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Woord vooraf
Hoe laat je een opleiding meer renderen? Hoe 
zorg je voor meer resultaat en impact? Hoe kan 
je de inzichten uit een boeiende training 
daadwerkelijk toepassen in de praktijk? En wat 
kan L&D doen om die overgang te bevorderen?

Het zijn vragen die ons al lang bezighouden, en waar we een 
glashelder antwoord op proberen te formuleren. We zijn daarin 
voortrekkers, we experimenteren met allerlei werkvormen, online 
tools, performance support instrumenten … Sommige van die 
oplossingen werken goed, anderen leveren niet het gewenste 
effect op. Zo blijven we zoeken en ontdekken. Maar hoe ervaren 
onze klanten dat? Wat werkt bij jullie?

We organiseerden drie workshops tijdens de Stimulearning L&D 
Proeverijen van 2020 in Affligem. We deelden er onze inzichten en 
wisselden ideeën uit met 30 L&D verantwoordelijken van uiteen-
lopende organisaties. Het resultaat van die gesprekken vind je in 
dit e-book. Hopelijk inspireert het jou ook om een volgende stap te 
zetten.

Katia Van Belle en Dave Synaeve
Propellor

“Een fascinerend thema. 
Daarom gingen we in gesprek 
met anderen die dagelijks 
geprikkeld worden door de 
transfer en de impact van 
leren in een organisatie.”



2 Gedeelde verantwoordelijkheid
Zorgen voor transfer van opleiding naar praktijk: 
op wie kan je rekenen?

3 Voor de opleiding
Zaadjes planten: tips voor L&D, coaches en 
leidinggevenden.
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1 Het voordeel van een 
voor- en natraject
Meer aandacht, meer resultaat.

4 Tijdens de opleiding
Concrete tips die het leren bevorderen. Niet enkel voor 
trainers.

Na de opleiding
Blijven prikkelen en onder de aandacht houden.

6 Aan de slag
Wat is de volgende stap?



Uit onderzoek blijkt dat mensen die zich 
voorbereiden op het leertraject, veel 
aandachtiger luisteren dan wie nog met zijn 
gedachten ergens anders zit. 

Deelnemers die zich voorbereiden, weten wat ze kunnen 
verwachten en waarom de inhoud interessant zal zijn, halen veel 
meer uit een opleiding. Laten we dus zeker voldoende aandacht 
schenken aan dat voortraject.

It’s after training, when the real learning 
happens. — Jane Hart

Maar ook tijdens en na het leertraject kunnen we allerlei acties 
ondernemen om de transfer naar de werkplek te stimuleren, en 
‘performance support’ te geven. Verder in het e-book gaan we 
dieper in op deze concrete handelingen.

2. Het voordeel van een voor- en natraject

Bron: Arien Mack & Irvin Rock, “Inattentional blindness”, MIT Press/Bradford Books series in cognitive 

psychology (1998).
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2. Gedeelde verantwoordelijkheid
Ons uitgangspunt? Zorgen voor de transfer van 
opleiding naar praktijk is een gedeelde 
verantwoordelijkheid. 

In de eerste plaats is het natuurlijk aan de deelnemer zelf om 
aan de slag te gaan met de nieuwe inzichten en competenties. 
Maar rond hem of haar is een heel netwerk van partners die 
kunnen stimuleren en de drempel verlagen. 

Je denkt nu misschien vooral aan de trainers of coaches. Dat 
klopt, maar vergeet ook de leidinggevenden niet, want zij staan 
het dichtst bij de deelnemer. Zij zitten in een ideale positie om 
aan te sturen op resultaten en te laten weten wat ze verwachten 
als gevolg van de opleiding. 

Volgens het 2018 Workplace Learning Report besteedt 56% van 
de werknemers wereldwijd meer tijd aan leren wanneer de
leidinggevende een training adviseert. (Bron: 2018 Workplace 
Learning Report: The Rise and Responsibility of Talent Develop-
ment in the New Labor Market - LinkedIn Learning, 2018)

Natuurlijk kan je ook vanuit L&D een duwtje in de rug geven. Zo 
krijgen we een matrix vol mogelijkheden!

