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AMS Advies & Ontwikkeling is specialist op het gebied van projectontwikkeling, project- en 

bouwmanagement van voornamelijk woningbouw- en zorgvastgoed projecten. Met ruim 25 jaar 

aan ervaring heeft eigenaar A. van der Laan besloten zijn kennis en ervaringen te delen. 

 

In het najaar van 2020 organiseert AMS Advies & Ontwikkeling zes interactieve 

workshopavonden, ieder drie uur durend [18:00-21:00]. Allereerst wordt het vak 

projectmanagement ingeleid. Vervolgens staat in elke workshop een onderdeel van het GROTIK 

Beheermodel centraal; gecombineerd met relevante projectmanagement onderwerpen.  

 

Praktische informatie 

 

De eerste workshop zal plaats vinden op dinsdag 29 september 2020 van 18u tot 21u in Van der 

Valk hotel De Witte Bergen te Laren. De daaropvolgende workshop avonden zullen om de week 

op hetzelfde tijdstip en locatie plaatsvinden: 

 

- Workshop 1: 29 september 2020 

- Workshop 2: 13 oktober 2020 

- Workshop 3: 27 oktober 2020 

- Workshop 4: 10 november 2020 

- Workshop 5: 24 november 2020 

- Workshop 6: 8 december 2020 

  

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt een opvolgende workshop sessie georganiseerd 

met aanvang op donderdag 19 november 2020. De overige workshop avonden worden, net zoals de 

voorgaande planning, om de week gegeven op dezelfde dag, tijdstip en locatie. Dus schrijf je snel 

in want vol = vol.  

 

Kandidaten welke zich inschrijven voor de workshop vernemen nader of/en in welke 

workshopsessie ze kunnen deelnemen. Kandidaten worden per inschrijfdatum geselecteerd.  

 

Het programma  

 

Het programma van de zes workshopsavonden zijn als volgt ingedeeld: 

 

- 17.45  Start; inloop 

- 18.00 - 18.30 Ontvangst inclusief koffie, frisdrank, soep en vers belegde broodjes.  

- 18.30 - 19.30 Deel 1: presentatie en interactieve deelname van de cursisten 

- 19.30 - 19.45 Pauze 

- 19.45 - 20.45 Deel 2: presentatie en interactieve deelname van de cursisten 

- 20.45 - 21.00  Gelegenheid tot netwerken 

 

 

 

 



 
 

 

Lesinhoud 

 

Binnen deze reeks interactieve workshops staat vak Projectmanagement centraal. Aan de hand van 

zowel theorie als praktijk worden alle aspecten van het GROTIK Beheermodel grondig behandeld. Ook 

de rollen en belangen van de diverse stakeholders in het bouwproces komen aan bod, om het inzicht te 

verruimen. De deelnemers worden getrickerd actief deel te nemen, om de theorie met elkaar te spiegelen 

aan de praktijk en om zodoende te leren van elkaars ervaringen. 

 

Workshop 1: Inleiding van projectmanagement & geld  
- Projectmanagement 

- Project soorten 

- Project faseringen en output 

- Levenscyclus van vastgoed 

- Investeringen, cashflow & rendement 

- Project resultaten  

- Invloed en management op projectniveau 

- Oefenopgaven 

 

Workshop 2: Projectmanagement & eventuele risico’s 
- Wat zijn risico’s? 

- Stakeholders in bouwprojecten 

- Risico’s benoemen 

- Risicoanalyse; hoe beheers je projectrisico’s (model)? 

