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JE PAKT DE REGIE 

Het succesvol realiseren van nieuwe initiatieven is een kunst en kunde. Het 

vraagt om een aanpak die regisseert in plaats van beheerst en ontwikkelt in 

plaats van ontwerpt. Een aanpak die tegelijkertijd werkt aan draagvlak én 

aan haalbaarheid om een levensvatbaar initiatief te lanceren. 

 

In het practicum procesmanagement krijg je handvatten voor regie: een 

denkwijze, een werkwijze en een instrumentarium. Je leert de vaardigheden 

van procesmanagement eigen te maken in deze praktijk gerichte training. 

Je ontdekt via theorie en praktijk, en met je eigen casus, hoe je het 

procesontwerp voor nieuwe ideeën vormgeeft en begeleidt. 

 

Tijdens de tweedaagse training leer je de principes van procesmanagement 

toe te passen op een relevante case. Deze case is tevens het 

aanknopingspunt voor de achterliggende theorie. Je maakt individuele en 

groepsopdrachten, afgewisseld met reflecties, analyses en ervaringen uit 

de praktijk. De derde dag richten we in op basis van de thema’s uit de 

huiswerkopdracht. Daarnaast besteden we deze dag aandacht aan de 

kennis en vaardigheden die je als procesmanager nodig hebt om je positie 

te verstevigen. 

 

  

VOOR WIE IS DE TRAINING INTERESSANT? 

 

> Strategie-, staf- en beleidsmedewerkers van overheden en 

semioverheidsorganisaties die nieuwe initiatieven moeten 

vormgeven. 

 

> Projectleiders die zich bezighouden met gebieds- of stedelijke 

ontwikkeling. 

 

> Managers business development, productmanagers en 

marketeers. 

 

> Managers die initiatieven tot stand brengen waarbij meerdere 

partijen (ook bedrijfsleven) moeten samenwerken. 

 

  

ONTWIKKELEN VAN IDEEËN TOT 

DUURZAME UITKOMSTEN 

edereen stond achter het idee, 

en enthousiasme overheerste. Er 

gebeurt nu alleen niets meer. Hoe 

had ik dit moeten aanpakken?’ 

De samenleving vraagt 

om een integrale aanpak 

voor het ontwikkelen van 

ideeën. 
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WAT KUN JE NA DE TRAINING 

> Je herkent situaties waarin procesmanagement als aanpak relevant is. 

> Je bent bekend met de ontwikkeling van draagvlak en haalbaarheid. 

> Je weet op welke wijze je relevante partijen kunt betrekken bij 

ontwikkeling van ideeën. 

> Je kent de mogelijkheden die je als procesmanager hebt om in te 

grijpen. 

> Je bent in staat de werkwijze van het verrijken van ideeën toe te 

passen. 

> Je kunt de sturingsvariabelen en instrumenten van procesregie 

vormgeven. 

> Je (h)erkent de invloed van je eigen gedrag in de rol van 

procesmanager. 

DE TRAINERS 

De training wordt gegeven door Jaap Walter en Robbin Pennings. Zij zijn 

ervaren in een grote variëteit aan processen en projecten zowel in overheid 

als bedrijfsleven. Tijdens deze training putten zij volop uit eigen ervaring. 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Datum 

De driedaagse training is op 12 en 13 september 2018. De 

training start beide dagen om 9.00 uur en eindigt om 17.30 uur. 

Op 3 oktober 2018 is de terugkomdag waar we op basis van 

een huiswerkopdracht aandacht besteden aan de 

vaardigheden. 

Kosten 

€ 1.495 per deelnemer, exclusief BTW, maar inclusief 

materialen, maaltijden en het boek ‘van idee naar resultaat’. 

Eventuele overnachting behoort tot de mogelijkheden en is 

voor eigen rekening. 

Locatie 

P2 

Slotselaan 6-8 

5328 ER  ROSSUM 

 

 

 

 

‘Begrijpen wat de bronnen van beweging zijn, 

ingrijpen met de 7 T’s, goede cases en veel 

zelf doen; dit past meer bij mij dan 

projectaanpak..’ 

 

 

 

 

Jaap Walter 

Jaap is vertaler van strategische 

opvattingen naar ontwikkel-

mogelijkheden voor bedrijven en 

gemeenten. Hij maakt initiatieven  

levensvatbaar en organisaties klaar voor 

de toekomst. Hij heeft een ruime 

ervaring in begeleiden van complexe 

processen met veel partijen, zowel voor 

overheden als organisaties. 

Robbin Pennings 

Robbin is een verbinder tussen publieke 

partijen en burgers met een scherp oog 

voor de context. Door zijn ervaring in 

het sociale domein weet hij mensen in 

beweging te krijgen. Energiek, gas op de 

plank, maar wel altijd doordacht, 

onderweg naar waardevolle resultaten. 
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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 organisaties. Bij P2 helpen we daar graag bij.  

VRAGEN 

Heb je inhoudelijke vragen over 

de training, stel deze aan Jaap 

Walter: jaap.walter@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. Er 

kunnen maximaal 12 personen 

deelnemen. 

 

We kunnen ook een incompany-

training organiseren, op maat 

gemaakt voor jouw organisatie. 

  

VERDIEPING 

Heb je te maken met complexe 

opgaven en onderhandelingen 

waar partijen met verschillende 

belangen aan tafel zitten? En ligt 

een conflict op de loer? Dan is de 

training ‘Verbindend 

Onderhandelen’ een passende 

verdieping voor jou. ‘Verbindend 

Onderhandelen’ gaat uit van 

wederzijdse winst. Je denkt 

vanuit belangen in plaats van 

standpunten. Je vergroot de taart 

voor je hem verdeelt. Zo krijg je 

consensus in plaats van een 

compromis.  
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