
 
 

 

Training Portfoliomanagement 

Veel organisaties staan voor de uitdaging om continu de toegevoegde waarde van investeringen te beoordelen 

en daarbij de keuzes te maken tussen investeringen op basis van hun bijdrage aan de strategische 

doelstellingen. “Doen we de juiste dingen?”, “Zijn de dingen die we doen wel de meest effectieve?”, “Doen we 

het wel op de goede manier?”. Deze training geeft praktische handvatten bij het ontwikkelen van 

portfoliomanagement in de organisatie en hoe je je rol hierbij zo optimaal mogelijk kunt invullen.  

Vanuit onze visie zijn de portfoliomanager en zijn team verantwoordelijk voor het verzamelen en ordenen van 

informatie over projectvoorstellen, projectuitvoeringen en gerealiseerde baten. Ze leggen informatie over 

projecten ter beslissing voor aan de centrale directie, zodat besluiten over nieuwe en onderhanden projecten 

genomen kunnen worden en de effectiviteit van opgeleverde projecten beoordeeld kan worden. De 

portfoliomanager staat als een registrerende en controlerende functie middenin de wereld van “changing the 

business”. Ze hebben het vermogen om een krachtige schakelrol te vervullen tussen het afdelingsmanagement 

en de directie. Door hun manier van werken krijgt het programma- en projectprioriteringsvraagstuk diepte en 

ontstaat begrip voor keuzen die gemaakt worden. 

Doelgroep  
Portfoliomanagers die behoefte hebben aan een korte en pittige cursus om zichzelf te verdiepen en te verrijken 
in het nemen van de volgende verantwoordelijkheden:  
• Het (verder) professionaliseren van portfoliomanagement binnen de organisatie.  
• Het actualiseren, optimaliseren en/of innoveren van de huidige portfoliomanagement-technieken en 
methodes in je werkomgeving 

 Het leren en oefenen van de benodigde vaardigheden om dit ook te realiseren.  
 
Doel 
Doel van de training is de deelnemers inzicht te geven in de mogelijkheden van portfoliomanagement 

gebaseerd op MoP (Management of Portfolio
®)

, de rol als portfoliomanager en te leren deze rol zelfbewust 

binnen de eigen organisatie neer te zetten. Je weet na deze training welke persoonlijke vaardigheden je in huis 

hebt om succesvol en leidend te zijn bij het prioriteren van projecten in jouw organisatie. 

Programma  
Dag 1: De positie en rol van de portfoliomanager (trainer Martin Caron) 

Ochtend 

 Portfoliomanagement: wat is dat (definities en uitgangspunten)? 

 De positie van portfoliomanagement in de organisatie 

 De principes van portfoliomanagement 

 De kern van de rol van portfoliomanager en interactie met de andere rollen 

 De portfoliomanager als betrokken meedenker en/of beheersmatige toezichthouder 

 

Middag 

 Prioritering en categorisatie van veranderingen 

 Informatieverzameling over projecten in uitvoering 

 Gebalanceerd portfolio 

 Post-projectbeoordeling of batenanalyse 



 
 

 

 Praktische tools voor de portfoliomanager 

 Gestructureerde, collectieve besluitvormingsmethoden 

 Het creëren van een cultuur van openheid en betrokkenheid, waarin Agile samenwerken mogelijk is 

 Creativiteit in besluitvorming. 

Middag/avond 

 Ontwikkelingsgerichte vragen afbakenen met behulp van het Enneagram en DISC. 

 

Dag 2: Portfoliomanagementvaardigheden (trainer Roel Riepma) 

Ochtend/middag 

De onderwerpen zijn optioneel en worden tijdens de eerste dag “overeengekomen”: 

 Eerst contacteren, vervolgens contracteren: je rol verkopen! 

 Organisatieopstellingen rondom portfoliomanagement 

 Het begeleiden en sturen van prioriterings- en beheerprocessen 

 Van hiërarchisch beheersen naar samenwerken op basis van Agile-principes 

 Partnerschap opbouwen: de organisatie voor je winnen 

 Je machtsbronnen inzetten en de gelijkwaardigheid ervan ontdekken en ontginnen 

 Effectief beïnvloeden 

 Zelfbewust en sociaalvaardig handelen 

  Kiezen: wat betekent dat? 