- Faalkosten 

- Oefenopgaven 

 

Workshop 3: Projectmanagement & organisatie 
- Projectteam 

- Organisatie van het team; rollen, taken en werkzaamheden 

- Leidinggeven aan het project & het team 

- Effectiviteit 

- Communicatie 

- Samenwerking 

- Oefenopgaven 

 

Workshop 4: Projectmanagement & tijd  
- Tijd  

- Plan van aanpak (PvA) 

- Soorten planningen; projecten; werkzaamheden; schaal & omvang 

- De reden achter planningen 

- Stroken planning en netwerkplanning 

- Bouwtijd  

- Oefenopgaven 

 

Workshop 5: Projectmanagement & informatie  
- Informatiedragers 

- Bouwmanagement; proces, rollen, werkzaamheden en belangen 

- Bouwkosten  

- Opleveren van bouwprojecten 

- Overdracht van informatie; stukken; garanties 

- Oefenopgaven 

 

Workshop 6: Projectmanagement & kwaliteit  
- Wat bepaald de kwaliteit c.q. een goed project? 

- Wet kwaliteitsborging 

- Verduurzaming; Bengmodel 

- Kwaliteit innovaties bij aannemers en architecten 

- Oefenopgaven 

 



 
 

 

Waarom een workshop bij AMS Advies & Ontwikkeling? 

 

Combinatie van theorie & praktijk 
 

De combinatie van zowel theoretische modellen als praktische opdrachten verhoogt het leereffect van 

de workshops. Afgezien van de oefenopgaven worden de deelnemers uitgedaagd om de onderwerpen te 

spiegelen aan hun eigen werk. Hierdoor wordt de theorie herkenbaar, worden rollen en bedrijfsbelangen 

duidelijk en is het geleerde voor de deelnemers direct toepasbaar. Met de geboden handvaten wordt het 

mogelijk om je projecten beter te managen en te beheersen.  

 

Klassikaal & interactief 
 

AMS Advies & Ontwikkeling heeft er bewust voor klassikale bijeenkomsten gekozen. Wij vinden 

namelijk dat dit de mogelijkheid biedt om interactief bezig te zijn en je van elkaar leert.  

 

Kleinschalig & persoonlijk  
 

De workshops zullen bestaan uit groepen van maximaal 10 deelnemers vanwege het interactieve 

karakter. Dit biedt workshops van hoge kwaliteit en persoonlijke aandacht voor iedere deelnemer. De 

kleinschaligheid zorgt voor extra motivatie en de mogelijkheid tot netwerken aan zowel het begin als na 

afloop van de workshopavonden.  

 

 

Kosten 

 

De kosten voor de zes workshopavonden bedragen €1.500 excl. BTW. Dit bedrag is inclusief 

consumpties, hand-outs en een deelnamebewijs van AMS Advies & Ontwikkeling. Na voldoende 

inschrijvingen ontvangt je een bevestiging en een factuur per mail.  

 

Dus ben jij een projectmedewerker, een projectleider en/of een projectmanager in de bouw 

of in het zorg-vastgoed (corporaties, zorginstellingen, aannemers, installateurs, 

onderhoudsbedrijven, ontwikkelaars, architectenbureaus of bouwmanagementbureaus) en 

wil je graag meer kennis opdoen van een deskundige? Schrijf je dan nu in op 

http://www.amshuizen.com/inschrijfformulier  
 
COVID-19 

 

Binnen onze workshops hanteren wij keurig de COVID-19 richtlijnen van het RIVM. De 

tafels zullen ruim 1,5m uit elkaar staan en bij binnenkomst verwachten wij dat iedereen 

netjes zijn handen desinfecteert.  

 
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. 

Wij zijn te bereiken op: +31 6 42 25 26 99 of mail naar info@amshuizen.com 
 

 

AMS Advies & Ontwikkeling b.v. Blaricummerstraat 153 1272 JH Huizen   

  Postadres: Postbus 98 1260 AB Blaricum; Tel.: 035 – 5336505 KvK Eemland nr. 32 111723  

BTW nr. NL 815116081 B01; IBAN nr. NL 02 INGB 0665 4314 30; www.amshuizen.com 

http://www.amshuizen.com/inschrijfformulier
mailto:info@amshuizen.com

