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IPMA-D op basis van ICB 4 Courseware herziene druk Nov 09 2020 Naast de publicatie
IPMA-D op basis van ICB 4 Courseware herziene druk (ISBN: 978 94 0184240) wordt u
geadviseerd de het boek Projectmanagement op
basis van ICB versie 4 – 4de herziene druk –
IPMA B, IPMA C, IPMA-D , IPMA PMO (ISBN:
978 94 018 0381 6) aan te schaffen. De inhoud
is gebaseerd op de Individual Competence
Baseline version 4 (ICB4) van de International
Project Management Association (IPMA) en
beschrijft alle vakinhoudelijke, gedragsmatige
en contextuele competenties voor de
projectprofessional zoals deze zijn
gespecificeerd in de examengids van IPMA
Nederland. Dit cursusmateriaal is bedoeld voor
het verzorgen van een 4-daagse training voor
beginnende projectleiders en biedt een
gedegen theoretische kennis van zowel de
‘harde’ instrumentele als ‘zachte’ sociale
aspecten voor het vakgebied
projectmanagement conform de IPMA
richtlijnen. Deze training leidt op tot het
examen IPMA-D van IPMA Certificering. Na
afloop van de training is de deelnemer in staat
zelfstandig niet-complexe projecten te leiden en
kan een projectmanager van beperkt complexe
projecten ondersteunen. Tevens stelt de
training de deelnemer in staat het IPMA-D
examen met goed gevolg af te leggen.
Publications of the European Communities
Aug 19 2021
Project Management Office implementeren op
basis van P3O® - Management guide Nov 02
2022 Deze management guide is bestemd voor
iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij
de opzet of inrichting van een PMO en die meer
te weten wil komen over het P3O-model. Het is
daarom bestemd voor degenen die te maken
hebben met projectondersteuning, projecten en
programma's, en voor degenen die
geïnteresseerd of betrokken zijn bij
strategische en/of tactische veranderingen in
de dagelijkse bedrijfsvoering van een
organisatie. Dit boek biedt de mogelijkheid om
op een handzame wijze kennis te nemen van
het P3O-model en over de wijze waarop dit in
een Nederlandse of West-Europese organisatie
kan worden ingezet. Het P3O-model biedt
handvatten voor het effectief besturen en
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inrichten van een veranderorganisatie die is
afgeleid van de strategische
organisatiedoelstellingen en rekeninghoudend
met onder meer risicomanagement, met
optimale inzet van resources en capaciteiten en
met de beoogde baten die de verandering moet
opleveren. Het is een model dat organisaties
ondersteuning biedt bij het maken van een
integrale koppeling tussen enerzijds de
benodigde resources en capaciteiten ten
behoeve van de dagelijkse bedrijfsvoering en
anderzijds de benodigde resources en
capaciteiten ten behoeve van de
projectenportfolio, programma's en projecten
om strategische organisatiedoelstellingen, in
dit geval de verandering, te kunnen realiseren.
Het P3O-model is ontwikkeld in opdracht van
het Office of Government Commerce (OGC). De
eerste officiële versie van het P3O-model is in
2008 door OGC geïntroduceerd met de
verschijning van de uitgave 'Portfolio,
Programme and Project Offices'. Het P3Omodel biedt een raamwerk voor het opzetten en
inrichten van een PMO. Een PMO is een
organisatie-eenheid ter ondersteuning van
projecten en programma's, met als doel de
beoogde baten van een project of programma te
realiseren dan wel de kans daarop te vergroten
en om te kunnen beschikken over adequate
structuren voor beheersing, verklaring en
voorspelling van de voortgang van projecten en
programma's. In een PMO worden planningen
gemaakt en beheerd, taken en activiteiten
gecoördineerd en de status en voortgang van
projecten en programma's bewaakt. Daarnaast
worden in een PMO de
managementrapportages en de voorbereiding
van besluitvormingsprocessen verzorgd en de
toepassing van kwaliteitsstandaarden, risico- en
issuebeheersing en onderhoud van de business
case bewaakt.
