Vervolgmogelijkheden PRINCE2® Foundation
Persoonlijke ontwikkeling
PRINCE2 Practitioner
PRINCE2 Practitioner is een logische vervolgstap op de PRINCE2 Foundation. Zoals de naam al aangeeft,
behandelt de Foundation training de basistheorie. De nadruk ligt bij PRINCE2 Practitioner op het zelf kunnen
toepassen van de methodiek en het kunnen analyseren en oplossen van problemen aan de hand van de
methodiek. Een deel van de training is ook gericht op het behalen van PRINCE2 Practitioner certificering.
IPMA D
IPMA is net als PRINCE2 een projectmanagementopleiding. IPMA richt zich meer op de persoonlijke competenties
van de projectleider terwijl PRINCE2 meer de structuur van projecten als uitgangspunt neemt.
Masterclass Projectmanagement
De ITMG Masterclass Projectmanagement is gericht op het toepassen van projectmanagement in de praktijk. U
krijgt praktisch inzicht in projectmanagement en het doorlopen van de verschillende fasen van een project. U
krijgt inzicht in de meest gemaakte fouten in projectmanagement maar ook in de meest creatieve oplossingen.

Aanvullende dienstverlening IT Management Group
Coaching
Komt u binnen uw project op nieuw terrein of moet u een belangrijke keuze maken dan kan het prettig zijn om
een ervaren projectleider of progammamanager als sparringpartner te raadplegen. Samen komt u tot sterkere en
creatievere oplossingen.
Review projectstructuur
Wanneer u start met een project dan is het neerzetten van een goede projectstructuur van groot belang. Een
goede opzet is vaak het halve werk. De specialisten van de IT Management Group hebben veel ervaring met de
opzet van projecten. In een review van enkele dagen kunnen wij u een aantal tips en trucs aanreiken waar u
later in uw project of programma veel profijt van kunt hebben. Ook als uw project al enige tijd loopt kunt u
voordeel hebben van een externe review op uw project en kunt u valideren of u nog steeds op de juiste koers zit.
Review projectorganisatie
Een review op de projectorganisatie bekijkt niet alleen het project maar ook de omgeving van het project.
Wellicht is het project goed georganiseerd maar niet in samenhang met andere projecten die worden uitgevoerd.,
waardoor het totaaloverzicht ontbreekt. Ook kan het zijn dat de governancestructuur niet optimaal is ingericht
waardoor goede sturing op de projecten ontbreekt. Met een review op uw projectorganisatie krijgt u inzicht of de
gekozen structuur voldoende houvast biedt om te borgen dat de projecten goed in samenhang worden
aangestuurd en gemonitord en dat alleen die projecten worden uitgevoerd die ondersteunend zijn aan uw
bedrijfsdoelstellingen.
PRINCE2 Hotelgame
Wellicht is uw projectstructuur goed op orde maar toch loopt de communicatie binnen het project niet optimaal
en lukt het niet om als team een goede prestatie neer te zetten. Met de PRINCE2 Hotelgame komen in één of
twee dagdelen door middel van een spelsimulatie de onvolkomenheden in de communicatie en
teamsamenstelling naar boven. Vaak geeft inzicht al aanleiding tot ander gedrag waarmee u tot een verbetering
kunt komen. Soms is het ook een wijziging in de teamsamenstelling nodig.
Detachering van projectleiders
Mocht u tijdelijk een tekort hebben aan projectleiders, dan assisteren wij u graag. Onze projectleiders zijn
vanzelfsprekend gecertificeerd en hebben ruime praktijkervaring. Ze zijn professioneel en hebben een goed
ontwikkeld gevoel voor organisatiecultuur.
Contact
Heeft u vragen over vervolgstappen in uw persoonlijke ontwikkeling of over de aanvullende dienstverlening van
de IT Management Group? Neemt u dan contact op met IT Management Group via 070-7504127 of info@itmg.nl.
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