IPM ESSENTIALS – (MANAGER)
INTEGRALE PROJECTBEHEERSING
Leer in 3 dagen een integrale aanpak voor complexe projecten

Als manager projectbeheersing heb je een
“onafhankelijke” rol in het integraal projectmanagementteam. Je bent zowel de spil in
als het geweten van het project en het
projectteam.
Je bent actief binnen het vakgebied projectbeheersing en op zoek
naar verdieping of verbreding. Of ben je de manager van een team
projectbeheersingsspecialisten? Mogelijk ben je zelf daarnaast nog
bezig als adviseur en zorgt je team voor de levering van de benodigde
projectbeheersingsproducten. Voor dit laatste werk je intensief samen met
je projectbeheersingsteamleden, zoals projectplanner, projectcontroller,
risicomanager en overige projectbeheersers en -ondersteuners. Hoe beter
je in staat bent te adviseren naar en samen te werken met de andere
IPM rolhouders en/of lijnmanagement, hoe effectiever je als integraal
projectmanagementteamlid kunt werken. Volg deze driedaagse training
voor een verdere professionalisering van jouw kennis en kunde op het
gebied van integrale projectbeheersing.
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MEER WETEN OF AANMELDEN?
Neem contact op met Daniëllo Boszhard,
Business Manager Balance Academy
T: +31 20 676 3993

E: academy@balance.nl

ONZE AANPAK
De aanpak van de Balance Academy is
praktijkgericht en volgt de principes
van Action Learning, waarbij veel
aandacht is voor interactie, intervisie
en on-the-job learning en coaching.
• Praktijkgericht: nieuwe skills kunnen
meteen ingezet worden in de eigen
werkomgeving
• Uitstekende begeleiding en contact
door zeer ervaren professionals
• Veel interactie met medestudenten
voor, tijdens én na de training

Inhoud
In deze 3-daagse basiscursus
projectbeheersing komen onder meer de
volgende onderwerpen aan de orde:
• Inleiding (Integraal)
Projectmanagement
• Inleiding Projectplanning
• Inleiding Financiële projectbeheersing
en –administratie

HET RESULTAAT
Je maakt kennis met de omgeving
en de belangrijkste disciplines van
projectbeheersing. Je wordt een
goede gesprekspartner voor zowel
projectbeheersers als projectondersteuners. Je weet wat collega IPM
teamleden of het lijnmanagement nodig
hebben om een project succesvol te
kunnen beheersen.

• Inleiding
Projectinformatiemanagement en
-rapportage
• Inleiding Projectrisico- en
kansenmanagement
• Inleiding Projectkwaliteitsmanagement
• Inleiding integraliteit en
raakvlakmanagement

Details

Toelatingscriteria

WANNEER

• HBO/WO Werk- en denkniveau

3 – 5 september 2019 09:00 – 17:00

• Ervaring met projecten en/of één of
meer projectbeheersingsdisciplines is
een pré

VOOR WIE
Deze training is bedoeld voor
professionals die zich willen ontwikkelen
tot manager projectbeheersing, PMO
manager, manager project(en)bureau
etc. en wel of niet werkzaam zijn in een
project- en/of programma omgeving.

KOSTEN

In de vervolgcursus Projectbeheersing
Advanced vindt verdere verdieping plaats
van bovenstaande onderwerpen en is er
daarnaast focus op de ontwikkeling van
soft skills als overtuigen, onderhandelen,
omgaan met weerstanden en daarnaast
contractvormen en de relatie
claimafhandeling alsmede PPPMapplicaties/tooling en PMO inrichting.

€ 2495,- inclusief materiaal en lunches en
exclusief BTW.

• Inleiding samenwerken, teambuilding
en advisering
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