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Uitkomsten van de training 

 Verken uw stakeholder-omgeving 

 Analyseer uw stakeholders op belang en impact voor project 

 Projectfasen en hun relatie met stakeholders 

 Organiseer betrokkenheid van uw stakeholders bij uw project 

 Hoe maakt u stakeholdermanagement een vast onderdeel van 

uw projectplannen en –uitvoering? 

 Hoe ziet een stakeholder management plan er uit? 

Doelgroep: 

Projectmanagers 

Projectteamleden 

Product Owners 

Scrum Masters 

Opdrachtgevers 

Programmamanagers 

Functiemanagers 

 

 

Stakeholder Management is een belangrijk projectproces, dat nodig is om te bepalen hoe 

belanghebbenden van het project zullen reageren op besluiten rondom een project of programma, welke 

invloed hun reacties zullen hebben en hoe zij onderling en met het projectteam zullen communiceren.  

De workshop is gericht op wie uw stakeholders zijn, wat hun impact op uw project is, hoe deze 

‘gemanaged’ zouden kunnen worden, hoe hun betrokkenheid bij het project kan worden versterkt en hoe 

de veranderingen die door het project worden veroorzaakt kunnen worden gecommuniceerd en begeleid. 

 

De projectmanager die stakeholder management beschouwt als iets van buiten zijn bevoegdheid of 

veronderstelt dat het goedkeuren van een projectdoel voldoende is, komt met zijn project vroeg of laat 

‘met vierkante wielen’ in de berm tot stilstand. 

In deze korte workshop leert u uw stakeholders in kaart te brengen, te analyseren op hun invloed op uw 

project stakeholder communicatie onderdeel te laten uitmaken van uw projectplannen en –uitvoering. 

Deze workshop is een verdieping van de projectmanagement trainingen van Cadence. Zoals bij alle 

Cadence trainingen worden praktische en rechttoe–rechtaan technieken gebruikt die direct tijdens en na 

de training zijn toe te passen. 

duur: 0,5 dag 

Format: Open inschrijving en in-company PMI PDU’s: 

4 

Meer Cadence trainingen: Project Management 

Programma Management 

Managing Project Management 

Portfolio Management 

Executive Briefings 

Risico Management 

Business Case Management Sponsorship Scope Management Schedule Management Projectleiderschap 

Contract Management 

Essentials Teamleden 

PMP Prep 

Deze training is onderdeel van de Special Focus trainingen van Cadence. Zoals bij alle Cadence trainingen 

- dankzij de gekozen trainingsvorm – zijn de praktische en recht toe–recht aan technieken direct toe te 

passen in de projectpraktijk. 

Duur:  

0,5 dag 

 
Format: 
Open en in-house 
 
PMI PDU’s: 
4 

Meer Cadence:  

  
Programma-, Portfolio 

Management 
PM Framework Teamleden  

Managing Project 
Management  

Risico Management  
Business Case Bouwen 

Opdrachtgeverschap  
PMP Prep training  

Executive Briefings 
Scrum Trainingen 

 
Online training: 

Scrum Certificeringen 
Six Sigma Certificeringen 

PMP Prep training 

 

Cadence… 

‘Mensen wereldwijd 

 verbinden en organisaties  

 helpen transformeren door 

 Projectmanagement’ 

 


