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Aafke Woudstra

28 jaar
Enschede Nieuwegein
Hardlopen

2012 Onderwijskunde Radboud Universiteit Nijmegen
2014-2017 (E-)learning Consultant bij Bright Alley
2017 - heden Opleidingsadviseur PLUS Retail

PLUS Academie: Volledig opleidingshuis van A-Z voor winkels
PLUS POWER: Opleidingsprogramma voor PLUS Retail (SK en DC’s)

- E-learning - Blended learning - Lezingen
- Klassikale trainingen - Workshops - Lunchssessies



AGD 2017: design thinking

Mens staat centraal Ga uit van de eindgebruiker.

Learning by doing Foute ideeën bestaan niet, pas je ideeën constant aan

Iteratief proces Je product is nooit af. Ga mee met veranderingen

bijv in de markt) door je producten aan te passen. 



AGD 2018: Hoe ontwikkel je een leerinterventie?



AGD 2018: Hoe ontwikkel je een leerinterventie?

Wat gaan we doen?

• Workshopachtige setting
• Leren van én met elkaar
• Inspireren / nieuwe ideeën
• Aan de hand van een casus
• Eigen inbreng

Welke onderwerpen gaan we bespreken?

• Project
• Projectidee
• Projectvoorstel:
– Risicoanalyse
– Stakeholder-analyse

• Kick-off
• Samenwerken



Wat is een project?

We noemen iets een project wanneer:
- Er een concreet resultaat moet worden opgeleverd
- Tijd en geld beperkt zijn
- Er een duidelijke rolverdeling is: opdrachtgever, projectleider, projectleden
- Er verschillende disciplines of afdelingen meewerken aan het resultaat

! Projectmatig werken is een aanpak ( en niet het doel op zich)

De projectleider moet het meeste werk doen



Wat is een project?

Pak ik dit projectmatig aan of niet?

PROJECT
- Aanpak is hetzelfde: projectmanagement

- In het project: improvisatie

- Binnen de vooraf gestelde kaders en
met een duidelijk doel.
- Eindresultaat wordt weer routinewerk.

Improvisatie Project Routine



Casus 

Stel:
Je werkt op de afdeling P&O. Bij jouw bedrijf is het verloop heel hoog. Er gaan veel 
mensen weg en daardoor komen er ook weer veel werknemers bij. Dat er zoveel 
mensen weggaan heeft ook te maken met dat nieuwe medewerkers niet zo goed 
worden ingewerkt. Die terugkoppeling heb je ontvangen van de P&O adviseurs die 
exitgesprekken voeren. Als HRD’er/onderwijskundige weet je hoe belangrijk het is 
om nieuwe medewerkers goed te laten landen in de organisatie. In overleg met de 
P&O adviseurs ga jij dit aanpakken. Je gaat iets doen met onboarding binnen jullie 
bedrijf.



Opdracht 1: Project

Is dit een project?

Schrijf voor jezelf op waarom deze klus (iets doen met onboarding) wel of geen project is.

• Op een post-it: Ja/nee + waarom
• Plak dit op de muur. 

Links = Ja Rechts = Nee



Projectidee

Maak je idee concreet
- Ga koffie drinken met de mensen waarvan jij denkt die hierbij 

betrokken moeten zijn
• Opdrachtgever 
• Projectlid/leden
• Eindgebruiker

- Tegelijk of apart?
- Bekijk hoe andere bedrijven dit doen 
- Spreek met collega’s uit het werkveld (wissel vandaag gegevens uit!)

Let op: je hoeft nog niet met "het antwoord" te komen. Dat is iets wat je in het project gaat 
doen.



Opdracht 2: Schrijf een projectidee

1. Wie is de opdrachtgever? Wie geeft straks een go?
2. Wat is de aanleiding voor dit idee?
3. Wat is het doel?
4. Wat houdt het idee in?
5. Welk probleem los je ermee op? Of welke verbetering realiseer je hiermee?
6. Wat gebeurt er als dit idee niet wordt uitgevoerd?
7. Wat zijn de verwachte opbrengsten? (Kwalitatief & kwantitatief)
8. Wat is de investering (geschatte kosten)?
9. Wanneer moet het project klaar zijn?

