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Scope
Ervaar jij ook dat de complexiteit van 
contracten en projecten toeneemt? Kijk 
alleen al naar de prominente rol van 
bewoners binnen het beheer van de 
leefomgeving, van informeren naar 
betrekken, naar sturen van het beheer. Maar 
ook duurzaamheidskwesties, omgaan met de 
natuurwetgeving, maar ook circulariteit het 
omgaan met afvalstromen. Daarnaast is het 
sturen via Kwaliteitssystemen standaard aan 
het worden.

De gemiddelde uitvoerderstaak is dus fl ink 
uitgebreid met een scala aan nieuwe 
verantwoordelijkheden, verantwoordelijkheden 
waarvoor andere kennis en skills nodig zijn. 
Ook is het vinden van nieuwe projectleiders 
problematisch, de aanwas is simpelweg te 
klein. Daardoor is omscholen en bijscholen van 
personeel een must.

Kenmerkend voor deze leerlijn
Wat wij en anderen weten, willen wij graag aan 
jou vertellen en wij dagen je uit om met ons de 
conversatie aan te gaan. 

Daarnaast zien wij het als onze taak als HAS Hoge-
school hier meer kennis over te ontwikkelen, dat 
doen we uiteraard weer op een intensieve manier 
met het werkveld en andere partners.

De masterclasses bieden je bij uitstek de 
gelegenheid ‘kennis en ervaringen uit te wisselen’ 
met collega’s uit het werkveld. In de 
masterclasses zijn zowel opdrachtgevers als 
opdrachtnemers vertegenwoordigd. Juist deze 
combinatie zorgt voor waardevolle discussies en 
verruimd je blik!

1. Masterclass Sturen op ambitie (2 dagen)
Projectmanagement heeft een andere invulling 
indien er gestuurd wordt op ambities in plaats van 
frequentie. Kwaliteitssystemen, KPI’s, 
communicatie: het krijgt allemaal een andere 
lading.  Want: hoe ga je sturen op het gewenste 
eff ect? In deze masterclass worden begrippen als 
KPI’s en kwaliteitssystemen, behandeld.

2. Masterclass Eff ectief communiceren met 
stakeholders (1 dag)
Mondelinge en schriftelijke communicatie is 
belangrijk maar wordt steeds belangrijker. 
Uitleggen waarom iets gebeurt, of waarom iets 
juist niet gebeurt, gedurende bewonersavonden 
of via andere communicatiekanalen. Het succes 
van een project is ervan afhankelijk.

3. Masterclass Rollen en verantwoordelijkheden 
binnen nieuwe contracten (1 dag)
Een specifi eke uitdaging voor een organisatie is 
het aangaan van een UAV-gc samenwerking. Wat 
betekent dit voor mijn organisatie? In deze 
masterclass zullen we aan de hand van een 
contract, stap voor stap het proces van een 
UAV-gc en de consequenties voor functies 
doorlopen.

Voor wie
Werk  je  momenteel aan projecten in de (groene) 
leefomgeving en merk je dat het complexe 
werkveld meer van je vraagt? Dan zijn deze 
masterclasses bij uitstek geschikt voor jou. 

Wat jij kunt verwachten
Er zijn 4 leerlijnen ontwikkeld:
- Leerlijn Contracten in het groen
- Leerlijn Impact dioor groen
- Leerlijn Groen, het nieuwe kapitaal
- Leerlijn De nieuwe groene projectleider
Iedere leerlijn bestaat uit 2 of 3 masterclasses 
die los te volgen zijn.

Wat we van jou verwachten
Wij verwachten van jou een afgeronde, 
relevante opleiding op tenminste mbo niveau 
4 en dat je werkzaam bent in het werkveld van 
beheer leefomgeving.

Duur 
De masterclasses duren resp. 2 dagen, 1 dag 
en 1 dag.

Investering en startdata
Kijk voor actuele prijzen en startdata op onze 
website www.haskennistransfer.nl

Locatie
HAS Hogeschool, locatie ‘s-Hertogenbosch.

Certifi cering
Voor iedere met goed resultaat afgeronde 
masterclass ontvang je een bewijs van 
deelname.  

Leerlijn De nieuwe groene 
projectleider

CONTACTDAGEN: totaal 4 dagen

CONTACTPERSOON: Kim de Bont 

k.dbont@has.nl / 088 890 38 81 