Management of value Feb 22 2022 This guide
provides clear and unambiguous guidance to
value management. It is the first cross-sector
and universally-applicable guidance on how to
maximise value in a way that takes account of
an organisation's priorities, differing
stakeholder needs and, at the same time, the
use of resources as efficiently and effectively as
possible. It is the basis for a qualification
scheme, initially an APM Group Foundation

level examination. It meets the requirements of
all the markets it addresses (namely the PPM
market with information for Senior
Management), identifies the attributes,
processes, techniques and benefits of value
management and encourages the delivery of
Value for Money; is applicable generally across
all project environments and compatible with
OGC's core portfolio, programme, project and
risk management (P3RM) guidance
Projectmatig werken Jan 12 2021 Projectmatig
werken is geschreven voor iedereen die
betrokken is bij een project en die invloed wil
hebben op de gang van zaken binnen dat
project. Projectmatig werken is inmiddels een
ingeburgerde aanpak binnen de meeste
organisaties, Het is zinvol wanneer er sprake is
van mensen die met beperkte middelen een
maximale prestatie moeten leveren. Dit boek
geeft een compleet beeld van wat er komt
kijken bij het opzetten en besturen van
projecten. De eerste druk van dit boek is
verschenen in 1984 en sindsdien een
standaardwerk op zijn terrein. In deze volledig
herziene editie is meer aandacht voor
strategisch management, risicomanagement en
crisisbestrijding. Ook zijn de onderdelen
procesmanagement en programmamanagement
uitgebreid. De uitvoerige praktijkbeschrijvingen
maken het boek inzichtelijk en prettig leesbaar.
Gert Wijnen is thans zelfstandig adviseur op het
gebied van het werken aan een het managen
van projecten, programma's en processen
(P3adviseur). Daarvoor was hij als partner
verbonden aan Twynstra Gudde adviseurs en
managers. (www.twynstragudde.nl). Peter
Strom is directeur van Kennis&Co
(www.kennisenco.nl) en hoogleraar
Bedrijfskunde aan de Open Universiteit. Beide
auteurs hanteren de principes uit dit boek in
hun dagelijkse adviespraktijk.
Projectmanagement voor het HBO op basis van
IPMA-D – Werkboek Oct 09 2020 Dit Werkboek
sluit aan op de inhoud van Projectmanagement
voor het HBO op basis van IPMA-D –
Theorieboek en de bij dit boek ontwikkelde
website. Dit Werkboek heeft dezelfde
hoofdstukkenindeling als het Theorieboek.
Ieder hoofdstuk in dit Werkboek heeft dezelfde
indeling: 1. Samenvatting van de theorie in het
Theorieboek 2. Toelichting op de
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toepassingsmogelijkheden van deze theorie;
hieraan zijn één of meer uitdagende
Opdrachten gekoppeld, soms aan de hand van
een Casus-tekst. Deze opdrachten kunnen
worden gebruikt om: a. de theorie te leren
kennen b. de theorie te gebruiken voor de
aanpak van microprojecten c. kennis en inzicht
te toetsen 3. Toets met kennisvragen Deze
onderdelen zijn ook te vinden op de website bij
het boek. Echter, op de website zijn voor ieder
hoofdstuk nog meer opdrachten te vinden. In
dit Werkboek is voor de meeste hoofdstukken
één opdracht geselecteerd, die volgens de
auteurs het best kan worden gebruikt als basis
voor de toepassing van de theorie in het
Theorieboek. Bij dit boek is de volgende
aanvullende content beschikbaar: Theorieboek
Website
Managen van agile projecten May 16 2021
Dit is het eerste Nederlandstalige boek dat zich
specifiek richt op projectmanagement op basis
van een methodische agile aanpak. Agile is
sinds ca. 1990 geliefd bij ITsysteemontwikkelaars en is in het bijzonder
geschikt voor het uitvoeren van kortcyclische
trajecten die gericht zijn op zichtbare
resultaten zoals een werkende applicatie, een
website, enzovoort. Agile kan echter ook goed
in niet-IT projecten worden gebruikt. Anders
dan bij de ‘traditionele’ methoden voor
projectmanagement liggen bij agile projecten
tijd, kwaliteit en kosten vast, maar de te
realiseren functies juist niet. Bij agile projecten
vormen de zelfsturende teams de basis. Deze
zijn volledig verantwoordelijk voor het
realiseren van het op te leveren resultaat dat
tot stand komt in korte iteraties. De
projectmanager is alleen verantwoordelijk voor
het inrichten van het project, het plannen en
bewaken van het project op hoofdpunten en de
communicatie tussen het projectteam en het
