
Ideeën omzetten in resultaat is vaak complex en uit-

dagend. Het lukt niet of niet helemaal zoals je wilt. 

Geen tijd, geld of prioriteit zijn veel gehoorde ex-

cuses. Of de neuzen staan weer eens niet dezelfde 

kant op. Wil je nu echt weten hoe je dingen voor 
elkaar krijgt? Dan is deze training voor jou. Je leert 

wat je wilt, nodig hebt en hoe je de juiste stappen 

zet. Geen theoretisch geneuzel, maar aan de slag.

VOOR ELKAAR KRIJGEN



DAGDEEL 1: WILLEN 
vuur maken, aanwakkeren en brandend houden

Om iets voor elkaar te krijgen moet je weten wat je wilt 

én daarvoor kiezen. Het is de brandstof van ieder initia-

tief. Je leert hoe je erachter komt wat je zelf wilt en wat 

anderen willen.

DAGDEEL 2: WETEN
inzicht en overzicht creëren

Echt willen is cruciaal maar niet genoeg. Bepalen wat je 

voor elkaar wilt krijgen, hoe en met wie is de volgende 

onmisbare stap. 

DAGDEEL 3: WAARMAKEN
een kraakheldere actielijst

Nu je weet wat je voor elkaar wilt krijgen en hoe, is het 

tijd het waar te maken. Je werkt de input uit tot een 

actielijst waarvan je handen gaan jeuken.

DAGDEEL 4: POWERTOOLS
geheim...

In dit mystery gedeelte onthullen we een aantal power-

tools waardoor je uit de startblokken schiet en op snel-

heid blijft.



VOOR WIE
 + je wilt echt iets voor elkaar krijgen

 + je wilt je executiekracht vergroten

 + je wilt slepende processen voorkomen

 + je ergert je aan verspilde tijd en energie

PRAKTISCH
Groepsgrootte:

6 tot 8 personen

Duur:

2 dagen van 09:00 tot 17:00 uur

Kosten per deelnemer:

€950,- (exclusief 21% BTW)

Aanmelden en meer informatie:

tim@projectyou.nl / (06) 38 31 54 96

LOCATIE
De werkplaats

Tweede Oude Heselaan 181A

6542 VE Nijmegen

Geen chique conferentieoord, maar een werkplaats ingericht 

om wat jij wilt voor elkaar te krijgen.



DE TRAINERS

NILS ROEMEN

20 jaar ervaring als sparringspartner 

binnen en buiten organisaties. Oprich-

ter waarmakerij, Durftevragen en vele 

andere initiatieven.

TIM DE WITTE

leidt en faciliteert projecten, project-

teams en programma’s. Coacht pro-

jectleiders en programmamanagers. 

Mede-oprichter ProjectYou. 


