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CREËREN VAN FLEXIBILITEIT EN RUIMTE 

Momenteel hebben veel organisaties in de publieke sector te maken met 

complexe opgaven, zoals duurzaamheid, klimaatadaptatie, 

dijkversterking, waterberging, de nieuwe Omgevingswet, digitalisering et 

cetera. Dit zijn opgaven die niet gemakkelijk uitvoerbaar zijn en daar is 

programmamanagement voor nodig.   

 

In de training behandel je de manier waarop deze complexe opgaven 

omgezet kan worden naar een programma-aanpak. De aanpak sluit aan 

op de strategie van de organisatie en er wordt rekening gehouden met 

omgeving en de meervoudige belangen van stakeholders.  

DE ONDERWERPEN TIJDENS DE TRAINING 

 De taal van enkele leidende methodieken in Nederland, zoals het 

sturen op samenhang.  

 De keuze tussen projecten, programma’s, processen of de 

lijnorganisatie. 

 Inzicht in de denk- en werkwijze van programmamanagement en 

enkele vaardigheden die nodig zijn om programma’s te managen. 

 Begrijpen welke stappen worden doorlopen voor het starten, 

richten, inrichten en verrichten van een programma. 

 Eigen werk relateren aan de aangereikte taal en vaardigheden. Dit 

zoveel mogelijk in gesprek met elkaar om een element van 

programmamanagement, wederzijdse reflectie, te oefenen.  

  

‘Hoe pak je tegenwoordig 

complexe opgaven aan? De 

oplossing is programma-

management: een bewezen 

aanpak die samenhang brengt, 

structureert, organiseert en helpt 

sturen.’ 

PROGRAMMAMANAGEMENT VOOR 

EEN DOELGERICHTE AANPAK 
  

VOOR WIE IS DE TRAINING INTERESSANT? 

 

> Strategie-, staf- en beleidsmedewerkers bij waterschappen, gemeenten, provincies, 

natuurbeheerders die nieuwe initiatieven moeten realiseren. 

 

> Projectleiders die zich bezighouden met ruimtelijke ontwikkeling. 

 

> Managers die voor een opgave staan om een programma op te zetten en te begeleiden waarbij 

meerdere partijen moeten samenwerken. 

‘Leren van elkaar is een 

belangrijk onderdeel. Het 

heeft mij veel nieuwe 

inzichten gegeven.’ 
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WAT KUN JE NA DE TRAINING 

> Een betere afweging maken tussen verschillende manieren van 

aanpak. 

> Je eigen opgave vertalen naar een programmaplan en -organisatie. 

> Een structuur voor een programma opzetten (DIN/DIM) en hiermee 

richting geven aan de uitvoering. 

> Manieren om de programma-organisatie te laten samenwerken met 

de staande organisatie en de omgeving. 

DE TRAINERS 

De training wordt gegeven door Henk Hagenberg en Hans-Peter 

Westerbeek. Zij zijn ervaren in het omzetten van complexe opgaven 

naar een programma-aanpak. Tijdens deze training putten zij volop uit 

eigen ervaring. Zij werken graag met simulaties en eigen casuïstiek. 

Leren aan de hand van de eigen werkpraktijk levert veel inzichten op. 

Dat maakt de training persoonlijk én praktisch.  

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Datum 

De tweedaagse training is op 17 en 18 april 2018. De training 

start beide dagen om 9.00 uur. Op de eerste dag gaan we door 

tot 21.00 uur (inclusief diner). De tweede dag sluiten om 17.00 

uur af.  

Kosten 

€ 990 per deelnemer, exclusief BTW, maar inclusief catering en 

materialen. Eventuele overnachting behoort tot de 

mogelijkheden en is voor eigen rekening.  

Locatie 

P2 

Slotselaan 6-8 

5328 ER  ROSSUM 

 

 

  

 

 

‘Complexe opgaven vragen om een slim 

samenspel met de staande organisatie 

en de omgeving. Dit leer je bij de training 

programmamanagement.’ 

 

 

 

 

Henk Hagenberg 

Henk is een ervaren programma- en 

projectmanager in zowel de publieke 

sector als het bedrijfsleven. 

Gespecialiseerd in programma’s voor 

ontwikkeling van teams en organisaties, 

samenwerkingen tussen teams 

onderling en organisatieveranderingen. 

Hans-Peter Westerbeek 

Hans-Peter is een gedreven project- en 

programmamanager met ruime ervaring 

in gebiedsontwikkelingsprogramma’s 

omgevingsmanagement, maar ook in 

participatietrajecten en communicatie- 

werk. Hij is sterk in aanbrengen van 

ordening en samenhang. 
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STRATEGIE | REALISATIE |ONTWIKKELING
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OVER P2 

Ideeën werken 

Wij willen het verschil maken. Elke dag. Voor elkaar, voor onze klanten 

en voor onze partners. Daar krijgen we energie van. Daarom werken we 

hard, met volle overtuiging en doen we dingen vaak anders dan 

anderen. Zo brengen wij jouw plannen tot leven en laten we ideeën voor 

je werken. 

Onze diensten 

Om goede ideeën te laten werken moet je slim strategie bepalen, 

succesvol realiseren en blijven ontwikkelen. En dat is wat P2 doet, 

gericht op een selectief aantal duurzame transities. 

 

Strategie: Onze wereld verandert snel. Traditionele businessmodellen 

verliezen aan kracht. Wil je als organisatie succes hebben, dan moet je 

kansen razendsnel kunnen vertalen. En daarvoor moet je slim richting 

en strategie bepalen. 

 

Realisatie: Heb je een ijzersterk idee? Dan sta je nu voor de uitdaging 

om het tot leven te brengen. Dus heb je een pittige motor nodig.  

 

Ontwikkeling: Als de wereld om je heen steeds verandert, kun je als 

mens niet stilstaan. Je moet je blijven ontwikkelen. Dat geldt voor 

mensen, maar ook voor teams en organisaties. Bij P2 helpen we daar 

graag bij.  

 

 

VRAGEN 

Heb je inhoudelijke vragen over 

programmamanagement, stel 

deze aan Henk Hagenberg: 

henk.hagenberg@p2.nl. Wil je 

meer weten over P2, kijk dan op 

P2.nl. 

 

INSCHRIJVEN 

Stuur een mail naar 

trainingen@p2.nl 

Je ontvangt een bevestiging. 

Inschrijven gebeurt op volgorde 

van aanmelding.  

 

We kunnen ook een incompany- 

training organiseren, op maat 

gemaakt voor jouw organisatie. 

  

VERDIEPING 

Heb je ook interesse in het traject 

van ontwikkelingen van ideeën 

tot duurzame uitkomsten? Geef 

je dan op voor het practicum 

procesmanagement.  

 

mailto:trainingen@p2.nl