bedrijfs- en programmamanagement. De
specificaties worden bepaald door het
realisatieteam in samenspraak met
gebruikersvertegenwoordigers. Dit boek
beschrijft op een heldere en eenduidige wijze
de principes, processen, rollen en
verantwoordelijkheden van de belangrijkste
producten en technieken bij het managen van
agile projecten. De beschrijving is gebaseerd op
DSDM/Atern Version 2 (uit 2008). Daarbij
wordt ook ingegaan op: - hoe deze aanpak op
maat is te maken, - de verschillen en
overeenkomsten met andere methoden zoals
PRINCE2 en - in hoeverre deze aanpak hiermee
is te combineren. Tot slot gaat het boek in op
de wijze hoe een portfolio van agile en
traditionele projecten het beste kan worden
gemanaged. De primaire doelgroepen van dit
boek zijn: projectmanagers die
verantwoordelijk zijn voor het managen van
agile projecten en verder iedereen die
betrokken is of wordt bij het managen van agile
projecten. Tevens is dit boek ook zeer geschikt
voor degenen die zich willen voorbereiden op
de examens Agile PM Foundation en
Practitioner van de APMG.
Brevet d'invention Sep 07 2020
Programmamanagement op basis van
MSP® 2011 Edition Jun 04 2020 Voor
trainers is er gratis extra materiaal bij dit boek
beschikbaar. Dit is te vinden onder het tabblad
Training Material . Log in met uw
trainersaccount om het materiaal te
raadplegen. In dit Nederlandstalige boek wordt
portfolio-programme-and-project-offices-p3o-p30

een volledige en goed gestructureerde uitleg
gegeven van de
programmamanagementmethode MSP®
(Managing Successful Programmes). De derde
druk van dit zeer positief ontvangen boek is
volledig aangepast aan de nieuwe versie van
MSP, MSP 2011 Edition. Opnieuw is de inhoud
van dit boek een uitstekende voorbereiding op
het MSP Foundation examen. Daarnaast is dit
boek, mede door de bijlagen (Begrippenlijst,
Overzicht van Managementproducten, enz.),
tevens een onmisbaar naslagwerk voor
iedereen die zich wil verdiepen in
programmamanagement of in de methode MSP.
De helder geschreven tekst en de vele
afbeeldingen maken de inhoud goed
toegankelijk.De aanleidingen om te kiezen voor
MSP als aanpak voor programmamanagement
worden helder toegelicht: MSP faciliteert
heldere besluitvorming en mandatering bij het
maken van keuzen en stellen van prioriteiten;MSP kent heldere verdeling van taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden;- MSP
levert een kapstok om complexe, strategische
veranderingen te managen;- MSP heeft een
expliciete focus op het managen en realiseren
van de baten;- MSP geeft de mogelijkheid om in
te spelen op een veranderende omgeving.
Gower Handbook of Programme Management
May 28 2022 In the ten years since this Gower
Handbook was first published, Programme
Management has been transformed to become
the vehicle of choice for realising the objectives
of large scale, complicated, business,
government and social investment. The Second
Edition of this Gower Handbook is a completely
new text; designed as a definitive guide to the
current state of Programme Management. To
that end the text offers foundation theory and
knowledge around key issues such as,
managing programme contracts, people and
know-how, complexity and uncertainty, benefits
and success measures, as well as every stage of
the programme life cycle. The main central
section of the book provides theory, tools,
advice and examples of practical application
from an industry context and covers sectors
including construction, energy, aerospace and
defence, IT, automotive and the public sector.
The Handbook also includes a section with
chapters on assessing and improving
programme competences and developing
maturity. Discrete chapters relate programme
management to the international baselines and
standards. Collectively, the Gower Handbook of
Programme Management is most
comprehensive guide to the subject that you
can buy.
Managen van succesvolle projecten met
PRINCE2 Sep 19 2021 This book provides a
universally applicable project management
method - the principles, processes and
techniques that enable individuals and
organisations successfully to deliver their
projects within time, cost and quality
constraints. This new edition has been designed
to place more emphasis on the principles that
underpin successful project management and to
provide clear guidance on how to apply these
principles to the organisational context within
which projects are operating.
