
BEGELEIDING
Ad Peters en Thijs Oude Moleman zijn beiden al 
jaren actief als project- en procesadviseurs in  
complexe projecten en gebiedsontwikkelingen 
en beschikken daardoor over een juiste dosis 
flexibiliteit, gecombineerd met een focus op 
resultaat. 

Beiden hebben gewerkt voor vele verschillende 
soorten opdrachtgevers.  Zij zijn daardoor in staat 
de rode draad uit verschillende typen projecten 
te halen en deze inzichtelijk voor anderen te 
maken. Vele opdrachtgevers hebben met hun hulp 
bewuster keuzes kunnen maken. 

Omdat zowel Ad als Thijs al diverse opleidingen 
hebben gegeven, hebben zij ervaring met het 
overbrengen van informatie en nemen zij de 
cursisten mee en geven hen nieuwe inzichten aan 
de hand van hun eigen ervaring.        

INVESTERING
De cursus is te volgen voor € 450,- per persoon. Dit 
bedrag is exclusief btw en inclusief lunch.

LOCATIE
De dagen worden gehouden op een inspirerende 
locatie. Het is ook mogelijk om de cursus in-
company te verzorgen.

START VAN HET PROGRAMMA
Deze cursus wordt meerdere keren per jaar 
gegeven, kijk voor de data op de site.

INTERESSE?
Aanmelden of vragen? Neem gerust contact met 
ons op: info@clearacademy.nl / 06-55734700 /                      
www.clearacademy.nl

CLEAR ACADEMY
De Clear Academy staat voor helderheid in groei. 
Groei zit van nature in je. Die maken we helder en 
zetten we aan. 

De Clear Academy biedt een breed programma 
aan workshops, cursussen en opleidingen aan. 
Voor iedereen, van generalist tot specialist, die wil 
groeien.

HERKEN JE PROJECTPATROON
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HERKEN JE
PROJECTPATROON
BEWUST STUREN IN JE PROJECT

Helder in groei



DOEL

Het doel van deze training is: Meer speelruimte in 
je project vinden zonder grip te verliezen. Na deze 
training koppel je bewust de informatie en herken je 
verschillende patronen in je project. 

In deze training leer je met een andere bril kijken naar 
de beschikbare informatie, waardoor je nieuwe kennis 
ontdekt en deze effectief leert te gebruiken. Het wordt 
mogelijk om verbanden in te zetten die eerder niet 
zichtbaar waren.

PROJECTPATROON

Elk project heeft zijn eigen (herkenbare) patroon. 
Een projectpatroon is de unieke samenhang tussen 
belangen, doelen, resultaten en activiteiten. Het 
herkennen van je projectpatroon leidt tot de benodigde 
speelruimte in een project en de mogelijkheid 
bewuster te kunnen sturen. 

Het is de kunst om de essentie van je project in zijn 
context te leren kennen. Dit is pas mogelijk als je kan 
loskomen van de standaard werkwijze in projecten en 
uit verschillende theorieën en werkwijzen de juiste 
ingrediënten gebruikt. 

AANPAK

We behandelen de samenhang tussen informatie, 
kennis en wijsheid, waarna specifiek wordt stil gestaan 
bij projectrelaties, visualisaties en hoe het geheel 
samenkomt in een projectpatroon. 

De dag start met een interactieve voorstelronde. 
Per onderwerp wordt gestart met theorie, toegelicht 
met praktijkvoorbeelden, waarna je met de theorie 
gaat oefenen door samen met de andere deelnemers 
ervaringen te delen.

In deze cursus wordt stilgestaan bij de verschillende 
lagen van een project en hoe mensen daarin informatie 
verkrijgen en verwerken tot kennis en hoe deze 
gebruikt kan worden om besluiten en acties te nemen. 
We staan stil bij het feit dat iedereen informatie in een 
eigen context plaatst en daarmee anders ervaart. Je 
gaat een eigen project als voorbeeld gebruiken om de 
koppeling tussen theorie en praktijk te maken.

Daarnaast is onderdeel van de training het beter 
leren herkennen van de mogelijke relaties in een 
project. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt 
je meegenomen in verbanden die er in een project 
kunnen bestaan. Door aan de slag te gaan met je eigen 
project wordt duidelijk welke thema’s, zichtbare en niet 
zichtbare relaties er zijn gelegd tussen activiteiten en 
doelen. 

Het wordt na deze cursus mogelijk om bewuster 
keuzes te maken bij veranderingen en om echt 
meester te zijn van je project.

WAT LEVERT HET OP?

Aan het einde van de cursus heb je meer inzicht in 
verschillende lagen van een project en hoe anderen 
met de door jou gevraagde en/of aangeboden 
informatie omgaan. 

Je begrijpt beter welke relaties en verbanden binnen 
je project aanwezig zijn en kunt daar duidelijk over 
communiceren. Je kunt bewust(er) keuzes maken 
t.a.v. de uit te voeren activiteiten en je kunt beter 
uitleggen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. 
Hierdoor ontstaat meer grip op het project.

Aan het einde van deze cursus herken je de 
speelruimte in een project zonder de grip te verliezen.

DEELNEMERS

Deze training is uitermate geschikt voor iedereen die 
in projecten werkt. 
Een projectleider leert de ruimtes in het project te 
herkennen en daardoor beter het project te sturen. 
Projectbeheersers, zoals planners en risicoadviseurs 
en overige projectteamleden, leren de informatie op 
een andere manier te benaderen en beter in te zetten. 

Deelnemers hebben ervaring in dynamische projecten 
en bespreken tijdens de oefeningen ervaringen uit 
eigen projecten.

Per cursus kunnen er minimaal 10 en maximaal 20 
mensen deelnemen.
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