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De mens als sleutel tot succes
Waarom faalt twee derde van alle projecten?
Ontmasker uw prutsproject
Maak van de eeuwige faalspiraal een
succescyclus
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MAANDAG 1 DECEMBER, 10.00 - 17.00 UUR | LANDGOED DE HORST DRIEBERGEN

Het perfecte
project
Dit is een ludieke, dynamische en

Deze tips & trucs zijn direct de volgende dag op de werk-

interactieve masterclass over het ver-

vloer toe te passen.

schijnsel projectprutsen en de remedie anti-prutsen (lees: leiderschap in

Anti-prutsen heeft qua thema dus zeker een lichtvoetig

projecten). Waarom mislukt tweeder-

element (er valt veel te lachen-gieren-brullen om falende

de van alle projecten, groot en klein,

prutsprojecten en het bijbehorende gedrag van de mens)

altijd en overal? Wat gaat er mis in de

maar de serieuze ondertoon wordt ook benadrukt:

samenwerking, wie zit daar achter en

ontsporende projecten kosten kapitalen – miljarden bij de

wat kunnen we er aan doen?

overheid en miljoenen in het bedrijfsleven – én de mens
heeft er flink onder te lijden.

Naast het bovengenoemde ludieke
gedeelte (waarom mislukken projec-

Met Het Perfecte Project leren we hoe we dat kunnen

ten, hoe kunnen we prutsprojecten

voorkomen door te focussen op de rol van de mens als

ontmaskeren en wat is een perfect

sleutel tot succes.

project?) wordt inzicht gegeven in de
sterktes en de zwaktes van de mens
in een samenwerkingsverband.

Informatie en inschrijven? managementboek.nl/project

UW TRAINER
Bart Flos schreef één van de best verkochte managementboeken van de afgelopen tijd: Het Anti-klaagboek, inmiddels
in 6e druk verschenen. Als logisch vervolg schreef hij het Antisleurboek en daarna volgde al snel Het Perfecte project. Hij is
een levendig en geestdriftig spreker, inspirator en docent. Hij
bundelt een solide theoretisch fundament met 25 jaar ervaring
als project-, verander- en crisismanager.

Bart Flos

PROGRAMMA

09.30 UUR

Koffie en registratie

10.00 UUR

Inleiding
- Projectprutsen voor professionals
- 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
Durf te stoppen als het misgaat
- Het S.T.O.P.-principe©: opnieuw beginnen is stoer
- Het Anti-prutskwadrant©: waar staat uw project?

12.00 UUR

Lunch

13.00 UUR

Pak de onvermijdelijke problemen bij de wortel aan
- De secundaire branddriehoek©: overeenstemming,
toewijding, investering
- Worteltrekken met de Probleem Analyse Checklist©
- Denktanken: gebruik de breinkracht van een projectteam
Gedraag u als ondernemer!
- Hoe succesvol zijn uw projecten? Doe uw Project Prutstest©
- De Zeven Vergadervragen©
Evalueer, deel en vier ervaringen
- Over de definitie van projectsucces
- De Succes Analyse Checklist©
Perfectioneer uw project!
- De projectsuccescyclus
- Wanneer is uw project perfect?

17.00 UUR

Afsluiting & social networking borrel

Na deze masterclass hoeft niemand meer aan de zijlijn te staan en heeft iedere deelnemer de
sleutel in handen om prutsprojecten te ontmaskeren en er weer perfecte projecten van te maken.
We gaan van symptoombestrijding naar preventie, van oorzaken naar acties en van problemen naar
oplossingen, kortom: we zetten de eeuwige faalspiraal om in een succescyclus.

DATUM
Maandag 1 december 2014
10.00 – 17.00 uur.
Vanaf 09.30 uur bent u van harte welkom.

DEELNAMEKOSTEN
De deelnamekosten voor deze masterclass
bedragen € 595,- (excl. btw) per persoon,
inclusief consumpties, lunch en afsluitende
netwerkborrel. Iedere deelnemer ontvangt de
bestseller Het Perfecte project.

ANNULERINGSVOORWAARDEN
Bent u bij nader inzien helaas verhinderd?
Maak dan gebruik van onze schappelijke
annuleringsregeling. Tot twee weken voor
aanvang van de masterclass kunt u geheel
kosteloos (schriftelijk) annuleren. Pas daarna
bent u het volledige bedrag verschuldigd.
Uiteraard kunt u zich altijd, zonder bijkomende
kosten, laten vervangen door een collega.

LOCATIE
Landgoed de Horst
De Horst 1
3971 KR Driebergen
0343 - 556555

AANMELDEN
I www.managementboek.nl/project
E events@managementboek.nl
T 010-4731397

INCLUSIEF DE BESTSELLER!
Het Perfecte project
staat inmiddels al bijna 3

INFORMATIE

maanden onafgebroken

Inhoudelijke informatie - Ronand Jansen
E jansen@managementboek.nl

in de Managementboek

Overige informatie - Barbara Oosterlee
E oosterlee@managementboek.nl
T 010-4731397

ORGANISATIE
Deze masterclass wordt georganiseerd door
Managementboek in samenwerking met
Bart Flos.

Top 10. GRATIS voor elke
deelnemer.

CEDEO-ERKEND
Managementboek heeft voor haar masterclasses,
seminars en workshops de Cedeo-certificering
ontvangen. De deelnemers aan het onderzoek hebben
aangegeven de Events van
Managementboek kwali
tatief hoog aan te slaan.

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN

MANAGEMENTBOEK.NL/PROJECT

