een specifieke fase van het project. Voor teamleden die slechts zo nu en dan 

in projectteams meedraaien, naast hun operationele werk, is een volledige projectmanagement training 

vaak teveel van het goede. Voor die teamleden is de Essentials training bedoeld. In de Essentials 

training worden teamleden vertrouwd gemaakt met de werkwijze en de vraagstukken van projectteams 

vanuit hun – veelal kortstondige – rol. Zij komen in aanraking met de belangrijkste projectmanagement 

tools, die bij projecten worden toegepast en bijgepraat over hun specifieke rol en de beste wijze waarop 

zij hun bijdrage aan projectteams kunnen leveren. 

Voor het teamlid levert deze training het overzicht van het gebruik van de tools en de ‘best practices’ op 

die nodig zijn om effectiever te opereren in hun rol. U krijgt een helder begrip van uw taken en 

verantwoordelijkheden die ervoor zorgen dat elk project succesvol wordt afgesloten. 

Deze training is een specifiek aspect van de projectmanagement trainingen van Cadence. Zoals bij alle 

Cadence trainingen worden praktische en rechttoe–rechtaan technieken gebruikt die direct tijdens en na 

de training zijn toe te passen. 

duur:  

1 dag (8.30-17.30 u.) 

 
Format: 
Open inschrijving en  
in-company 
 
PMI PDU’s: 
8 

Kosten:  

(open inschrijving) 

€ 600,- pp,  

verblijfkosten en 

BTW niet inbegrepen 

 

Groepen:  
Vraag een offerte 

©2015 Cadence  

 

The PMI logo and ‘PMBoK’ 

are marks of the Project 
Management Institute PMI 

Doelgroep:  

Projectteamleden die 

zo nu en dan of 

regelmatig voor korte 

tijd aan een 

projectteam worden 

toegevoegd.  

 

Niet bedoeld voor 

projectmanagers. 

Cadence 

‘Mensen verbinden en 

organisaties helpen 

transformeren door 

projectmanagement’ 

Voorkennis:  

Geen 

Meer Cadence:  

Project Management 
Programma Management 

Managing Project 
Management 

Portfolio Management 
Executive Briefings 

Business Case 
Management  
Sponsorship  

Stakeholder Management  
PMP Prep training 

 
Cadence Online: 

Scrum 
Six Sigma 

PMP 
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Overzicht 

 

 

  

PM Framework 
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Leerdoelen 

 

1. Onderscheid maken tussen Projecten en Lopende 
werkzaamheden. 

2. Bepalen welke ondersteuning voor het projectmanagementproces 
noodzakelijk is. 

3. Gebruiken van een hulpmiddel om een projectprobleem te 
formuleren. 

4. Vaststellen van de vijf fasen in de projectlevenscyclus. 
5. Bepalen van de scope van een project. 
6. Maken van een Work Breakdown Structure voor een middelgroot 

of groot project. 
7. Onderscheid maken tussen de rollen van de projectmanager, 

teamleden en hun directe managers.  
8. Opstellen van een Verantwoordelijkheden Matrix voor een klein, 

middelgroot of groot project. 
9. Toepassen van bevoegdheidsprincipes en ze gebruiken in situaties 

waarin het teamlid wel verantwoordelijkheid, maar geen 
bevoegdheid heeft.  

10. Gebruiken van een Verantwoordelijkheden Matrix als basis voor 
de ontwikkeling van een schedule. 

10. Aannames gebruiken bij het schatten van de taakomvang en het 
projectbeheer. 

11. Leren gebruiken van een schedule voor kleine, middelgrote of 
grote projecten, met gebruik van MS Project of Schedule & 
Randvoorwaarden. 

12. Benoemen van de belangrijkste stappen om een 
projectvoortgangsvergadering met het team in een half uur of 
minder te houden. 

14. Inschatten van de benodigde tijd aan de hand van uw taken om 
het gesprek met uw manager over uw werkbelasting te 
verbeteren. 

15. Bepalen van de informatievelden van een voortgangsrapportage 
van 1 pagina. 

16. Bewustzijn op kosten en budget. 
 


