MSP® Foundation
De essenties van programmamanagement in jouw praktijk

Wil jij op een gestructureerde wijze strategische veranderingen doorvoeren in jouw organisatie? En wil jij jezelf
certificeren op de best-practice methode MSP? Dan bereik je dit met de training MSP Foundation van est09.
Managen van Succesvolle Programma’s (MSP) is een gestructureerde methode om strategische
veranderingen te realiseren in organisaties. De methode sluit naadloos aan op PRINCE2.
In 2 dagen wordt je door onze zeer ervaren trainer meegenomen langs alle processen en thema’s kun je
deze direct toepassen op een verandering in jouw eigen organisatie. Een schat aan nieuwe inzichten,
praktische tools en praktijkvoorbeelden.
Programma
Part 1:
 Inleiding programmamanagement
 Overzicht MSP en principes
 Identificeren en definiëren van een programma
 Managen van de Tranches en leveren van de Capability
 Realiseren van de Benefits en afsluiten van een programma
Part 2:
 Programma organisatie, visie, leiderschap en stakeholderbetrokkenheid
 Benefitsmanagement en Business Case
 Blauwdruk ontwerp en levering
 planning en beheersing
 Risk, Issue, kwaliteits- en borgingsmanagement
 Proefexamen en examentips
Incompany
2 dagen training en toegepast op lopende projecten uit jouw organisatie. Het examen wordt op een apart
moment op locatie afgenomen. Inclusief handige checklisten en templates.
Studiebelasting: 8-16 uur zelfstudie.
v.a. € 3.200,-*
Individueel
2 trainingssessies on-the-job met jouw eigen trainer. Jouw projecten zijn leidend. Je bepaalt zelf waar je de
accenten op wilt leggen, wanneer je wilt starten, hoe lang je erover wilt doen en wanneer je examen wilt
doen. Inclusief een persoonlijke helpdesk en handige checklisten en templates.
Studiebelasting: 16-24 uur zelfstudie.
v.a. € 975,-*
*Alle prijzen zijn excl. 21% BTW, materiaal, examen en reiskosten van de trainer. Vrijstelling van BTW is mogelijk.

Projectmanagement en Agile werken. Wij doen het gewoon.
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