
Wat men 
moet leren doen,

 leert men 
door het te doen

- Aristoteles

Je rol pakken

Rollenspel sturen

Pro-actief gaan aanspreken

Beslissingen nemen

Verantwoordelijkheid

Voorkoppelen

Werkvreugd

Bewuste teamsturing

Rust uitstralen

Meer impact

Respect afdwingen

Commitment van de 5 rollen

www.zwalu.nl  -  www.wjschouten.nl

De vijf rollen zijn
• Opdrachtgever

• Projectmanager

• Lijnmanager

• Stakeholder

• Teamlid

Onderzoek naar de 
hoofdoorzaak van 
projectfalen toont 

aan

68%: gebrek aan betrokkenheid 
van vijf rollen

32%: slecht toepassen van de  
projectmanagement methodiek

Projectvaardigheid
 door doen!

Van ProjectMatig naar

ProjectExcellent™



www.zwalu.nl  -  www.wjschouten.nl

Inschrijven
Neem gerust contact met ons op 
voor meer informatie en inhoude-
lijke afstemming.

Kosten van deelname € 2995,- p.p. 
(excl. btw en verblijfskosten)

Het maximaal aantal deelnemers 

per groep is 12.

Waarom een 
Leer Werk Traject
Je leert:

   • 10% van wat je leest
   • 50% van wat je ziet
   • 90% van wat je doet

Het dóen komt het meest aan bod 
in een Leer Werk Traject. Om maxi-
maal leereffect te behalen moet je 
het doen, waardoor het leerproces 
zal versnellen. Enkeldaagse trainin-
gen leiden niet altijd tot gedrags-
verandering. Het LWT zal juist via 
intensieve e-coaching begeleiden 
bij het langdurig inslijpen en ver-
diepen van het gewenste gedrag 
passend bij de rol. Je oefent met 
(nieuwe) vaardigheden en met ca-
ses uit eigen praktijk. Je krijgt per-
soonlijk feedback en feedforward 
door opdrachten uit te voeren in je 
eigen (project) omgeving. Ervarin-
gen delen geeft bewustwording van 
je persoonlijke communicatie- en 
managementstijl, je kwaliteiten en 
verbeterpunten. Het LWT stimu-
leert groei van je persoonlijke- en 
professionele ontwikkeling.

Intake (½d) Bijeenkomst 1 (1d) Bijeenkomst 2 (½d) Bijeenkomst 3 (½d)

Persoonlijk

• Persoonlijk 
   actieplan
• Interne coach 
   kiezen
• Leerthermometer

De context

• Succesvolle projecten
• Dynamischer context
• De vijf rollen
• Zelfsturing
• Rollenspel

Kruisbestuiving

• Leren van elkaar
• Stakeholder sturing
• Teamsturing

Excellent vooruit!

• Zelfsturingskracht
• Zelf vooruit:
  - samenspel inter-

venties
  - probleemoplossend
    vermogen vergroten

Intensieve e-coaching

• Resultaat gericht door wekelijkse experimenten
• Zowel professioneel als persoonlijke coaching
• Voortgangsmetingen (leerthermometer) tijdens het traject

Doorlooptijd: 6 maanden

Trainer en coach

Ludo Zwaan (trainer)
Meer dan 20 jaar internationale erva-
ring met projectmatig werken. Auteur 
van het boek ‘Pak je rol en stuur de 
rollen’. Verzorgt regelmatig trainingen, 
lezingen en publicaties op het gebied 
van projectmatig werken.

Wim Schouten (coach)
Ruim 20 jaar ervaring met het leiden 
van complexe en internationale pro-
jecten. Verzorgt loopbaanworkshops en 
koerstrajecten. Wim is Noloc gecertifi-
ceerd loopbaanprofessional en coach.

Contact
Ludo Zwaan 
e: info@pakjerol.nl
t: 06 - 237 03 555

Wim Schouten
e: info@wjschouten.nl
t: 06 - 572 47 056

Van ProjectMatig naar

Voor wie?
Dit LWT is bedoeld voor senior 
professionals en projectmanagers 
met ervaring. Voor hen die al 
tegen problemen in projecten zijn 
aangelopen, die hun projectvaar-
digheid willen verhogen en meer 
willen dan een standaard training. 
Leren door te experimenteren on-
der intensieve begeleiding van een 
coach die jouw taal spreekt.

Training

Intensieve e-coaching

Resultaat gericht

Persoonlijk actieplan

Project-wetten krijgen hun waarde door je eigen verantwoordelijkheid te ne-
men en de verantwoordelijkheid van de vijf rollen actief te gaan sturen. Het 
versterken van deze sturing leer je door anders te gaan observeren en anders 
te gaan doen. De crux van succesvolle projecten zit in het samenspel tussen 
vijf rollen. 

Het LWT ProjectExcellent start met een intake waarbij je persoonlijke leer-
resultaten worden afgestemd en vastgelegd. Je kiest je interne coach. Daarna 
volgen drie bijeenkomsten met tussentijdse intensieve e-coaching. Zelfsturing, 
teamsturing en het samenspel tussen de vijf rollen staat centraal. 
De inhoud van het LWT wordt afgestemd op de samenstelling (vijf rollen) en 
leerdoelen van de deelnemers (mogelijk aansluitend bij het eigen POP). Het 
LWT is hard werken en kan confronterend zijn. Inbreng van eigen praktijker-
varing is noodzakelijk, aangezien het programma zijn kracht bewijst bij het 
daadwerkelijk dóen in je eigen dagelijkse praktijk.

ProjectExcellent™


