
Projectmatig werken voor niet projectmanagers
DOELSTELLINGEN

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

de belangrijkste principes van projectmatig werken toe te lichten;
het vertrouwen van de deelnemers in deze aanpak aan te scherpen;
de behandelde principes te vertalen in praktisch bruikbare tips & tricks.

SAMENVATTING

Categorie:

Persoonlijke ontwikkeling

Niveau:

Basic

Type opleiding:

Live webinar

Prijs:

In kader van paritair initiatief, worden de paritaire prijsrichtlijnen toegepast.

DOELGROEP

Deze cursus richt zich tot iedere bankmedewerker die inzicht wil verwerven in de
principes en methode van projectmatig werken zonder zelf de rol van project
manager op zich te nemen.

VEREISTE VOORKENNIS

Basic level: Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze opleiding.

PROGRAMMA



Inhoud

De vaste structuurelementen, eigen aan projectmatig werken
De procesmatige aanpak van projecten en praktische tips
Communiceren over doelen, deliverables en mijlpalen
Een project systematisch begroten en risico’s beheren
Zichzelf plaatsen binnen het organisatorisch kader dat eigen is aan projecten
De samenwerking binnen de cultuur van projectmatig werken appreciëren
Valkuilen bij projectmatig werken

Opbouw opleiding

De cursus is opgevat als een praktijkgerichte workshop waarin de deelnemers de
behandelde concepten en technieken op hun eigen situatie toepassen door middel
van concrete voorbeelden, korte discussies en oefeningen.

Op het einde van elke cursusdag noteren de deelnemers maximum 5 actiepunten
waarin ze aangeven wat ze in navolging van de cursus willen invoeren of
veranderen. Binnen de 48 uur ontvangen de deelnemers hun actieplan per e-mail
terug. 2 maanden na de laatste cursusdag stuurt de lesgever aan elke deelnemer
nogmaals zijn/haar actieplan toe zodat zij het realiseren van hun goede
voornemens kunnen evalueren. 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 4x4 halve dagen

Uren: voormiddag 9u-12u30 (3 lesuren per dag)

Plaats: deze opleiding zal online gegeven worden

Voorbereiding deelnemers: Log in op het leerplatform my.febelfin-academy.be
om uw opleiding voor te bereiden en het leermateriaal te downloaden.

METHODOLOGIE

Een ‘Live webinar’ volg je digitaal in groep. Het is ‘learning-apart-together’. Op
een afgesproken tijdstip loggen docent en deelnemers in op een videoconference-
tool, elk van op de eigen locatie en met de eigen computer. Via camera, microfoon
en chatfunctie van deze tool is er mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van
de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als
basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals
(digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).



Type opleiding: Online, blended learning

Tijdens onze interactieve opleidingen staan we zo dicht mogelijk bij de werkpraktijk
van elke dag. De focus ligt op praktijktips, handige schema’s en herkenbare
situaties of cases. Via praktische opdrachten in kleine groepjes wordt aan de
deelnemers de mogelijkheid geboden om te reflecteren over bepaalde aspecten van
de aangereikte topic. Na feedback van de groep en de trainer kunnen die eventueel
verder uitgewerkt worden.

Lesmateriaal:

Powerpoint presentatie (slides)
Werkboek
Literatuurlijst
Checklists
Memo cards: pdf-bestanden met schema's en afpuntlijstjes
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