3-DA AG S E
T R A IN IN G

PROJECTMANAGEMENT
PRAKTIJKOPLEIDING ASSURANCE
De accountant van nu is druk: verschillende klanten, dead-

3-daagse training Projectmanagement krijg je diverse tools

lines en een hoge werkdruk. Dit maakt het een uitdaging om

aangereikt die jou in staat stellen om tijd te besparen, prio-

op een goede manier een audit uit te voeren. Onrealistische

riteiten te stellen, effectief te communiceren en, met jouw

planningen, multitasken, de juiste prioriteiten stellen en goede

team, de kwaliteit voor de klant te vergroten. In deze training

communicatie zijn een aantal van de belangrijkste uitdagingen

krijg je verschillende technieken aangereikt die helpen bij het

die accountants tegenkomen.

uitvoeren van de projecten binnen jouw functie als accountant.
Met behulp van deze training, die specifiek wordt toegespitst

Het vakgebied projectmanagement biedt een groot scala aan

op jouw eigen situatie, ben je in staat om de audit op een effec-

hulpmiddelen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. In de

tievere en efficiëntere manier uit te voeren.

NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

OPZET EN RESULTAAT
De training bestaat uit drie onderdelen. In het eerste deel krijg je een overzicht aangereikt van verschillende achtergronden
die een grote invloed hebben op projectmanagement als vak; we kijken bijvoorbeeld naar bekende methodieken als
Prince2 en IPMA, als ook naar invloeden vanuit het Agile gedachtegoed en de LEAN principes. In deel 2 worden verschillende
tools en technieken aangeboden die aansluiten bij de competenties die vereist zijn voor de functie van accountant. Ten slotte
kan je een aantal tools en technieken zelf kiezen, waarvan jij vindt dat ze goed passen bij jouw praktijk. Wat je leert in deze
training kan je de volgende dag direct toepassen in jouw werkomgeving.

werken, is Jan Dirk de laatste jaren veel bezig met LEAN en
Agile technieken binnen het vak projectmanagement. De combiDRS. JAN DIRK HOGENDOORN

natie van deze verschillende perspectieven maakt samen een

TRAINER

mooie mix om projecten en teams op de best mogelijke manier
te begeleiden.
Jan Dirk vindt het belangrijk dat methoden en technieken

Jan Dirk Hogendoorn is een projectmanagement coach en trainer

in dienst staan van het doel: effectieve, efficiënte en energie

met meer dan 10 jaar ervaring in het vakgebied. Voor verschillende

gevende projecten. Hij zorgt met zijn kennis en ervaring voor

organisaties en instellingen heeft hij projecten gemanaged,

een training projectmanagement waarin alle perspectieven

teams begeleid en diverse projectmanagement trainingen gege-

aan bod kunnen komen, waardoor iedereen de juiste methode

ven. Naast ervaring met de meer traditionelere manieren van

kan kiezen die toepasbaar is op zijn of haar werkomgeving.

ALGEMENE INFORMATIE
AANTAL DEELNEMERS: max. 16 trainees

KOSTEN 3-DAAGSE TRAINING: € 1.490

LOCATIE: Nyenrode Business Universiteit, Breukelen

DATA EN TIJDEN: nyenrode.nl/praktijkopleiding

VOOR MEER INFORMATIE NEEM CONTACT OP MET DRS. PATRICIA DE QUAASTENIET-MEESTER
PRAKTIJKOPLEIDING@NYENRODE.NL

+31 346 295 816
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