ONDERNEMEN MET CUMELA - OPLEIDING EN TRAINING

Zoek de verbinding tussen
mens en techniek

NIEUWE TRAINING: XCELLEREN
ALS PROJECTLEIDER

Hoe breng je een goede verbinding tussen mens en techniek tot stand en zorg je er als projectleider
ook nog voor dat je project een succes wordt? Dat leer je in de nieuwe achtdaagse training Xcelleren
als projectleider. Die vormt een waardevolle aanvulling op bestaande hbo-opleidingen en trainingen
projectmanagement en heeft al veel projectleiders geholpen hun effectiviteit te verhogen.
Hoe breng je een goede verbinding tussen mens
en techniek tot stand en zorg je er als projectleider ook nog voor dat je project een succes wordt?
Dat leer je in de nieuwe achtdaagse training
Xcelleren als projectleider. Die vormt een waardevolle aanvulling op bestaande hbo-opleidingen en trainingen projectmanagement en heeft
al veel projectleiders geholpen hun effectiviteit

MEER OVER DEZE TRAINING
Deze training volg je om een waardevolle aanvulling te krijgen op je
bestaande vaardigheden om projecten te managen. We bieden dan
ook een programma met alle ruimte voor het

te verhogen.

inbrengen en oplossen van eigen vraagstukken
uit de praktijk. Wil je toch nog meer informatie,
scan dan de QR-code en lees meer over de

VERBINDING LEGGEN

training of luister het webinar van 24 augustus
terug via Cumela.nl.

In de huidige praktijk zien we dat er volop
aandacht is voor de financiële en technische
doelstellingen van een project, maar veel minder
voor het samenwerken en juist dat maakt van

is een echte verbinder. Samen gaan de trainers

een project een succes. Daar moet meer aandacht
voor komen, vandaar dat we de samenwerking
zijn aangegaan met trainers van KMOB
(Klantgericht, Mensgericht, Objectief en Beleven).

aan de slag om projectleiders te helpen patronen
te ontdekken in de denk- en handelwijzen van
zichzelf, teamleden en samenwerkingspartners.
“Je leert hoe je hier effectiever mee kunt omgaan

KMOB streeft ernaar om leiderschap persoonlijk
te maken. “Vanuit je gevoel leren werken en
vroegtijdig signalen omzetten in de juiste

en veel meer verbindend regie kunt voeren”, zegt
Krouwel. “Juist dat maakt een project een succes.”
De training gaat op 17 september van start en

interventies. Dat geeft richting aan je team en
maakt de opdrachtgever blij”, zegt Daniël Krouwel,
trainer en oprichter van KMOB. “Wij zien in de

beslaat acht dagen, verspreid over ongeveer vijf
maanden. Tijdens deze dagen komen zes modules
aan bod en vinden er minimaal vier persoonlijke

praktijk terug dat een intensieve persoonlijke
reflectie van de deelnemers leidt tot een hogere
effectiviteit in hun werk als projectleider.”

coaching-gesprekken plaats.

SUCCESVOLLE PROJECTEN
Naast Krouwel is er ook Remko Matsinger, partner
van Assessmentbureau Bouw in Balans. Matsinger
zet vooral in op een talentgerichte benadering en
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