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PRAGMATISCH PROJECTMANAGEMENT is dé methodiek waarmee  
organisaties in staat zijn om met minimale inspanning hun projecten 
tot een goed einde te brengen. Onze aanpak is, in tegenstelling tot 
veel andere methodieken, zeer eenvoudig te begrijpen en toe te  
passen, zelfs voor mensen met weinig of geen PM-ervaring. 

Het beheersen van een project met onze pragmatische aanpak kost 
relatief weinig tijd, waardoor professionals die “het er bij doen” ook in 
staat zijn goede resultaten te boeken. 

Onze methodiek is eenvoudig op maat te maken, waardoor elke orga-
nisatie snel aan de slag kan met het goed managen van projecten op 
de wijze die het best past bij de organisatie. 

De pijlers van onze methodiek zijn: 

 

1) Samenwerking tussen de projecteigenaar en de stakeholders 

2) Focus op het eindresultaat, met een gedegen voorbereiding 

3) Continue aanpassen en bijsturen 

4) Minder is meer 

Pragmatisch Projectmanagement 
Slim verbeteren van uw projectorganisatie 

van de projecten  
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van de projecten mislukt 
door onrealistische 

verwachtingen 
65% 54% 

 

van de projecten mislukt  
door onvoldoende  

projecteigenaarschap 
72% 

De methodiek kent 4 fases, 12 componenten en een groot aantal 
technieken. Een projectmanager moet deze fases, componenten en 
technieken kunnen gebruiken om zijn project goed te kunnen beheer-
sen, om de kans om zijn project succesvol af te ronden te vergroten.  

 

In de training die bij PRAGMATISCH PROJECTMANAGEMENT hoort, 
trainen wij bestuurders , projectleiders  en teamleden op onze pijlers 
en het gebruiken van de methodiek.  Daarbij wordt de tijd verdeeld 
tussen enerzijds methode en processen,  en anderzijds aan tech-
nieken en vaardigheden. 

De training is interactief, zeer afwisselend en maakt gebruik van een 
praktijkcasus om de deelnemers écht te laten oefenen met alle ele-
menten van de methodiek. Daarnaast wordt gebruikt gemaakt van 
rollenspellen, films, management gaming en nog meer verschillende 
leervormen.  

  Toename van succesvolle projecten 
door goed gestructureerd  

projectmanagement 
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Goed opgeleide projectleiders en pro-
jecteigenaren zorgen voor een betere 

projectenresultaten,  
op tijd en binnen budget 

Realistisch omgaan met verwach-
tingen over projectopbrengsten 

zorgt voor betere resultaten 

Pragmatisch Projectmanagement 
Componenten van de training 

Enkele van de onderwerpen en technieken die behandeld worden: 

 Dezelfde taal spreken 

 Vaststellen van de doelstelling, resultaten  & scope 

 Identificeren van belanghebbenden / stakeholders 

 Het vaststellen van het projectteam 

 Rollen & verantwoordelijkheden in een project 

 Projectorganisatiestructuren 

 Het maken van een mijlpalen- & activiteitenplanning 

 Risico’s, issues & changes (in samenhang) 

 Het maken van een business case 

 Tollgates (go/no-go) & de project drumbeat 

 Beheersing van het project 

 Omgaan met weerstand 

 Voortgang rapporteren 

 Afsluiten van het project 

 

Organiseren van een 2-daagse training voor de staf-
diensten, zodat die als ambassadeurs de rest van de 
organisatie over het pragmatisch beheersen van  
projecten. 

Op maat maken van Pragmatisch Projectmanagement 
en de 2-daagse training voor Heineken Global Supply 
Chain, zodat de managers van brouwerijen wereldwijd 
dezelfde pragmatische standaard voor hun project-
management gebruiken. 

Op maat maken van Pragmatisch Projectmanagement 
en het organiseren van meerdaagse trainingen voor de 
Smaakmakers in snoep wereldwijd, zodat de hele  
organisatie dezelfde slimme methodiek gebruikt en 
resultaten sneller en efficiënter gerealiseerd worden. 

Pragmatisch Projectmanagement 
Onze bijdrage aan een Pragmatische projectorganisatie 
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Pragmatisch Projectmanagement 
Onze experts 

Meer weten over PRAGMATISCH PROJECTMANAGEMENT 
en de mogelijkheden voor uw organisatie?  

Kom eens sparren met onze experts of vraag een offerte aan. 

John van Rouwendaal 
Senior Consultant 
john.van.rouwendaal@improven.nl 

06-10 04 13 62 

Maarten van Weeghel 
Director 
maarten.van.weeghel@improven.nl 

06-12 99 95 75 

Jacco van de Griek 
Consultant 
jacco.van.de.griek@improven.nl 

06-11 52 98 20 

Harry Klootwijk 
Senior Consultant 
harry.klootwijk@improven.nl 

06-10 04 16 95 

 