P3O(R) Foundation Portfolio, Programme and
Project Offices Courseware - English Jun 28
2022 'Besides the Portfolio, Programme and
Project Offices 2013 Edition (P3O(R))

Foundation Courseware - English (ISBN:
9789401804547) publication you are advised to
obtain the corresponding publication Portfolio,
Programme and Project Offices 2013 Edition
(ISBN: 9780113314225). P3O(R) Foundation
certifications is suitable for individuals wanting
to demonstrate they have sufficient knowledge
and understanding of the P3O guidance to
interact effectively with, or act as an informed
member of, an office within a P3O model. This
certification is aimed at members of offices
within a P3O model or anyone who needs to
understand the terminology and concepts
underpinning P3O and those wishing to pursue
higher level certifications. The Foundation
certification is also a pre-requisite for the
Practitioner certification. Portfolio, Programme
and Project Offices (P3O(R)) builds on the
references in PRINCE2(R), Managing
Successful Programmes (MSP(R)), and
Management of Risk (M_o_R(R)) and
Management of Portfolios (MoP(R)) to support
organizations or individuals wishing to set up or
maintain an effective delivery support office.
This Courseware is suited for the English
Portfolio, Programme and Project Offices 2013
Edition (P3O(R)) Foundation exam.
Projectmanagement IPMA C
Examenvoorbereiding Jul 06 2020 Dit
voorbereidingsboek IPMA C is een ‘must have’
voor eenieder die zich voorbereidt op het
Nederlandse IPMA C theorie-examen
projectmanagement van IPMA Certificering
Nederland op basis van de ICB versie 4. Dit
voorbereidingsboek volgt dezelfde structuur als
het basisboek Projectmanagement op basis van
ICB versie 4 en bevat een uitgebreide
samenvatting van de verplichte leerstof en een
groot aantal open vragen met antwoordmodel
om de leerstof te oefenen. De leerstof en de
oefenvragen sluiten volledig aan op de
eindtermen voor IPMA C, zoals IPMA
Certificering Nederland die heeft vastgelegd in
haar examengids. In totaal bevat dit
voorbereidingsboek meer dan 120 open vragen
met meer dan 350 te scoren punten met
antwoordmodel. Ofwel: een schat aan
oefenmateriaal. In aanvulling op dit
examenvoorbereidingsboek IPMA C kan je
tegen een geringe meerprijs voor een jaar
toegang krijgen tot de bijbehorende
kennisbank. Deze kennisbank bevat naast de
samenvatting en de vragen, zoals die
opgenomen zijn in dit voorbereidingsboek, een
diversiteit aan extra open oefenvragen.
Daarnaast biedt de kennisbank uiteraard het
digitale gemak dat je overal en altijd toegang
hebt tot de leerstof en de daaraan gekoppelde
vragenbank. Het examenvoorbereidingsboek
IPMA C is gereviewd door een uitgebreid team
van IPMA-trainers en IPMA-gecertificeerde
projectmanagers.
World Regional Casts Feb 10 2021
Projectmanagement op basis van
PRINCE2® Editie 2009 - 2de geheel
herziene druk Apr 14 2021 Voor trainers is er
gratis extra materiaal bij dit boek beschikbaar.
Dit is te vinden onder het tabblad Training
Material . Log in met uw trainersaccount om
het materiaal te raadplegen. Let op: De 1e druk
is nog leverbaar.Note: This book is available in
several languages: English, Dutch.Dit boek is
ontwikkeld op basis van twee uitgangspunten.
