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U wilt begrijpen hoe Portfoliomanagement u helpt om strategische 

initiatieven uit te voeren op een samenhangende en gestructureerde 

wijze. Leer het grote plaatje te zien vanuit een strategische invalshoek. 

Bedrijven ontdekken dat er steeds meer projecten moeten worden 

uitgevoerd, met beperkte resources. Sommige projecten ondersteunen 

grote, lange termijn strategische portfolio’s die een verlengde van het 

bedrijfs- of ondernemingsplan zijn. Daarom is het opzetten van een 

portfoliomanagementstrategie van belang. Deze training Cadence 

Portfoliomanagement biedt uw organisatie de mogelijkheid om project-, 

programma- en portfoliomanagement van elkaar te onderscheiden en 

om een portfolio effectief uit te voeren, pro-actief problemen te 

traceren en verwachtingen te stellen, én uw strategische doelstellingen 

te realiseren. 

Cadence PFM: 
 

Link tussen 
Projecten 

Programma’s 
en 

Strategische 
initiatieven  

Doelgroep:  

 

Portfolio Managers, 

PMO Managers 

Programmamanagers 

Project Managers 

Executives 

Functiemanagers 

©2018 Cadence  

 

The PMI logo and PMP  
are marks of the Project 

Management Institute PMI 

Wat levert de training u op? 

 Een Portfolio definiëren en de relatie met strategische 

initiatieven en doelstellingen van de organisatie bepalen 

 Duidelijk zicht krijgen op de verschillen en samenhangen 

tussen portfoliomanagement, programmamanagement en 

projectmanagement 

 De Performance van Projecten en Programma’s te verbeteren 

 Resources op de meest effectieve wijze in te zetten 

 Uw eigen rol in een Portfolio te bepalen 

Deze training is onderdeel van de Organizational Project Management (OPM) trainingen van Cadence. 

Zoals bij alle Cadence trainingen - dankzij de gekozen trainingsvorm – zijn de praktische en rechttoe–

rechtaan technieken direct na de training toe te passen. 

Meer Cadence: 

Projectmanagement 
Managen van Project 

Management 
Programma Management 

Executive Briefings 
Opdrachtgeverschap 

Stakeholder Management 
Risicomanagement 

Scrum training 
PMP Prep training 

 
Cadence Online: 
Scrum Certificering 

Six Sigma Certificering 
PMP Prep training 

Kosten:  

(open inschrijving) 

€ 1.100,- pp,  

verblijfkosten en 

BTW niet inbegrepen 

 
Groepen:  
Vraag een offerte 

 

 

Voorkennis:  

Projectmanagement 

training is aanbevolen 

 

De Cadence Portfolio Managementtraining voorziet organisaties van een diepgaand inzicht in de link 

tussen hun strategische doelen en de projecten en programma’s die zij ondernemen om die doelen te 

realiseren, en een methode om hun Portfolio’s adequaat te managen. 

Duur:  

2 dagen (8.30-17.30 u.) 

 
Format: 
Open inschrijving en in-
company (groepen) 
 
PMI PDU’s: 
16 

 

Wat komt er aan de orde? 

 Portfoliomanagement: wat is het en waar past het in? 

 Plaats binnen de Business Planning Cyclus en Strategische Planning 

 Creëren van een Portfolio en Portfolio Profiel 

 Portfolio Levenscyclus 

 Categoriseren van Projecten 

 Prioriteren van Projecten 

 Afwegen van Portfoliocomponenten 

 Toezicht 

 Rol van de Portfoliomanager 

 Stakeholder management 

Cadence… 

‘Mensen wereldwijd 

 verbinden en organisaties  

 helpen transformeren door 

 Projectmanagement’ 