Deze matrix hebben we voorgelegd op de L&D Proeverijen 2020. 
Samen met de aanwezigen hebben we het schema gevuld met 
suggesties uit onze eigen praktijk én hun aanbevelingen. Op de 
volgende pagina’s vind je de resultaten.
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3.1 L&D voor de opleiding

6

Propellor in praktijk

Uitgebreide briefing

Bij een ingenieursbedrijf zitten we voor elke opleiding met L&D 
rond de tafel. We overlopen de context, bespreken de noden van 
de deelnemers en nemen de recente veranderingen in de 
organisatie onder de loep. Het is essentieel om te begrijpen waar 
de huidige klemtonen liggen. Zo kunnen we tijdens de opleiding 
regelmatig de link leggen met die strategische prioriteiten.

Info-sessie voor de leidinggevenden

In een ziekenhuis geven deelnemers aan dat het lastig is om de 
nieuwe inzichten toe te passen in de praktijk, aangezien hun 
leidinggevende niet mee is in het verhaal. De sterke hiërarchie 
maakt het bovendien moeilijk om dit aan te kaarten. Bij een 
volgende editie van de opleiding organiseert L&D vooraf een 
korte workshop voor de leidinggevenden van de (nieuwe) 
deelnemers. Ze worden ondergedompeld in de essentie van 
projectmanagement en ontdekken de pro’s van medewerkers die 
meer projectmatig werken. We sluiten af met tips over hoe zij 
daarbij een rol kunnen opnemen.
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Hoe kan je als L&D professional het leertraject voorbereiden?

De L&D professional faciliteert de ontwikkeling en de professionalisering van collega’s. 
Maar hoe bereid je deelnemers optimaal voor? Hoe zorg je voor de juiste match van een 
opleiding? Welke stappen brengen de grootste impact teweeg? 

Als L&D professional kan je je aandacht richten op de docent, op de deelnemers, of op 
hun leidinggevenden.  Tijdens de workshop over de impact van opleiding hebben we niet 
echt ingezoomd op die drie domeinen… maar het valt wel op dat  acties met de 
leidinggevenden niet zo makkelijk te benoemen zijn.

We nemen je mee doorheen de suggesties uit de workshop: 

• Kies een trainer met relevante ervaring, na persoonlijk contact.
• Geef duidelijke informatie over de opleiding (praktisch en inhoudelijk).
• Breng verwachtingen in kaart en aan communiceer ze aan de trainer.
• Stel de leerbereidheid van de deelnemers vast.
• Laat leerdoelen omschrijven.
• Check of dit de juiste opleiding is.
• Vraag voorbereidend werk op.
• Organiseer leertrajecten in plaats van opleidingen.
• Spreid over een langere tijdspanne.
• Plan de opleiding op de werkvloer.
• Zorg dat de deelnemers aan een concreet project samenwerken, zodat dit als leidraad 

kan dienen doorheen de opleiding.
• Kies voor een traject dat leren ondersteunt... Of het nu gaat om een tweedaagse offsite 

met minimale afleiding, of een traject met vele kleine leerprikkels, gespreid over 
meerdere maanden.
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3.2 De trainer voor de opleiding
Propellor in praktijk

Zes online opdrachten en feedback

Bij een Vlaamse researchgroep krijgen postdocs zes online opdrachten, vooraleer we hen 
de eerste keer in real life ontmoeten. Tijdens dit voortraject van twee maanden bekijken 
ze artikels en filmpjes, interviewen ze elkaar en bespreken ze de opdrachten online. De 
coach van Propellor neemt ook deel aan het gesprek en reikt extra materiaal aan op 
maat. Tijdens de workshop zelf duiken we meteen de praktijk in. Alle theorie hebben ze 
immers al op voorhand verwerkt.
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Wat kan de trainer nog meer doen voor de opleiding start?

De trainer heeft één helder doel voor ogen: zorgen dat de deelnemers het maximum uit 
de opleiding halen.

Van de verwachtingen afstemmen tot het doorsturen van informatieve filmpjes: er zijn tal 
van stappen die we kunnen ondernemen om het leerproces te versterken:

• Formuleer duidelijke doelstellingen, zodat deelnemers weten wat ze mogen 
verwachten.

