
Door Bart Flos

WORKSHOP  
HET PERFECTE 

PROJECT
De mens als sleutel tot succes.
Ontmasker uw prutsproject en 
maak van de eeuwige faalspiraal 
een succescyclus.



Het wordt tijd dat we 
aan de juiste knoppen 
gaan draaien

Waarom is ons projectfalen zo hardnekkig? 
Ligt er iets universeels aan ten grondslag 
en zo ja, hoe zetten we dat dan om in een 
praktische aanpak? Om dat te begrijpen 
moeten we kijken naar de mens en niet 
naar de methode of de machine. Vergeet 
dus even alles wat u hebt geleerd over 
projectmanagement. De eeuwige 
faalspiraal kan alleen worden doorbroken 
als u aan de juiste knoppen draait. Kijk 
vervolgens verder en vooral hoger dan uw 
projectneus lang is en haal de succesmens 
uit de gereedschapskist. Hoe? Zet de 
juiste leider op de juiste 
plaats, denk volwassen – doe 
volwassen en steek uw vinger 
in de lucht als het u niet 
bevalt! 

Waarom deze workshop?

Traditioneel projectmanagement leidt tot een enorme verspilling van tijd, geld en 
menselijk talent. Twee derde van alle projecten faalt, groot en klein, altijd en overal. 
Het maakt niet uit in welke branche of sector, ze gaan allemaal op identieke wijze de 
bietenbrug op. We lijken maar geen einde te kunnen – of durven – maken aan deze 
eeuwige faalspiraal. Toch kan uw project succesvol zijn, als u de mens centraal stelt. 
In deze workshop boordevol confronterende voorbeelden en praktische tips & trucs 
biedt Bart Flos een even eenvoudig als revolutionair gedachtegoed om prutsprojecten 
te ontmaskeren en er perfecte projecten van te maken.

Projectprutsen voor professionals

Tien manieren om uw 
prutsprojecten te  
ontmaskeren

Lijken uw projecten succesvol te zijn? Pas op, 
schijn kan bedriegen! Met de volgende tien 
tips & trucs ontmaskert u de werkelijke status 
van uw projecten: de Project Matchtest, de 
PRIC-lijsten, het S.T.O.P.-principe, de Status 
Totalus, het Anti-prutskwadrant, de Probleem 
Analyse Checklist, het Denktanken met Brein- 
kracht, de Project Prutstest, de Zeven Vergader-
vragen en de Succes Analyse Checklist. Met de 
juiste dosis leiderschap, volwassenheid en 
weerbaarheid komt u nooit meer met uw mond 
vol tanden te staan. U grijpt zelf in en neemt 
daarmee het projectheft weer in eigen handen. 

Wat is het projectprutsgehalte van uw 
organisatie? Wat moet u nou toch met 
uw project? Open uw ogen en doe de 
test op www.hetperfecteproject.nl!



Werkwijze

De workshops kunnen gewoon bij u binnen 
de onderneming plaatsvinden of op een 
door u bepaalde externe locatie. De facili-
teiten zijn dus volledig bij u in beheer. Tot 
een maximum van 25 deelnemers is al het 
cursusmateriaal inclusief het boek 
Het Perfecte Project inbegrepen.

In deze workshop volgen we de logische weg 
van de Zevenkoppige Zandloper©: we gaan 
van symptoombestrijding naar preventie, 
van oorzaken naar acties en van proble-
men naar oplossingen. We leren om niet 
halsoverkop aan een project te beginnen, 
om te durven stoppen als het misgaat, de 

onvermijdelijke problemen bij de wortel aan 
te pakken, ons te gedragen als ondernemer 
en onze ervaringen te evalueren, te delen en 
te vieren. Kortom: we gaan van prutsen naar 
perfectioneren. 

Aan het einde van de dag bent u een mees-
ter in het herkennen van schijnsuccessen en 
het ontmaskeren van prutsprojecten. U bent 
als geen ander in staat de eeuwige faalspi-
raal tot een succescyclus te maken. U wordt 
zich weer bewust van de relatie tussen 
mens, methode en machine en u heeft een 
geheel nieuw inzicht gekregen in de ware 
aard van Het Perfecte Project. 

Uw toptrainer
Bart Flos schreef één van de best verkochte 
managementboeken van de afgelopen tijd, 
Het Anti-klaagboek, inmiddels in zesde druk 
verschenen. Als logisch vervolg schreef hij 
Het Anti-sleurboek en daarna volgde al snel 
Het Perfecte Project – De mens als sleutel tot 
succes. Flos is een levendig en geestdriftig 

spreker, inspirator en docent. In zijn 
verhalen bundelt hij een solide theore-
tisch fundament met 25 jaar ervaring als 
project-, verander- en crisismanager. 

Het resultaat: een overdaad aan goed 
onderbouwde en toch zeer praktisch 
toepasbare eyeopeners die u al 
lachend aan het denken zetten. Hij 
doet niet alleen een beroep op uw 

bewustzijnsvermogen maar stimuleert 
tegelijkertijd uw persoonlijk leiderschap. 

Vanuit zijn bedrijf Bart Flos Veranderadvies 
houdt Flos zich naast schrijven, trainen en 
inspireren ook bezig met coachen, verander-
advies en crisismanagement. 

veranderadvies
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Meer weten?  
Neem gerust contact op! 
www.bartflosveranderadvies.nl

Programma     
09.00 - 17:00 uur

Inleiding
• Projectprutsen voor professionals
•  De primaire branddriehoek©: mens,  

methode en machine
•  De Zevenkoppige Zandloper©: van prutsen 

naar perfectioneren

Begin niet halsoverkop aan een project!
•  De juiste leider op de juiste plaats: doe de 

Project Matchtest©
•  De PRIC-lijsten©: met informatie de  

confrontatie aangaan
•  Hoe leert u een projectverkoper zijn  

streken af?

Durf te stoppen als het misgaat!
•  Het S.T.O.P.-principe©: opnieuw beginnen 

is stoer
•  De Status Totalus©: de groep bepaalt hoe 

het project ervoor staat
•  Het Anti-prutskwadrant©: waar staat u in 

uw project?

Pak de onvermijdelijke problemen bij de 
wortel aan!
•  De secundaire branddriehoek©: overeen-

stemming, toewijding en investering
•  Worteltrekken met de Probleem Analyse 

Checklist©
•  Denktanken: gebruik de breinkracht van 

een projectteam

Gedraag u als ondernemer!
•  Over de nuances van organisatorische 

volwassenheid 
•  Hoe succesvol zijn uw projecten? Doe de 

Project Prutstest©
•  De Zeven Vergadervragen©

Evalueer, deel en vier uw ervaringen!
• Over de definitie van projectsucces
• Projecten hebben een kort geheugen
• De Succes Analyse Checklist©

Perfectioneer uw project!
• De projectsuccescyclus
• Het recht en het heft in eigen hand
• Wanneer is uw project perfect?

Inclusief
Het Perfecte 

Project!
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