
Young professionals programma 
Projectmanagement, leiderschap & ondernemen 

 
Het young professionals programma van 

Projectkompassie is er voor young professionals die zich 

willen ontwikkelen in projectmanagement, persoonlijk 

leider- en ondernemerschap om uiteindelijk door te 

groeien tot projectmanagers op topniveau. Gedurende 

twee jaar: 

 
 werk je afwisselend bij verschillende 

opdrachtgevers, 

 ga je aan de slag met projectmanagement-

methodes als PRINCE2 en IPMA, 

 ben je bezig met je eigen (persoonlijke) 

ontwikkeling, 

 werk je door middel van projecten mee aan de 

ontwikkeling van Projectkompassie als 

organisatie. 

 
Waarom projectmanagement? 
Op de arbeidsmarkt komt er steeds meer nadruk te 

liggen op projectmatig en flexibel werken. Sterker nog, 

wij geloven dat projectmanagement de toekomst is. 

Enerzijds omdat mensen steeds beter hun eigen weg 

vinden binnen, maar ook buiten staande organisaties. 

Anderzijds omdat je door te werken op verschillende 

projecten steeds beter ontdekt wat je goed kunt en echt 

leuk vindt om te doen. 

 
Tweejarig programma 
In twee jaar word je opgeleid in projectmanagement en 

doe je tegelijkertijd praktische werkervaring op bij 

verschillende opdrachtgevers.  

 
Je leert projectmanagementmethoden IPMA D & C en 

PRINCE2 foundation & practitioner. We behandelen 

meerdere leiderschapsthema’s en je gaat theoretisch en 

praktisch aan de slag met je eigen ondernemerschap. 

Tijdens de maandelijkse bedrijfsschool doe je ervaring 

op met meerdere projectmanagementomgevingen.  

 
Het young professionals programma is bedoeld voor 

young professionals die uit willen groeien tot 

projectmanagers op  

topniveau! 

 

 

http://projectkompassie.nl/young-professionals/


Daarnaast leer je omgaan met coaching door studenten 

te begeleiden en bouw je een basisnetwerk op met 

andere (young) professionals.  

 
Werkervaring 
Als young professional kom je in dienst bij 

Projectkompassie en ga je werken voor verschillende 

opdrachtgevers. Je komt terecht in verschillende 

projecten en functies, van projectsupport tot 

projectmanager. Daarbij vragen we ook om een stuk 

creativiteit en ondernemerschap van jouw kant. We 

laten je namelijk een grote rol spelen in het 

binnenhalen van je eigen projecten. Zo doe je meteen 

ervaring op met je eigen ondernemerschap en kun je de 

opdracht creëren die helemaal bij jou past. 

 

Een week uit het leven van… 
…een young professional. Van maandag tot en met 

donderdag ga je aan de slag voor één van onze 

opdrachtgevers. Hierbij wordt je begeleid door een 

professional uit het netwerk van Projectkompassie. Op 

vrijdag staat je persoonlijke en inhoudelijke 

ontwikkeling centraal. Onderwerpen die aan bod komen 

zijn: PRINCE 2 en IPMA, training en coaching, het 

werken aan (interne) projecten, de bedrijfsschool en 

ondernemerschap. In het tweede jaar ga je 

daadwerkelijk aan de slag met ondernemen, zodat je bij 

het afronden van het young professionals programma 

helemaal klaar bent om zelfstandig ondernemer te 

worden.  

 
Waarom kiezen voor het PKP young professionals 

programma? 
Wat Projectkompassie onderscheid van andere 

organisaties, is de persoonlijke begeleiding en de 

ruimte om ambitieus te zijn. Wij verwachten dat onze 

young professionals altijd nèt dat beetje extra geven 

om, naast gezamenlijke resultaten, vooral het beste uit 

zichzelf te halen. We stimuleren dit door je zelf te laten 

ontdekken waar je goed in bent, wat je passie is en wat 

je hiermee wilt doen. Dit betekent ook dat je zelf een 

grote rol speelt in het binnenhalen van je eigen 

opdracht. We vragen dus wel wat van je als het gaat om 

inzet en betrokkenheid. Daar krijg je ook veel voor 

terug: de ruimte om ambitieus te zijn, de vrijheid om je 

eigen loopbaan vorm te geven én goede begeleiding 

op persoonlijk en professioneel vlak door professionals 

uit het netwerk van Projectkompassie. 

 
Wil je meer weten? Neem contact met ons op of kom 

een dag met ons meelopen.  

 
Meer weten? 

Neem contact op met: 

 

Tim Schoonhoven 

t. +31 (0)6 280 75 601 

e. info@projectkompassie.nl  

i. http://projectkompassie.nl/young- 

professionals/  

Volg ons ook op: 

 

http://projectkompassie.nl/contact/
mailto:info@projectkompassie.nl
http://projectkompassie.nl/young-professionals/
http://projectkompassie.nl/young-professionals/