Toetsing  
Er vindt geen toetsing plaats.  

Cursusmap  

In de cursusmap is de structuur van de training uitgewerkt en tref je een diversiteit aan oefeningen, casussen, 

spellen, persoonstesten, opzetten van workshops, links naar filmpjes en boeken en meer aan. 

De cursusmap worden op de eerste cursusdag uitgereikt. 
 
Certificering  
Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname. 
 
Algemene informatie  
Leervorm   : Klassikaal  
Aantal dagen   : 2,5 dagen  
Lestijden   : dag 1 9.00 uur tot 21.00 uur  

   : dag 2 9.00 uur tot 16.30 uur 
Locatie    : Utrecht 
Trainingsdata   : 27 en 28 november 2019 
Maximum aantal  : 12 deelnemers  
 
Investering 

Prijs voor de vijf dagdelen: € 1.695,00  

Meerprijs van de eventuele overnachting is niet meegenomen in deze aanbieding.   

De prijs is exclusief BTW en inclusief cursusmateriaal, lunches en diner. 



 
 

 

Eventueel vervolg 

Het is mogelijk om na deze twee dagen een terugkomdag te organiseren, waarin het kunnen behalen van het 

examen Management of Portfolio centraal staat. Tijdens die dag leer je het praktische handelen te 

onderbouwen vanuit de theorie. Deze dag wordt afgesloten met een Foundation en eventueel Practitioner 

examen. 

 
Trainers 

Martin Caron 

Martin Caron is een ervaren trainer/manager: “Training betekent voor mij dat ik mijn kennis en ervaring inzet 

om deelnemers kennis te laten verwerven en daarbij bij de deelnemers inzichten te laten ontstaan die 

inspireren om deze kennis te borgen en in de dagelijkse praktijk te gaan toepassen. Daarbij vind ik het 

belangrijk dat de cursist het gevoel heeft dat er iemand naast hem of haar staat die meedenkt. Die de 

standaard aanpak weet toe te passen op de voor de klant specifieke situatie”. 

Mijn trainings- en projectmanagement-ervaring ligt onder andere in:  

 Het trainen op het gebied van methodieken (Portfolio-, programma-, projectmanagement), IPMA, 
geaccrediteerd PRINCE2®, MSP®, MoP® en P3O® trainer. 

 Het begeleiden van workshops en management games op het gebied van PPPM. 

 Het in de rol van projectmanager uitvoeren van trajecten ter verbetering van PPPM (Thyssen Krupp en 
TATA Steel) door inrichting van PMO organisaties en portfolio besluitvormingsprocessen. 

https://nl.linkedin.com/in/martin-caron-41a2215 

Roel Riepma 

Roel Riepma is bedrijfskundige. Hij heeft zijn basisopleiding genoten aan de lerarenopleiding en heeft zich van 

daaruit verder ontwikkeld op de sporen onderwijskunde/didactiek, ontwikkelingspsychologie en het vak 

bedrijfskunde, met daarbinnen als specialisatie projecten in organisaties. Hij is mede-auteur van de boeken 

Projectmanagement op basis van NCB versie 3 en Projectmanagement voor het HBO op basis van IPMA D. Roel 

heeft vanuit NZCHT en De Project Academie een breed scala aan opleidingen en trainingen ontwikkeld. Zijn 

opleidingen kenmerken zich door de evenwichtige aandacht voor mens, organisatie en omgeving. 

https://nl.linkedin.com/in/roelriepma 

 
Door wie?  
De Project Academie, waarvan Promista partner is, verzorgt de uitvoering van de training. 
 
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de accountmanager Rene Bosschers  
M 06 421 24 715 of rbosschers@promista.nl.  
 
PRINCE2®, MSP®, MoP® en P3O® are Registered Trade Marks of AXELOS Limited 
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