• Beleg een voorbereidend gesprek met de business (leidinggevende, HR business 
partner, medewerkers...), om het programma aan te passen aan de noden van deze 
specifieke business unit of groep.

• Peil naar de verwachtingen van de deelnemers.
• Stel prikkelende vragen om mensen te laten nadenken.
• Laat de deelnemers met hun leidinggevende bespreken wat deze cursus concreet kan 

opleveren, of rond welke casus ze in de opleiding zullen werken.
• Neem contact op om met deelnemers om uitleg te geven over de inhoud.
• Bezorg materiaal om vooraf te lezen (al weten we dat niet iedereen die opdracht zal 

uitvoeren).
• Zet een flipped classroom op.
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3.3 De leidinggevende vooraf
Propellor in praktijk

Het management presenteert

In een telecombedrijf organiseert het managementteam voor elke 
groep een introductiesessie van een uur. Een van de managers 
legt uit waarover de opleiding gaat en waarom ze die organiseren. 
Zo tonen ze hoe belangrijk het leertraject voor hen is, en wat ze 
concreet van de medewerkers verwachten.

Walk the talk

In een ngo neemt de directeur zelf actief deel aan de opleiding. 
Ze haalt voorbeelden aan van fouten uit de voorbije maanden en 
benadrukt hoe ze wil dat er in de toekomst gewerkt wordt. Ze 
stelt veel vragen en laat merken dat ze nog veel bijleert. Op die 
manier stimuleert ze ook anderen om vragen te stellen. Er 
worden meteen afspraken gemaakt over de templates en 
processen die ze op korte termijn zullen invoeren.

10

VOOR TIJDENS NA

TRAINER

L&D

LEIDING-
GEVENDE



Hoe kan de leidinggevende de opleiding kaderen?

Als deelnemers niet alleen zelf iets willen leren, maar weten dat hun leidinggevende 
ook concrete resultaten verwacht (en hen zal steunen), dan zullen ze meer gefocust zijn 
tijdens de opleiding.

De rol van de leidinggevende is dus belangrijk. Maar het viel op tijdens de workshop hoe 
weinig concrete voorbeelden we hier konden verzamelen. Blijkbaar is het moeilijk om 
leidinggevenden een actievere rol te geven. Dit is duidelijk een domein waar meer op 
ingezet kan worden.

Zo kunnen ze bijdragen:

• Laat hen de ‘WHY’ van deze training duidelijk kaderen en omzetten in concrete 
verwachtingen.

• Betrek de leidinggevende en de deelnemer samen bij de ontwikkeling van de 
opleiding.

• Zorg dat de leidinggevenden een presentatie geven aan de medewerkers over de 
inhoud en het waarom van de opleiding. Zo laten ze zien dat ze de opleiding 
belangrijk vinden.

• Zorg dat ze een budget voorzien voor een leertraject i.p.v. een ‘one shot’ opleiding.
• Laat hen zelf een korte workshop volgen over het onderwerp, zodat ze weten wat hun 

medewerker zal leren, en hoe je die nieuwe competentie kan inzetten en 
ondersteunen.
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4.1 L&D tijdens het traject
Propellor in praktijk

Korte feedback na elke sessie

Bij een organisatie uit de social profit komt L&D na elke 
opleidingsdag even langs voor een korte nabespreking. Zo 
kunnen ze kort op de bal spelen als er iets ongewoons gebeurt. 
Als een deelnemer frequent weggeroepen wordt uit de 
vergadering bijvoorbeeld, bespreken ze met die persoon hoe die 
meer ruimte maken om echt met volle aandacht bij de opleiding 
te zijn. Is er een technisch probleem in de opleidingsruimte, 
weten ze daar snel van en kunnen een oplossing zoeken. Informele babbel

In een onderwijsinstelling polst de L&D verantwoordelijke 
tussentijds bij de deelnemers hoe de opleiding loopt. Met de 
echo’s die ze opvangen, gaan ze meteen aan de slag. Soms is 
het gewoon fijne feedback voor de trainer. Soms laat het ons toe 
om het programma wat bij te stellen. Soms bespreken ze de 
opmerking met de leidinggevende die het programma op maat 
heeft aangevraagd, of is het gesprek met de deelnemer zelf al 
voldoende om iets te herkaderen. 
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Hoe kan je als L&D-professional nog meer de impact versterken in 
de loop van het leertraject?

