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Voorkom frustraties

Je hebt een mooi project in je portefeuille gekregen, maar dan begint  
het pas! Nu is de uitdaging om dit project binnen budget, conform  
gemaakte afspraken, te realiseren en er liefst ook nog wat aan te verdienen.  

Hoe doe je dat? En hoe voorkom je de frustratie van een project waar 
je geld bij moet leggen? Hiervoor heeft MKBondgenoten de Masterclass 
‘Excelleren in projectmanagement’ ontwikkeld.

Waar en wanneer?

Kijk voor informatie over opleidingsdata en -locaties op  
onze website www.mkbondgenoten.nl 

Deze Masterclass kan ook ‘in company’ gegeven worden.

MKBondgenoten B.V.
Kerkstraat 9 

 6026 RT Maarheeze

06 13 17 51 90
info@mkbondgenoten.nl



Masterclass

Excelleren in
Projectmanagement

ondernemend
verbeteren



De beste worden in  
projectmanagement

Heb jij ook projecten, die in het begin heel attractief, 
uitdagend en winstgevend lijken? En aan het eind denk je 
‘was ik er maar nooit aan begonnen!’.

Vaak worden de oorzaken van waarom een project niet 
goed gaat of zelfs mislukt bij anderen gezocht. Is deze 
conclusie wel terecht? 

Hoe kun je nou meer grip krijgen en zorgen voor 
succesvolle projecten? Hiervoor heeft MKBondgenoten 
speciaal voor MKB ondernemingen de Masterclass 
‘Excelleren in projectmanagement’ ontwikkeld.

Begeleiding ‘on the job’

Het echte werk gebeurt natuurlijk bij jou op je bedrijf.
Geen enkel project gedraagt zich volgens het schoolboekje. 
Om die reden biedt MKBondgenoten begeleiding in de 
praktijk aan. Samen met jou of jouw projectleider nemen 
we een reëel project bij de hand en passen we het 
geleerde in de praktijk toe. Tijdens de uitvoering zijn de 
specialisten van MKBondgenoten beschikbaar met raad 
en daad om het project tot een succes te maken.

Deze begeleiding is klant specifiek. Neem contact  
met ons op voor een op maat gesneden aanbod.

MKBondgenoten
MKBondgenoten helpt ondernemers rendement significant  
te verbeteren met de door hen in praktijk bewezen methodiek.



Dag 1: Plenair

Ochtend:
>  Opstellen van de business case
>  Scope bepalen
>  Milestones / besluitpunten
>  Verantwoordelijkheden vaststellen

Middag:
>  Risico analyse
>  Vaststellen begrenzingen
>  Bepalen Kritische Succesfactoren
>  Project beheersing
>  Ondersteunende tools en technieken

Je investering (plenaire deel):
€750,00 (excl. BTW) per deelnemer
Incl. cursusmaterialen en lunch

Vervolg: 
Training ‘on the job’ aan de  
hand van een echt project  
in jouw organisatie.

Programma Masterclass  
Excelleren in projectmanagement