Ten eerste is het bedoeld als studieboek voor
iedereen die zich op een degelijke wijze wil

2/4

Download File fietsersbondhaagseregio.nl on December 3,
2022 Free Download Pdf

voorbereiden op het PRINCE2 Foundation
examen, dan wel het PRINCE2 Practitioner
examen. Duidelijk is aangeven welke tekst niet
hoeft te worden bestudeerd voor het
Foundation examen.Ten tweede is het een
praktisch gebruikersboek voor iedereen die
professioneel te maken heeft met projecten,
waarbij al of niet gebruik wordt gemaakt van de
methode PRINCE2. In dit boek wordt de
procesgerichte aanpak van projectmanagement
beschreven en worden de thema s behandeld
die daarbij nodig zijn. De inhoud van dit boek is
afgestemd op PRINCE2® Editie 2009.Dat wil
zeggen dat de beschrijving van de processen en
thema s is gebaseerd op deze methode,
alsmede de terminologie. Kenmerkend voor
PRINCE2 zijn de beheerste overgang van de
ene naar de andere fase, de Business case als
kern van een project en duidelijke afspraken
over wie waarvoor verantwoordelijk is. Door
het volgen van de methode wordt de
beheersbaarheid en ook de slaagkans van
projecten enorm vergroot. Bovendien maken
een uniforme werkwijze en terminologie
projecten beter vergelijkbaar, overdraagbaar
en overzichtelijk.In dit boek worden abstracte
begrippen of complexe beschrijvingen extra
verduidelijkt door middel van casusteksten. Op
deze manier wordt zo veel mogelijk een
vertaling gemaakt van de theorie van PRINCE2
naar de praktijk. Er wordt tevens ruim
aandacht besteed aan het toesnijden van de
methode PRINCE2 naar de context van de
verschillende projecten.Dit boek is op de
volgende punten verbeterd ten opzichte van de
eerste druk:- Expliciet onderscheid van de
leerstof voor het PRINCE2 Foundation examen:
De tekst die niet hoeft te worden bestudeerd
voor PR2-Foundation, maar wel voor PR2-P is
gemarkeerd door middel van een verticale
streep in de kantlijn - Een groot deel van de
tekst is herschreven, waardoor deze beter
toegankelijk is en beter aansluit op de kennis
en ervaring van de lezer.
De Projectsaboteur en PRINCE2 Aug 07
2020 Dit spannende boek gaat over Simon, een
jonge projectmanager die de opdracht heeft
gekregen om zijn eerste grote project
zelfstandig te managen. Hij past daarbij de veel
gebruikte projectmanagementmethode
PRINCE2 toe.De lezer wordt deelgenoot van de
worsteling van Simon met de problemen die
zich tijdens het project aandienen. Geleidelijk
komt hij er achter dat één of meer personen in
het projectteam het project actief tegenwerken.
Anders gezegd, Simon komt er achter dat er
dingen misgaan vanwege tekortkomingen in
zijn stakeholdermanagement., hij ziet de
saboteurs niet meteen. En, de methode
PRINCE2 geeft hiervoor weinig houvast.Ook
merkt Simon dat projectmanagement meer is
dan alleen het toepassen van methodieken en
technieken. Aandacht voor de intermenselijke
aspecten, en andere soft skills, is minstens zo
belangrijk.Zijn inzicht in de menselijke
drijfveren wordt vergroot als hij als voorzitter
van een voetbalclub onbewust zelf het
sabotagepad op gaat. De lezer is deelgenoot
van de inspanningen die typerend zijn voor het
werk van een projectmanager. Uiteindelijk weet
Simon het project tot een goed einde te
brengen, met een tevreden opdrachtgever.Een
leerzaam boek, zowel voor de projectmanager,
als voor de projectsaboteur
Portfolio, Programme and Project Offices
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Pocketbook Apr 26 2022 Portfolio, Programme
and Project Offices (P30) will provide a focal
point for defining a balanced portfolio of
change and ensuring consistent delivery of
programmes and projects across an
organization or department. The publication
takes many forms, from a single allencompassing physical office to a virtual office
model made up of a permanent organization
portfolio office supported by a permanent hub
portfolio office or temporary
programme/project offices. The pocketbook
introduces the principles, processes and
techniques that will enable individuals and
organizations to successfully establish develop
and maintain appropriate support structures
Projectmanagement op basis van NCB
versie 3 – IPMA-C en IPMA-D – 2de geheel
herziene druk Dec 11 2020 Mede door de
verschijning van de eerste druk van dit boek, in
2008, is de belangstelling bij projectmanagers
om een training te volgen op basis van de
IPMA-C of IPMA-D examens zeer sterk
gegroeid. Ook is het aantal
opleidingsinstellingen dat trainingen aanbiedt
voor deze examens, zeer sterk toegenomen. Dit
boek was het eerste en enige boek dat de
volledige leerstof voor IPMA-D en IPMA-C
aanbood, afgestemd op de CITO-eindtermen
voor beide examens. In deze tweede druk is de
inhoud aangepast aan de nieuwe CITOeindtermen, versie 2011. Op basis van
duidelijke uitspraken uit de markt is er voor
gekozen om weer één boek uit te brengen dat
zowel voorbereidt op het IPMA-C examen als op
het IPMA-D examen. De hoofdopzet is dan ook
niet gewijzigd. Wel zijn er onderwerpen
weggelaten en toegevoegd, aansluitend op de
nieuwe eindtermen. Bovendien wordt er nu een
duidelijk onderscheid gemaakt tussen de
teksten die bedoeld zijn voor IPMA-C én IPMAD, en de teksten die alleen aansluiten op de
IPMA-C eindtermen. Dit boek is bedoeld voor
iedereen die zich professioneel bezighoudt met
projectmanagement en voor degenen die een
IPMA-C of IPMA-D examen willen afleggen en
zich willen laten certificeren als
projectmanager. De inhoud van dit boek is
gebaseerd op de NCB versie 3 van IPMA-NL.