Na de voorbereiding gaat de opleiding van start. Maar dat wil niet zeggen dat de rol van 
L&D professional uitgespeeld is, integendeel. Je zorgt voor een stapsgewijze opvolging en 
blijft in contact met de deelnemers

Hier zijn nog wat extra suggesties uit de workshop:

• Peil naar de vragen van de deelnemers.
• Motiveer deelnemers om iets toe te passen.
• Herinner de leidinggevende eraan dat een gesprek met de deelnemers aangewezen is.
• Bevraag de trainer over zijn observaties en tijdens de workshops.
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4.2 De trainer tijdens het traject
Propellor in praktijk

Leidraad als visuele kapstok

Onze leidraad voor pragmatisch projectmanagement (een A5-kaart)  
delen we uit aan elke deelnemer van onze projectmanagement 
opleidingen. Het is een visuele samenvatting van onze opleiding die 
ze als referentie kunnen gebruiken tijdens én na het leertraject. 
Voor change management krijgen ze een compact boekje waarin de 
belangrijkste stappen terug te vinden zijn, met telkens concrete 
tips. 

Serieus speels

Onze waarden zijn: serieus speels – nuttig & pragmatisch –
simpel maken – goesting geven – mag > moet. 

Je kan je dus wel voorstellen dat we oneindig veel manieren 
bedenken om creatief aan de slag te gaan met de vragen van 
deelnemers. Die laten vaak weten dat de tijd voorbij gevlogen is, 
en dat ze tientallen ideeën hebben om meteen in de praktijk te 
brengen. Laat het ons weten als je hier meer voorbeelden wil 
over hoe we dat concreet doen. 
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Wat kan de trainer nog doen tijdens de opleiding om het 
rendement en de impact te versterken?

De trainer kan veel doen om de deelnemers geïnteresseerd en gemotiveerd te houden. 
De tijd dat een expert vooraan in de klas zijn kennis tentoon spreidde en honderden 
slides de revue laat passeren, ligt hopelijk al lang achter ons.

Hier zijn enkele voorbeelden van wat wél werkt:

• Gebruik eigen (relevante) ervaringen en illustreer met verhalen (storytelling).
• Geef begeesterend en dynamisch les, gebruik activerende werkvormen.
• Sluit aan bij de noden en de leefwereld van de deelnemers met concrete voorbeelden.
• Continue actieplanning tijdens de opleiding (niet alleen op het einde).
• Las voldoende pauzes in.
• Maak verbinding met en tussen de deelnemers.
• Laat ervaringen uitwisselen en bevorder interactie.
• Oefen, oefen, oefen en koppel daarop terug (liefst op eigen cases).
• Werk visueel.
• Geef een leidraad, compact referentiemateriaal, performance support tools.
• Werk met rollenspellen om iets in te oefenen.
• Motiveer deelnemers om iets toe te passen.
• Herhaal veel, fris frequent op.
• Laat in kleine groepjes werken zodat niemand zich kan ‘verbergen’.
• Ga serieus gamificeren.
• Kom verrassend uit de hoek, prikkel de nieuwsgierigheid.
• Laat duo's nadenken over actieplanning, en moedig hen aan 

om elkaar ook nadien te blijven uitdagen.

15

VOOR TIJDENS NA

TRAINER

L&D

LEIDING-
GEVENDE

Bron: tekening https://www.eit.edu.au/image/onlinebook/Sage-on-the-Stage-11.jpg
De term werd beschreven door Alison King, College Teaching, Vol. 41, No. 1 (Winter, 1993), p. 30-35

https://www.eit.edu.au/image/onlinebook/Sage-on-the-Stage-11.jpg


4.3 De leidinggevende tijdens
Propellor in praktijk

Toepassen en bespreken met de leidinggevende

In een Vlaamse gemeente krijgen deelnemers een project
toegewezen, dat ze in de loop van het leertraject moeten 
realiseren. Na elke opleidingsdag passen ze de inzichten toe 
op dat project en bespreken dat met hun leidinggevende: het 
projectplan, een voortgangsrapport, een crisisvergadering, 
draagvlak bouwen, afsluiten. Het leertraject wordt over 
meerdere maanden gespreid, zodat het realistisch is om het 
project in die termijn af te ronden. Spiegelen

