
 
 

 

Teamwork met resultaat als succesvol projectleider 

Training ‘Projectmanagement in de zorg’ 
 
De huidige ontwikkelingen in de zorg vragen om continue aanpassingen én vernieuwing.  
Het ene project is nog niet gereed of het andere project dient zich al weer aan.  
Het belang dat projecten slagen voor de gehele zorgorganisaties is steeds groter.  
Hoe bewaak je als projectleider nu het afgesproken teamresultaat binnen de gestelde termijn als al jouw 
betrokken professionals vooral op hun eigen inhoud zitten? Het is duidelijk: projectmanagement in de 
zorg is een vak apart! 
 

Succesvol teamwork  
Als projectleider heb je een belangrijke rol in het slagen van een project. Het leiden van een project vraagt 
om diverse vaardigheden. Er wordt van je verwacht dat je er in slaagt om met een stel unieke mensen, die 
tijdelijk voor het project bij elkaar zijn, te komen tot een concreet eindresultaat.  
 
Succesvol projecten uitvoeren is vooral teamwork. Het (her)kennen van jouw (natuurlijke) teambijdrage en 
die van de anderen is een voorwaarde voor dit succes! 
 

 
 

 
Doel en opzet training  
Succesvol projectmanagement in de zorg vanuit de specifieke rol en bijdrage van de projectleider bij het 
opzetten, aansturen en uitvoeren van een project. Interactie tussen de deelnemers op basis van 
praktijkervaringen en successen met het gefaseerde projectmodel. Deze training wordt zowel open via 
onze agenda als intern op een gewenste zorglocatie aangeboden.  
 
 

http://pm3.markensteijn.com/vaardigheden.htm


 
 

 

Opzet training 
In deze training wordt, met behulp van casussen en een interactieve werkvorm, 
gewerkt aan het structureren en aansturen van projecten in de zorg.  
 
Onderdelen van de training zijn: 
 

1. Samenspel RvB, stuurgroep, opdrachtgever en projectleider 
2. Profiel en kenmerken van een succesvolle projectleider 
3. Projectrisico’s & maatregelen 
4. Praktische inzet van de Belbin teamrollen  
5. Het zeepkist syndroom: verwachtingsmanagement status en voortgang 
6. Wat moet je weten voordat je een project start? 
7. Waar bestaat een projectplan uit? 
8. Wat pas je aan gedurende een project (dynamisch)? 
9. Hoe voorkom je dat uitzonderingen je projectresultaat onderuit halen? 
10. Hoe bewaak je samenhang met andere projecten? 
11. Wat is specifiek voor het uitvoeren van projecten in de zorg? 

 
 
 
 
 
Naast het theoretische kader en het gefaseerde 
projectmodel zijn er bij elk onderdeel de Do’s en 
Don’ts op basis van praktijkervaringen en 
succesfactoren. 

 
Deelnemers ontvangen een set praktische 
hulpmiddelen en tips voor de uitvoering van 
toekomstige projecten. 
 
 
 

 

Praktische informatie training 
Doelgroep : Projectleiders en lijnmanagers die projecten aansturen, stuurgroep leden, projectteam 

leden, beleids- en stafmedewerkers en projectondersteuners.  

Duur : 1 dag 

Open training : Zie onze agenda en het aanmeldingsformulier van deze open training 

Op locatie : Deze training is ook mogelijk op uw eigen locatie  

Nadere info : Mail naar info@dosaris.nl of bel ons op 030 – 666 1706 

 
  
 

Dosaris is als opleidingsinstituut verbonden aan Advisaris 

“Bij de aftrap van 
ons nieuwe project 
hebben we deze 
training intern met 
zowel de stuurgroep 
als het projectteam 
gedaan.  
 

Binnen één dag 
hadden we een 
gezamenlijk én 

gedragen beeld over 
hoe het project 

succesvol aan te 
pakken! ” 

http://www.dosaris.nl/
mailto:info@dosaris.nl?subject=Ik%20wens%20extra%20Dosaris%20trainingsinformatie

