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                            Opdrachtgeverschap bij Projecten  

 

Kosten:  

(open inschrijving) 

€ 350,- pp,  

verblijfkosten en 

BTW niet inbegrepen 

 

Groepen:  

Vraag een offerte 

©2018 Cadence  

 

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

Management Institute PMI 

Als projectopdrachtgever levert deze workshop de kennis, tools en de 

‘best practices’ op die nodig zijn om effectiever te opereren in een 

opdrachtgeverrol. U krijgt een helder begrip van uw rol en 

verantwoordelijkheden die ervoor zorgen dat elk project succesvol 

wordt afgesloten.  

De workshop biedt meerwaarde wanneer projectmanagers en 

projectopdrachtgevers deelnemen en een gezamenlijk actieplan voor 

projectsucces voorbereiden. 

Cadence 

‘Connecting people 

worldwide and transforming 

businesses through project 

management’ 

Cadence 
Opdracht-

geverschap: 
 

Een 
Management 
Vaardigheid 

 
 

Deze training 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. 
 

Uitkomsten 

 

 Weten in welke mate opdrachtgevers het projectsucces 

beïnvloeden  

 Ontdekken hoe de juiste opdrachtgever op het juiste project te 

krijgen: criteria – onderhandelen -verkoop van het project 

 Bepalen wat opdrachtgevers moeten weten Opdrachtgevers 

betrokken houden 

 Voordelen plukken van ‘executive’ communicatie  

 De organisatiecultuur voor je te laten werken  

 Verantwoordelijkheden van de opdrachtgever: Projectdefinitie 

en Projectdoelen, Probleemescalatie en Vragen stellen  

 Duurzaam Opdrachtgeverschap: pro-activiteit, ondersteuning 

en assessments  

 Relaties: Stuurgroepen, Cultuur, Waarden, Uitvoering en 

Feedback  

Doelgroep:  

Managers-

Opdrachtgevers en 

hun Projectmanagers 

 

Voorkennis:  

Project  Management 

kennis 

Elk project heeft een opdrachtgever op managementniveau nodig. Altijd weer blijkt dat de steun van het 

hogere management een kritische succesfactor is voor projecten. Echter, organisaties besteden meestal 

geen tijd om goed te begrijpen wat opdrachtgeverschap eigenlijk inhoudt, waarom het zo belangrijk is 

om het beter te doen en hoe opdrachtgeverschap kan worden verbeterd.  

Deze workshop is ontworpen om opdrachtgevers te helpen hoe zij een omgeving kunnen creëren waar 

projecten beter gedijen als gevolg van betrokken opdrachtgeverschap. 

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 

Business Case  

Management  

Stakeholder Management  

PM Framework voor 

Teamleden 

  PMP Prep training 

Scrum Trainingen 

Online Certificeringen: 

Scrum  

PMP 

6 Sigma 


