De IT Management Group is kwaliteitsopleider in Nederland. De IT Management Group verzorgt deze training op basis van open
inschrijving en in-company. Op verzoek verstrekken wij graag referenties. Wilt u meer informatie? Wij staan u graag te woord!

Training: Masterclass Project- en Portfoliomanagement
Herkent u dit? Het aantal projecten neemt voortdurend toe. Er moeten bovendien steeds méér projecten worden
afgerond met minder tijd en minder geld. Ook worden projecten vaak niet binnen tijd en budget afgerond of
voldoen niet aan de wensen van gebruikers. Hoe zorgt u er als organisatie voor dat de projecten die het meest
bijdragen aan de missie en visie van uw organisatie prioriteit krijgen boven projecten die minder bijdragen? En hoe
zorgt u ervoor dat de projecten die worden gestart ook daadwerkelijk tot een succesvolle afronding komen?
Portfoliomanagement wordt formeel omschreven als een gecoördineerde verzameling van strategische processen
en besluiten die gezamenlijk de meest effectieve balans van organisatorische verandering en dagelijkse
bedrijfsactiviteiten mogelijk maken.
Met de Masterclass Project- en Portfoliomanagement krijgt u instrumenten in handen waarmee u in staat wordt
gesteld regie te voeren op uw projecten.
Opleidingsprofiel
•
Inleiding Portfoliomanagement
– Wat is portfoliomanagement?
– Hoe kan je met portfoliomanagement regie
krijgen op projecten?
– Best practices en tooling
– Waar moet je minimaal afspraken over maken?

Doelgroep
Deze Masterckass is bedoeld voor diegenen zich
(verder) willen bekwamen in de invoering van
projectmatig werken en portfoliomanagement. U heeft
bij voorkeur al enige jaren ervaring in de praktijk met
projectmanagement en projectmatig werken of
portfoliomanagement.

•
–
–
–

Inleiding Projectmatig werken
Nut en noodzaak van projectmatig werken
Best practices en tooling
Waar moet je minimaal afspraken over maken?

Materiaal
Het materiaal bij deze training wordt digitaal geleverd.

•

–
–
–

Invoeren Portfoliomanagement en projectmatig
werken
Aanpak bij het invoeren project- en
portfoliomanagement
Volwassenheidsniveau van de organisatie (CMM)
Implementatie strategie (Top down, Bottum up)
Organisatiecultuur

•
–
–
–

Praktijkcasus project- en portfoliomanagement
Hoe gaat het in de praktijk?
Valkuilen bij invoering van portfoliomanagement
Tips en trucs

–

De theorie wordt afgewisseld met praktijkcasussen en
voorbeelden en oefeningen. Wij moedigen u aan ook
uw eigen cases mee te brengen naar de masterclass.

Taal (training, materiaal en examen)
De voertaal tijdens de training is Nederlands. De
examens zijn in het Engels.
Duur en tijden
De training duurt 2 dagen. De dagen starten om 09.00
uur en zijn rond 17.00 uur afgerond.
Kosten (open inschrijving)
De kosten voor deze training bedragen € 1050,-. Deze
prijs is inclusief (digitaal) lesmateriaal, koffie, thee en
lunch en exclusief BTW.
Docenten en locaties
ITMG werkt alleen met de beste docenten. Trainingen
op basis van open inschrijving worden gegeven op
centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties. Incompany trainingen kunnen op elke gewenste locatie
worden verzorgd.

Heeft u een vraag over onze trainingen? We informeren u graag per telefoon of per e-mail!

W: www.itmg.nl

T: 070-7504127

E: info@itmg.nl