Een middelgrote organisatie is de projectwerking aan het 
professionaliseren. Het management beseft dat dit ook van hen 
een aanpassing zal vergen, en dat ze projectleiders op een 
andere manier willen aansturen. Daarom nodigen ze de trainer 
uit om feedback te geven over wat projectleiders vandaag 
ervaren, en wat ze meer (of minder) zouden willen. Op die manier 
krijgt het management een spiegel voorgehouden. Dat werkt 
trouwens in twee richtingen: op basis van de workshop met het 
management, gaat de trainer met nieuwe informatie aan de slag 
met de projectmanagers. 
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Hoe kan de leidinggevende tijdens de opleiding de ROI bewaken?

De leidinggevende houdt ook tijdens het leertraject een vinger aan de pols. Interesse en 
betrokkenheid zijn de sleutelwoorden in deze fase.

Een opsomming van de mogelijkheden:

• Laat tussen de opleidingsdagen een verslag uitbrengen over nieuwe inzichten.
• Vraag hoe het geweest is, toon interesse.
• Maak ruimte om te experimenteren.
• ‘Spring eens binnen’.
• Motiveer deelnemers om iets toe te passen.
• Volg de e-learning samen met de trainer op.
• Motiveer medewerkers om hun leeropdrachten uit te voeren.
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5.1 L&D na de opleiding
Propellor in praktijk

Evolutiegesprek

Bij een energiedistributeur heeft de L&D-verantwoordelijke een 
individueel opvolggesprek met elke deelnemer. Tijdens dat 
evolutiegesprek overlopen ze welke stappen de medewerker al 
gezet heeft, hoeveel hij gehad heeft aan de opleiding, welke 
steun hij nog nodig heeft (van de leidinggevende, van L&D, van 
de coach...), en welke andere opleidingen opportuun kunnen zijn.

Informele evaluatie met managers

Bij een mediabedrijf gaat L&D verder dan de klassieke evaluatie. 
Ze leggen hun oor ook informeel te luisteren bij de managers van 
de deelnemers. Zo krijgen ze veel informatie en die koppelen ze 
al na een week of drie naar ons terug. Zo sturen we de opleiding 
voortdurend bij, en dat is in hun snel-evoluerende organisatie 
heel belangrijk.
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Wat kan de L&D-professional nog doen na de opleiding om meer 
impact te hebben?

Na afloop van de opleiding spreekt een grondige evaluatie voor zich. Niet enkel op 
korte, maar ook op lange termijn. Want pas na enkele weken kan L&D pas echt 
besluiten of de deelnemers iets van de sessie hebben opgestoken.

Enkele voorbeelden:

• Een korte evaluatie doorsturen en bespreken met de leidinggevende en de trainer. In 
de evaluatie kan je ook de transfer opnemen. Wat heb je al toegepast? Wat heb je 
nodig om dit toe te kunnen passen?

• Luisteren naar ervaringen en deze bundelen voor de deelnemers: wat heb je ermee 
gedaan en wat was het effect?

• Leergroepen opzetten en deelnemers terug in contact brengen met elkaar.
• Een relevante bibliotheek of een knowledgebase voorzien.
• Een evolutiegesprek voeren na één of twee maanden: hoe heeft deze opleiding je 

gesterkt, en wat heb je nog nodig om dit toe te kunnen passen? 
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5.2 De trainer na de opleiding
Propellor in praktijk

Inspiratiemails

Na een opleiding ontvangen onze deelnemers zes maanden lang 
inspiratiemails, tien in totaal. Daarin worden heldere tips gegeven 
over de thema's die in de opleiding aan bod kwamen. Er staan 
ook lastige vragen in, die aansporen om kritisch te kijken naar de 
manier waarop je vandaag werkt. Deelnemers melden dat ze die 
vragen effectief met hun team bespreken.