Daarmee biedt dit boek een uitgebreide en
grondige verkenning van het vakgebied van de
projectmanager, gebaseerd op de 46
competenties die de NCB onderscheidt. Deze
competenties zijn verdeeld in drie gebieden:
Technische competenties Gedragscompetenties
Contextuele competenties De consequente
structuur van alle hoofdstukken maakt dat het
boek goed toegankelijk is, ondanks het grote
aantal behandelde onderwerpen. Bij dit boek is
separaat (gratis, via internet) verkrijgbaar: •
Alle afbeeldingen in het boek, in Powerpoint
formaat. Klik op de knop Training Material bij
het boek op onze website. De auteurs sluiten bij
de nadere toelichting van de competenties aan
op de in de CITO-eindtermen vermelde
referentieliteratuur. In principe zijn dat de
publicaties die in Nederland en België gelden
als de belangrijkste
projectmanagementliteratuur. Die literatuur
gaat veelal slechts in op één of enkele aspecten.
Een van de sterke punten van
Projectmanagement op basis van NCB versie 3
is dan ook dat het totale kennisgebied van
projectmanagement, met alle aspecten, in een
brede samenhang aan de orde komt. Er is

gekozen voor een open schrijfstijl, waardoor de
inhoud goed toegankelijk is. Tekstboxen
(kaderteksten) naast de hoofdtekst met
praktijkvoorbeelden bieden extra
verduidelijking bij de hoofdtekst. De inhoud van
het boek is gereviewd door een uitgebreid team
van ervaren IPMA-trainers en IPMAgecertificeerde projectmanagers.
Scaling agile in organisaties - 2de geheel
herziene druk May 04 2020 Dit boek gaat over
organisaties die stappen willen zetten om teams
meer autonomie te geven door besluitvorming
decentraal neer te leggen en managementlagen
en managers weg te halen om de teams zelforganiserend te laten optreden. Daartoe komen
in dit boek verschillende agile frameworks aan
bod die het opschalen van agile teams
ondersteunen. In het eerste deel komen een
aantal agile-aanpakken van het eerste uur aan
bod. Dit betreft agile-aanpakken op teamniveau die zowel binnen IT als niet-IT
toepasbaar zijn. Als eerste worden Scrum,
Kanban en Scrumban summier beschreven.
Omdat Lean in vele agile-aanpakken een
belangrijke rol vervult, wordt ook de essentie
van Lean beschreven. Daarnaast komt aan de
orde wat het betekent als er meerdere teams
met elkaar moeten samenwerken. Aansluitend
op het opschalen van een agile team naar
meerdere agile teams wordt beschreven wat
dat betekent voor het wel of niet nodig hebben
van een projectorganisatie en welke rol
permanente en tijdelijke PMO’s hierbij spelen.