10 minuten individueel + 10 minuten bespreken met je buurman/vrouw
Gebruik dezelfde casus, het is prima om dit op je eigen organisatie te betrekken. 



Projectvoorstel met het team

Je hebt een GO gekregen op het projectidee :)

Stel vervolgens een projectgroep op.
Hoe pak je dit aan?

- Op tijd!
- Betrek evt. managers erbij (al voor je idee-fase)
- Deel het belang. What's in it for them?
- Spreek verwachtingen uit: 

• tijdsinvestering, effort, uitkomst, afspraken



Opdracht 3: projectteam samenstellen

Hoe doe jij dit nu in jouw bedrijf? 
Wat gaat goed & wat vind je moeilijk?

Bespreek met elkaar de volgende punten:
- Hoe “vind” je een projectlid?
- Hoe zorg je voor commitment van ieder lid?
- Hoe ga je om met alle verschillende expertises & belangen?
- Hoe zorg je voor de juiste rolverdeling? En wat is jouw rol?

10 minuten bespreken in groepjes van 4



Projectvoorstel

Verkenning van het idee: 
1. Het resultaat dat de opdrachtgever in gedachten heeft
2. Het achterliggende probleem of de ‘lonkende kans’
3. De aanleiding en de urgentie van het idee
4. De afbakening (wat is het idee niet?)

Een eerste inschatting van: 
5. De haalbaarheid
6. De risico’s
7. De belanghebbenden
8. De neveneffecten
9. De randvoorwaarden (tijd, capaciteit)
10. De afhankelijkheid met andere projecten

Afspraken:
11. De wederzijdse verwachtingen tussen de projectleider en de opdrachtgever
12. Concrete afspraken over het projectvoorstel



Projectvoorstel

6. Risico's 

- Zwakke plekken in het project(plan)
• Aanvaarden 
• Beperken
• Delen
• Vermijden

• Risico’s nemen is helemaal niet erg
• Wees je bewust van de risico’s 



Opdracht 4: Maak een risicoanalyse

- De zwakken plekken in het project
- Per zwakke plek:
• Kans dat het misgaat
• Het effect van de schade

- Voor die in het rood:
• Preventieve / repressieve actie?

- Groepjes van 4
- Post-its
- 10 minuten



Projectvoorstel

7. Belanghebbenden / Stakeholders

- Iemand die invloed ondervindt of zelf invloed kan uitoefenen op het project
- Positief en negatief
- Actief monitoren (waarom?)
- Analyse:

Zorgt ervoor dat je met de juiste mensen
aan tafel zit bij kick-off en in project



Opdracht 5: Maak een stakeholder-analyse

- In groepen van 4
- Brainstormen op post-its
- Plaats de post-its in 

dit schema 
- 10 minuten



Kick-off

De start van je project
- Begin bij het begin: doelgroep.

Voor wie maken we deze leerinterventie?
- Daarna: leerdoelen

Wat moet hij straks weten/snappen/kunnen?
- Stel samen het plan op:

Tip: Maak dit een leuke sessie
Laat je onderwijskundige expertise zien!



Opdracht 6

Hoe ziet de kick-off eruit?

- Waar vindt de kick-off plaats?
- Wie is hierbij aanwezig?
- Wat gaan jullie doen? Wat is het doel?
- Hoe gaat jullie dat doen? (werkvorm)
- ….

5 minuten individueel + 5 minuten bespreken met je andere buurman/vrouw



Samenwerken

Teamrollen = karakterrollen

- Dr. Belbin: Het geheim achter effectieve teams

- Ken je sterke & zwakke kanten
- Ken een anders sterke & zwakke kanten

Opdracht 7: Wat is jouw teamrol?
Google de verschillende rollen en kies jouw 
voorkeursrol + bespreek met een groepje
10 minuten

Dit is ook heel leuk om met samen met jouw team te doen!



Samenvatting

Ontwikkelen van een interventie / product

- Investeer tijd aan de voorkant van het project
- Betrek anderen er op tijd bij
- Schrijf samen op wat het projectvoorstel is
- Gebruik de kick-off als aftrapmoment van je project
- Wees je bewust van ieders rol & karakter
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