Levenslange garantie

In al onze opleidingen geven wij onze deelnemers levenslange 
garantie: ze mogen ons altijd blijven contacteren met praktische 
vragen. Zolang we die met één of twee e-mails kunnen 
beantwoorden, is die service inbegrepen in de opleiding. Dat is 
voor ons een manier om voeling te houden en te horen waar 
mensen nog tegenaan lopen. Een win-win dus.
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Wat kan de trainer nog doen na de opleiding om het effect te 
vergroten?

Leertraject afgerond? Daar stopt het werk van de trainer niet, want hij blijft beschikbaar. 
Er zijn heel wat mogelijkheden om het effect van de opleiding nog lang te laten 
nazinderen.

Enkele voorbeelden:

• Voorzie individuele coaching.
• Bied levenslange garantie.
• Bezorg een geheugensteun.
• Stuur foto’s na
• Mail tips om het geheugen op te frissen.
• Contacteer de deelnemers nog eens op gezette tijdstippen.
• Observeer de deelnemer en geef hen feedback.
• Geef opdrachten die pas na de opleiding kunnen uitgevoerd worden.
• Stuur inspiratiemails met daarin lastige vragen die uitnodigen tot reflectie.
• Geef toegang tot bijkomende informatie.
• Stel een app ter beschikking die de inhoud onmiddellijk toegankeijk maakt en toelaat 

met de trainer te communiceren.
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5.3 De leidinggevende nadien
Propellor in praktijk

Terugkomdag: wat deed je er mee?

In een automatiseringsbedrijf krijgen deelnemers vier maanden 
om aan de slag te gaan met wat ze leerden. Daarna geven ze een 
presentatie aan hun leidinggevende, L&D en hun collega's over 
wat dat heeft opgeleverd. Ook de trainer is daarbij aanwezig. In 
dit bedrijf heerst een heel open cultuur en groot vertrouwen. Die 
terugkomdag leidt steeds tot zeer boeiende en relevante 
gesprekken over wat werkt, en wat nog beter kan.
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Inbedden in de reguliere werking

Het meeste rendement realiseer je als de nieuwe competenties in 
de operationele werking worden ingebed. Bij de ondersteunende 
diensten van een middelgrote overheidsinstelling worden de 
statusupdates van projecten maandelijks besproken op het 
managementteam. Van projectleiders word dus elke maand 
verwacht dat ze hun nieuwe vaardigheden toepassen.



Wat kan de leidinggevende nog meer doen om meerwaarde te 
halen uit de training?

Na de opleiding verwacht de leidinggevende dat er vruchten geplukt worden. Maar dat 
gebeurt niet zomaar van de ene dag op de andere.

We stellen enkele suggesties voor om tot reële successen te komen:

• Eis dat het geleerde toegepast wordt.
• Evalueer samen hoe de opleiding was en bespreek wat de leidinggevende mag 

verwachten.
• Blijf interesse tonen.
• Geef ruimte om toe te passen.
• Coach
• Maak tijd om de opleiding samen met L&D en de trainer te evalueren en verdere 

acties af te stemmen.
• Bespreek met het team hoe ze op een andere manier kunnen werken.
• Blijf aanmoedigen en in de kijker brengen wanneer iemand iets toepast.
• Pas de werkwijze aan of spreek nieuwe processen af.
• Beklemtoon nieuw gedrag op vergaderingen.
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6. Aan de slag
Tijdens de L&D Proeverijen gaven we aan alle aanwezigen 
eenzelfde opdracht. Hier willen we dit e-book graag mee 
afsluiten. Stel jezelf de volgende vragen:

“Van welke opleiding, door jou georganiseerd, 
wil je de impact versterken? Welke tip ga je 
zeker toepassen?”

Meer impact in project- en changemanagement opleidingen?

Zoek je meer resultaat in opleidingen rond projectmatig werken of 
change management?

Neem gerust contact met ons op, want we denken graag met je 
mee. We vinden zeker een aanpak die voor jouw organisatie werkt!

Succes!

Het Propellor-team
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Een klein team met duidelijke focus
We begeleiden organisaties om succesvol 
projecten te realiseren en te veranderen.