Daarmee wordt ook duidelijk hoe de rol van de
meer traditionele projectmanager zich kan
ontwikkelen in situaties waarbij steeds meer
agile teams geïmplementeerd worden en
anderzijds welke nieuwe rollen er ontstaan
waarvoor de projectmanager zich mogelijk kan
kwalificeren. Het boek biedt een overzicht van
de huidige stand van zaken met betrekking tot
schaalbare agile frameworks. Allereerst de
meest gebruikte schaalbare frameworks zoals
SAFe, LeSS, Nexus, Disciplined Agile en Spotify
en daarnaast meer hybride schaalbare
methoden zoals PRINCE2 Agile en Agile Project
Management. Van deze frameworks wordt een
aantal kenmerken beschreven zodat onderlinge
vergelijking mogelijk wordt. Aansluitend wordt
bij de beschrijving van enkele minder bekende
frameworks vooral ingezoomd op
onderscheidende aspecten en technieken die
eventueel ook binnen andere frameworks
gebruikt kunnen worden. Naast de schaalbare
agile frameworks krijgt u ook een overzicht van
frameworks die helpen bij het creëren van een
agile cultuur of mindset, waaronder
AgileSHIFT, Open space Agility en Agile
Fluency. Van eminent belang bij implementeren
van een schaalbaar agile framework waar u ook
een eerste opzet inclusief valkuilen van krijgt.
Kortom, dit boek is een onmisbare wegwijzer
bij het vinden van uw pad naar een meer
wendbare organisatie.
P3O® Foundation Portfolio, Programme and
Project Offices Courseware – English Aug 31
2022 Besides the Portfolio, Programme and
Project Offices 2013 Edition (P3O®)
Foundation Courseware - English (ISBN:
9789401804547) publication you are advised to
obtain the corresponding publication Portfolio,
Programme and Project Offices 2013 Edition
(ISBN: 9780113314225). P3O® Foundation
certifications is suitable for individuals wanting
to demonstrate they have sufficient knowledge
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and understanding of the P3O guidance to
interact effectively with, or act as an informed
member of, an office within a P3O model. This
certification is aimed at members of offices
within a P3O model or anyone who needs to
understand the terminology and concepts
underpinning P3O and those wishing to pursue
higher level certifications. The Foundation
certification is also a pre-requisite for the
Practitioner certification. Portfolio, Programme
and Project Offices (P3O®) builds on the
references in PRINCE2®, Managing Successful
Programmes (MSP®), and Management of Risk
(M_o_R®) and Management of Portfolios
(MoP®) to support organizations or individuals
wishing to set up or maintain an effective
delivery support office. This Courseware is
suited for the English Portfolio, Programme and
Project Offices 2013 Edition (P3O®)
Foundation exam.
Energy and water development appropriations
for 1985 Jun 16 2021
Portfolio, Programme and Project Offices
Pocketbook Oct 01 2022
The Encyclopaedia Britannica Dec 23 2021
Scaling agile in organisaties Jan 24 2022 Dit
boek gaat over organisaties die stappen willen
zetten om teams meer autonomie te geven door
besluitvorming decentraal neer te leggen en
managementlagen en managers weg te halen
om de teams zelf-organiserend te laten
optreden.In het eerste deel komen een aantal
agile-aanpakken van het eerste uur aan bod. Dit
betreft agile- aanpakken op team-niveau die
zowel binnen IT als niet-IT toepasbaar zijn.
Daarnaast komt aan de orde wat het betekent
als er meerdere teams met elkaar moeten
samenwerken.Achtereenvolgens worden Scrum
en Kanban summier beschreven. Bovendien
wordt uitgelegd wat het betekent als je zowel
Scrum als Kanban samenvoegt. Dit wordt
Scrumban genoemd. Daar Lean in vele agileaanpakken een belangrijke rol vervult, wordt
ook de essentie van Lean beschreven.Dan rijst
de vraag of in zo’n constructie met een
ontwikkelteam en Product Owner er nog wel
sprake is van een project en plaats is voor een
projectmanager. Hoe dan ook, het aantal
project- en programmamanagers bij veel
organisaties zal sterk kan afnemen maar er
zullen situaties zijn waar toch een beroep op
project- en/of programmamanagers gedaan
wordt (wellicht worden ze dan anders genoemd
maar de rolinvulling zal veel gelijkenis vertonen
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met de project- of programmamanager). Er zijn
zelfs cases bekend waarbij een organisatie alle
project- en programmamanagers heeft laten
afvloeien en hiervoor in de plaats gaan werken
met Product Owners en Scrum Masters.
