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nachten wakker liggen en maar blijven nadenken  
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that annoying little ghost, called scope creep. drops by every 
night and whispers little changes on the project scope.

De Perfecte KicK Off
Het Handboek voor projectmanagers 

vertaald in een cursus

met praktiscHe tips en Heel veel 
 extra’s van auteur drs. jane Zuidema  



De Perfecte KicK Off 
De cursus De Perfecte Kick Off leert je hoe je je projectteam in optimale conditie kunt 
krijgen. De meeste projectmanagers hoef je niets te vertellen hoe ze doorlooptijden, 
kostenefficiency en andere parameters moet managen. Minder ervaring hebben zij 
in het doorgronden van ‘what makes us tick’.

Direct tOePasbare tOOls
de cursus verdiept je inzicht in projectmanagement en biedt veel concrete, 
direct toepasbare tools. denk aan:

   lean decision based planning 
De nieuwste methodiek van planning op basis van besluiten in plaats van op 
 activiteiten. is tegelijkertijd een perfecte teamexercitie.

   krachtenveldanalyse 
Op welke weerstanden kun je je voorbereiden. Dit analysetool biedt extern  
(stakeholders) en intern inzicht.

   lean info flow methodiek 
Communicatiemethodiek gebaseerd op breng- en haalplicht. Toegespitst op 
 optimaal gebruik van de hersenen 

   dramadriehoek-methodiek 
Hiermee signaleer je tijdig ‘gedoe’ in je team en buig je het om naar  
een winnaarsdriehoek

   multi-teaming inventarisatie 
brengt in kaart waar de tijdsknelpunten liggen in Human resources

   neurocolor 
Next generation gedragspreferentie-analyse. Iedere deelnemer ontvangt z∫haar 
Neurocolor gedragspreferentietest.

met Het Handboek voor projectmanagers, 
de perfecte kick off, krijg je al een 
uitstekend beeld van wat er komt kijken bij 
Het voorbereiden van een kick off van een 
project. maar scHrijven is scHrappen.

open mind management©
Dankzij de jarenlange ervaring van drs. Jane Zuidema bij 
multinationals, in het Midden- en Kleinbedrijf, overheden 
en maatschappelijke organisaties, heeft zij zoveel meer te 
delen dan wat zij in haar boek beschrijft. Dat doet zij als 
facilitator tijdens deze cursus. Daarbij zorgt prof. dr. Pierre 
capel, auteur van Het emotionele DNa, in een gastcollege 
voor nog meer verdieping.

   boordevol met praktische tools die je meteen kunt 
inzetten in je dagelijks werk.

   De nieuwste inzichten en methodieken in communicatie, 
planning en gedragspreferenties vormen jouw 
keuzemenu van je Perfecte Kick Off. 
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met de psycHologiscHe en 
neurologiscHe inZicHten 
uit open mind management© 
(omm©) gaat je project met 
sprongen vooruit. die leer je 
ook in de nieuwe cursus 
de perfecte kick off.  



Zowel gescHikt voor 

ervareN 

als beginnende 

PrOJeC T-
MaNagers

“Hoog praktisch gehalte! 

Heb bijna alle to
ols al tijdens 

de cursus gebr
uikt. 

Van harte aanbevole
n!”

“Mooie ‘zachte’ aanvulling 
op mijn projectmanagersopleiding. 
In mijn praktijkervaring blijkt 

‘zachte’ kant namelijk
 ‘harde’ kant te zijn.”

“Verfrissend om er op een andere manier naar te kijken. Geeft ruimte in mijn hoofd ondanks mijn jarenlange ervaring als projectmanager.”



geef Je OP!
in afstemming met de cursisten begint de cursus de perfecte kick off 
in Het na- en voorjaar. 

   ja, ik geef me op voor de cursus de perfecte kick off.  

stuur mij een bevestiging op mijn mailadres: 

   Houd me op de hoogte van wanneer de cursus de perfecte kick off begint  

op mijn mailadres: 

copyrigHt © mans 2018

De Perfecte KicK Off
   Duur: eén bijeenkomst van één dag en vier sessies van een halve dag

   Kosten: €3.200 exclusief btW en locatiekosten per deelnemer

   Iedere deelnemer ontvangt een exemplaar van het boek  

De Perfecte Kick Off

   Iedere deelnemer krijgt een persoonlijke gedragspreferentie-analyse 

van Neurocolor

open inscHrijving  
of in company
   als je je alleen of in een kleine 

groep voor de cursus inschrijft, ben 

je van harte welkom in ons pand 

aan de vredehofstraat 1 in soest. 

   Wil je De Perfecte Kick Off in 

company kunnen volgen, neem dan 

contact op met Yvonne Punt van 

MaNs OMM© via 088 605 4849 of 

yvonne.punt@mans.nl

meer weten?
info@mans.nl 

088 – 605 48 49

mans omm© - vredeHofstraat 1 - 3761 Ha soest - 088 605 4849
info@mans.nl - www.openmindmanagement.com