Projecten en verandering, dat is onze specialiteit. Onze filosofie is 
om de competentie binnen een organisatie te vergroten, zodat 
het team zo snel mogelijk de verandering weer volledig zelf in 
handen kan nemen.

Dat doen we via korte of langlopende opleidingen, via coachen 
van teams of directies, en via langere begeleidingstrajecten.

Klein blijven, een bewuste keuze

We houden er veel van om met groepen en organisaties te 
werken. Daarom kiezen we om klein te blijven, en alle vijf het 
werk te doen waar we een passie voor hebben. Namelijk mensen 
en organisaties de energie, goesting en ideeën geven om hun 
eigen werk te sturen en daar de resultaten mee te bereiken die 
ze voor ogen hebben.

We werken al 15 jaar samen, en zijn ondertussen heel erg op 
elkaar ingespeeld. Daardoor werken we vanuit een zelfde 
filosofie, en weet je wat te verwachten. Wie er ook komt, je krijgt 
hetzelfde verhaal te horen.

Over Propellor
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PROJECTOPLEIDING
Empower je projectmanagers

Je team ontdekt de klassieke 
projectaanpak, of leert werken volgens 
agile, lean startup of hybride strategieën. 
Altijd op maat van jouw organisatie.

VERANDEROPLEIDING
Veranderen doe je samen, toch?

We geven je een bredere kijk op veranderen. Met onze business 
game ActeeChange kan je op een veilige manier experimenten 
met de cyclus van verandering, communicatie, en hoe je 
mensen mee krijgt in de verandering.

PROJECTADVIES
Zet structuren op die werken

Heldere afspraken maken over rollen, de 
governance uittekenen en samen met 
PMO de projectwerking naar een hoger 
niveau tillen: daarover gaat 
projectadvies.

VERANDERBEGELEIDING
Co-creatie in de praktijk

We faciliteren de vergaderingen die nodig zijn om een 
verandering te laten slagen. Open Space, World Café of 
Appreciative Inquiry en andere co-creatie vormen komen daarbij 
van pas.

PROJECTBEGELEIDING
Steun waar nodig, individueel 
of in het team

We coachen projectleiders en 
stuurgroepen, we faciliteren 
retrospectives, helpen een cruciale 
meeting voorbereiden...

Wat we doen
Over Propellor

26



Wij zijn zelf doeners, we staan met twee voeten in de praktijk. Dus verwacht geen grote
theorie, geen lange uiteenzettingen, maar wel praktische handvatten waar je echt iets aan
hebt. Je werkt aan eigen cases, en wandelt weg met concrete acties en afspraken.

Dit mag je van ons verwachten!
Over Propellor
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Mensen leren door te ervaren, door te doen. Daarom gebruiken we graag business
games. Ze zorgen voor een gemeenschappelijke ervaring, waar je nadien op kan
terugblikken. Niet enkel tijdens de workshop, maar ook later. Laat je verrassen…

We volgen nauwgezet de evoluties in ons vakgebied. We investeren veel in onze eigen
kennis en kunde. Onze kracht is dat we – dankzij die ruime bagage – snel doordringen tot
de essentie. En dus moeilijke dingen simpel maken. Helder. Transparant. Begrijpelijk.

Verandering komt als mensen goesting hebben om iets anders te doen. Als ze geloven dat
het zal helpen, en het kriebelt om er mee aan de slag te gaan. Dus geven we je zin om te
experimenteren, zowel tijdens de workshop als nadien. We inspireren.

We nodigen uit om te ontdekken en toe te passen. Om te verkennen hoe het zou zijn om…
We prikkelen, we dagen uit. Wie komt zijn de juiste mensen en wat gebeurt is het enige
dat kon gebeuren. Wij begeleiden: de toekomst ligt in jouw handen.



Dank u
Meer weten?

www.propellor.be
info@propellor.be
Katia 0485 80 40 12
Dave 0496 27 19 45

Propellor bv
Kasteelstraat 3
3360 Korbeek-Lo (Bierbeek)

Ondernemingsnummer 
BE0.860.381.981
RPR Leuven