Vervolgens wordt het opschalen van een agile
team naar meerdere agile teams beschreven en
wat dat betekent voor het wel of niet nodig
hebben van een projectorganisatie en welke rol
permanente en tijdelijke PMO’s hierbij
spelen.Het boek kan dus ook gebruikt worden
door meer traditionele projectmanagers om
zich een beeld te vormen wat business agility
gaat betekenen voor hun eigen rol. Traditionele
of hybride projecten zullen blijven bestaan,
waarbinnen gebruik gemaakt wordt van zowel
agile als meer traditionele aanpakken. Blijft er
dus behoefte aan een projectmanagerrol, maar
dan wel een die zich binnen de lijnorganisatie
zal gaan ontwikkelen in de richting van
portfoliomanager, agile coach of Product
Owner? In deel II worden de belangrijkste
agile-raamwerken besproken die dit opschalen
van agile teams ondersteunen. Hier komen de
meest gebruikte raamwerken aan bod, namelijk
SAFe, Nexus, Scrum at Scale, LeSS, Spotify,
PRINCE2 Agile, AgilePM en daarnaast ook een
overzicht van de minder gebruikte of bekende
raamwerken (AgilePath, Continuous Agile,
Disciplined Agile (DA), Enterprise Scrum,
Enterprise Agility, FAST Agile, RAGE, ScALeD,
Surge, XSCALE). Tenslotte worden
verschillende raamwerken vergeleken aan de
hand van een per raamwerk opgestelde
feitentabel.
Kennismanagement in projecten Mar 14
2021
Bulletin of the European Communities Nov 21
2021
PRINCE2® Editie 2009 - Pocket Guide Jul 18
2021 Note: This pocket book is available in
several languages: English, German, French,
Dutch. - Deze pocket guide geeft een
samenvatting van de
projectmanagementmethode PRINCE2,
gebaseerd op PRINCE2 Editie 2009. Het biedt
een handzaam en vlot leesbare samenvatting
van de principes, processen en thema’s bij deze
populaire methode. - Primaire doelgroep voor
dit boek is iedereen die de methode PRINCE2
wil leren kennen of een methodische aanpak
voor projectmanagement. Het boek is ook erg
handig hulpmiddel voor leden van een
projectteam bij een project waar PRINCE2

wordt toegepast. Ook kan het boek worden
gebruikt als leerstof voor het PRINCE2
Foundation examen. - Deze pocket guide is
gebaseerd op PRINCE2 Editie 2009. - Deze
pocket guide behandelt alle belangrijke thema’s
en processen in projectmanagement and
PRINCE2: * Wat zijn de management
processen? * Wat zijn de thema’s? * Tailoring
PRINCE2 - Een complete, maar beknopte en
handzame gids over PRINCE2 Editie 2009, voor
iedereen die is betrokken bij projecten of
projectmanagement, voor slechts €17,50!
Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2
Oct 21 2021 Norwegian language version of
"Managing Successful Projects with PRINCE2"
(5th edition, 2009, ISBN 9780113310593). A
Norwegian PDF version is also available (ISBN
9780113312399)
Management of portfolios Jul 30 2022 This
guide provides practical guidance for managers
of portfolios and those working in portfolio
offices as well as those filling portfolio
management roles outside a formal PfMO role.
It will be applicable across industry sectors. It
describes both the Portfolio Definition Cycle
(identifying the right, prioritised, portfolio of
programmes and projects) and the Portfolio
Delivery Cycle (making sure the portfolio
delivers to its strategic objectives).
Benefit Realisation Management Mar 26 2022
The first edition of Gerald Bradley's Benefit
Realisation Management quickly established
itself as the definitive, practical guide to using
measures to track performance throughout the
life of a project or programme, enabling
organisations to eliminate wasted investment,
realise more benefits and realise them earlier.
The second edition includes expanded guidance
on benefits realisation for portfolio
management and includes revisions to the
original text along with additional case study
examples. The text of the latest edition is now
printed in four-colour which make the detailed
and varied benefit maps throughout the text
immediately more striking and comprehensible.
The benefits realisation management
methodology fits closely with existing
programme and project management
approaches such as MSP and Prince 2, making
it appropriate for both public and private sector
environments. If you are investing heavily in
change management, It infrastructure or
project working, then this book is a must-read
that will justify its price many times over.
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