
 

        Cadence 
      Briefing  

                                                                                        

 Vraag het Cadence – De Project Management Experts – Global Reach / Local Knowledge 

 www.CadenceMC.nl  |  Cadence@CadenceMC.nl 

 T: +31 30 6971952 | Vraag naar Frank Kooijmans 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Executive Briefing – Project Management  

 

 

Focus 

 Realiseren van bedrijfsdoelen met behulp van projecten 

 Effectieve projectfasering 

 Projectorganisatie 

 Rollen en verantwoordelijkheden 

 Prioriteren en autoriseren van projecten 

 Invoeren van Organizational Project Management 

Kosten:  

Vraag onze offerte 
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The PMI logo and ‘PMBoK’ 
are marks of the Project 

Management Institute PMI 

Cadence 
Briefing: 

 
Vormgeven 

van uw  
Project 

Management 
Performance 

  

Uitkomsten van de Briefing 

 Begrijp uw projectomgeving 

Begrip krijgen van schaalbare en herhaalbare, 

resultaatgerichte processen 

 Praktisch Management 

Een consistent proces invoeren waarmee het gedrag en de 

productiviteit van organisatieonderdelen wordt verbeterd 

 Voer uw strategie uit door middel van Projecten 

Verbindt projecten met organisatiedoelstellingen 

 Versnel uw projecten  

Door gedegen planning en uitvoering  

 Verfijn rollen en verantwoordelijkheden 

Begrijp de rol van topmanagement in het project proces 

Stel de juiste vragen te stellen aan uw projectmensen 

 Stuur op consistente projectresultaten 

De gezondheid van projectprocessen van de organisatie 

moeten worden beoordeeld 

 Een projectmanagementmethode waar u op vertrouwt 

Begrijp hoe de projectorganisatie binnen het bedrijf wordt 

ingevoerd, ontwikkeld en ondersteund 

Doelgroep:  

Executives 

Directieleden  

Senior managers 

In de Executive Briefing over Projectmanagement worden de projectmanagement issues van de top 

bespreekbaar gemaakt  en voorziet het  management van een solide begrip van de Cadence 

projectbenadering, terminologie en instrumenten. 

Zodra het topmanagement het projectmanagementproces begrijpt, zullen effectieve communicatie- en 

besluitvormingsprocessen projecten doen versnellen.  

Deze briefing is onderdeel van de Organizational Project Management (OPM) serie van Cadence, een 

geïntegreerde projectmanagement benadering voor de hele organisatie. 

Duur:  

0,5 dag  

 
Format: 
In-house  
 
 

Andere relevante 

Cadence diensten: 

  
Executive Briefing over 
Programma & Portfolio 

Management 
Project Management  

 
Expertise 

Proces Assessment 
Project Management Gids 

Project Start-ups 
Portfolio Management 

Implementatie 

 

 

De Executive Briefing over Projectmanagement biedt het management 

van de organisatie een uitstekend kader voor prioritering en autorisatie 

van projecten, en hoe projecten worden gebruikt om strategische 

doelen te realiseren. De deelnemende managers evalueren effectieve 

projectorganisatiestructuren, rollen en verantwoordelijkheden van alle 

betrokkenen bij projecten, en hoe projectmanagement effectief en 

efficiënt wordt ingevoerd. 

 

 

Cadence… 

‘Mensen wereldwijd 

 verbinden en organisaties  

 helpen transformeren door 

 Projectmanagement’ 


