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Wat is Open PM²
PM² is de projectmanagementmethodologie ontwikkeld door de Europese Commissie. Deze methodiek is
voor iedereen beschikbaar gemaakt als OpenPM².
Doel van OpenPM² is bij te dragen tot de kwaliteit van projectmanagement van projecten in een Europese
context.
Als je deze methodiek wilt kennen en begrijpen, is deze tweedaagse cursus een must.
In de twee dagen zullen alle verschillende elementen van de methodologie worden uitgelegd.

Voor wie is Open PM²
Deze training is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het beheer van projecten in een Europese context
met behulp van PM², zowel vanuit het oogpunt van een aanvrager of aanbieder.
Eerdere praktische kennis van en / of ervaring met projecten en projectbeheer op een basisniveau is een
vereiste, omdat de training is gebaseerd op de veronderstelling dat we ons kunnen concentreren op de
specifieke kenmerken van de PM²-methodologie.
Deze training helpt contractanten, onafhankelijke professionals en personeel van leveranciers die diensten
verlenen aan projecten met de Europese Commissie of andere instellingen die de PM²-methodologie
gebruiken om zich voor te bereiden op hun rol.
Wij voeren deze training uit in samenwerking met Global Management Business Consultants.

Voorvereisten
Voorafgaande praktische kennis van en / of ervaring met projecten en projectmanagement op basisniveau is
een vereiste.

Doelstellingen
De doelstellingen van de cursus zijn om mensen vertrouwd te maken met een rol in het management van
projecten met alle verschillende elementen van de PM²-methodologie die snel kunnen worden aangepast en
uitgevoerd in projecten die worden uitgevoerd met PM².

Indien een copyright van derden van toepassing is op deze training, vind je het copyright op
https://academy.capgemini.nl/trademarks
Op de producten en diensten die genoemd zijn in dit document zijn de Algemene Voorwaarden van
Capgemini Academy van toepassing. Kijk voor de laatste versie op
https://academy.capgemini.com/. De prijzen van genoemde producten en diensten zijn aan
verandering onderhevig. Controleer ook voor de meest recente prijzen, onze website.

Over Academy
De professionals van Capgemini Academy bieden IT’ers wat ze nodig hebben. Onze mensen
hebben een scherp oog voor drijfveren, aandacht voor talent en besef van specifieke
omstandigheden. Ze bewegen tot beweging. Programma’s die hun oorsprong vinden in het
dagelijks werk van onze zowel didactisch als inhoudelijk onderlegde trainers wakkeren het vuur
aan. Praktijkverhalen die vertellen hoe je problemen met IT en de mensen eromheen nou écht
oplost doen de rest.
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Een instituut als het onze helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit zichzelf en
elkaar te halen. Bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de uitdagingen van morgen.
Stimuleert leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun werkgever beter, langer en intensiever
met elkaar vooruit kunnen. Tot wederzijds genoegen.

