
TRAINEEPROGRAMMA IN MODULES 

De eerste module staat in het teken van
kennismaken. Jij maakt kennis met ons, leert je
collega's en hun projecten kennen. En wij maken
kennis met jou, leren jouw sterke en zwakke punten
en over je interesses? Daarvoor gebruiken we o.a. de
Quinn test.

Als projectleider moet je altijd een aantal stappen
vooruitdenken om risico’s en bedreigingen te
voorkomen of te beheersen. Bij projecten geldt: eerst
denken, dan doen. In deze module worden de zes
fases van een project doorlopen aan de hand van
praktijkvoorbeelden.

1. KENNISMAKING 

Om buiten iets mogelijk te maken, is het aanpassen
van het ruimtelijk beleid vaak nodig. Welke
planologische procedures doorloop je daarbij en hoe
veranderen deze als straks de Omgevingswet
inwerking treedt? We staan stil bij de uitgangspunten
van de nieuwe Omgevingswet en hoe we gemeenten
daarbij kunnen helpen.

3. PLANOLOGISCHE PROCEDURES

(ONDER DE OMGEVINGSWET)

2. PROJECTLEIDER VAN A TOT Z

Als projectleider schrijf je veel, van projectplannen en
offertes tot collegeadviezen en wijkontwikkelings-
plannen. Tijdens deze workshop gaan we in op hoe je
duidelijk schrijft en wat daarbij handige tips en trucs
zijn. Bert Ruck leidt hierover een interactieve sessie
waarin onder andere je eigen schrijfmateriaal aan de
orde komt.

4. SCHRIJVEN ALS EEN

PROJECTLEIDER

5. WERKEN IN EEN POLITIEK-

BESTUURLIJKE OMGEVING

Deze module gaat in op politiek-bestuurlijke
verhoudingen. Onderwerpen die we behandelen zijn
bijvoorbeeld; hoe stem je de belangen van
bestuurders zo goed mogelijk op elkaar af of hoe ga
je om met tegengestelde belangen in een project?
Daarnaast kijken we hoe een gemeente bestuurlijk
in elkaar steekt en wat belangrijke momenten zijn
in besluitvormingsprocessen. Deze workshop geeft
geen blauwdruk, maar geeft je handvatten mee voor
in de praktijk.

6. LEIDERSCHAP

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de
gang van zaken binnen je eigen project. Je geeft
leiding aan een projectteam en maakt beslissingen.
In deze workshop gaan we daarom in op
leiderschap. We bespreken de kwaliteiten van een
projectleider en kijken in hoeverre je dit al toepast
op de praktijksituaties. Daarnaast duiken we ook in
verschillend projectmanagementstijlen en de
leiderschapsmethode van BEECKK. De
mengelmoes van deze stijlen gaat je helpen bij het
leiden van projecten.

Module 7 is de afsluitende module. We verwachten
dat je een presentatie geeft over wat je het
afgelopen jaar hebt geleerd en hoe je je rol in de
toekomst bij BEECKK ziet. Wanneer je nog iets
gemist hebt tijdens het programma of je juist meer
wilt weten over een bepaald onderwerp kunnen we
hier in deze bijeenkomst verder op in gaan.

7. AFSLUITING

Als trainee bij BEECKK Ruimtemakers maak je in een jaar tijd kennis met
BEECKK, het werkveld en jezelf. Lees meer op www.beeckk.com/trainee.  

http://www.beeckk.com/trainee

