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Wat is Lean Portfolio Management based on SAFe inclusief examen
voucher
Deze training in workshopformaat heeft als ondertitel "Aligning strategy with execution". En gaat dus over
de verbinding tussen de (centrale) portfoliolaag en de (decentrale) uitvoering. Want als je als organisatie de
transformatie naar Lean Agile wilt maken, dan blijft die niet beperkt tot de decentrale uitvoering. Ook op het
portfolio-niveau is verandering nodig!
Gebaseerd op het SAFe-framework gaan we in deze training dieper in op de drie onderdelen van Lean
Portfolio Management: Strategy and Investment Funding, Agile Portfolio Operations en Lean Governance.
Daarbij krijg je praktische tools aangereikt, zoals het werken met een huidig en toekomstig portfolio canvas
en de portfolio kanban. Uiteraard gaan we ook in op budgettering en meten op portfolio-niveau. Daarnaast
gaan we in op Technology Business Management (TBM).
Wil je meer weten over deze training? Download dan de brochure en de lijst met onderwerpen via deze
pagina: https://academy.capgemini.nl/thema/safe. Daar vind je meteen een overzicht van alle andere SAFetrainingen die wij aanbieden.

Voor wie is Lean Portfolio Management based on SAFe inclusief
examen voucher
Deze training is vooral bedoeld voor:
Executives en Leiders (CIOs, CEOs, CFOs, CTOs, VPs)
Enterprise Architecten
Product Managers en Solution Managers
Business Unit Managers

Program Office medewerkers
SAFe Program Consultants en Enterprise Agile Coaches
Human Resource medewerkers
Release Train Engineers
Epic Owners
Portfoliomanagers
Deze training is de officiële SAFe-training en wordt verzorgd door gecertificeerde trainers. Bij deze training is
het SAFe Lean Portfolio Manager (LPM) examen inbegrepen. De kosten van het examen maken deel uit van
de trainingsprijs. Je legt dit online examen af op een door jou zelf te bepalen plaats en tijd, maar wel binnen
30 dagen na de training. Via de online leeromgeving van Scaled Agile krijg je voorafgaand aan de training
toegang tot een e-learning en tot het digitale werkboek dat bij de training hoort. Via die omgeving kun je ook
een proefexamen afleggen. Bij de training is één jaar lidmaatschap van het SAFe Community Platform
inbegrepen. Via dat platform heb je toegang tot video's, discussiefora, toolkits en templates. Deze training is
gebaseerd op de meest recente versie van SAFe.

Voorvereisten
Op zich is iedereen welkom, maar de training is vooral zinvol wanneer je:
bekend bent met de algemene Agile concepten en principes en
een Leading SAFe of SAFe PO/PM training hebt afgerond en
ervaring hebt met het werken in een SAFe omgeving

Doelstellingen
De leerdoelen zijn:
Lean Portfolio Management (LPM) beschrijven
Het portfolio verbinden met de strategie van de organisatie
De Portfolio Vision opstellen
Lean Budgeting en de bijbehorende Guardrails implementeren
Zorgen voor flow met de Portfolio Kanban
Operational excellence ondersteunen met het Agile PMO en CoPs
Coördineren over Value Streams
Meten van de LPM performance
Een plan maken voor de implementatie van LPM
Examen informatie:
Duur examen: 90 minuten
% extra tijd indien niet in moedertaal: 0%
Aantal examenvragen: 45
Minimaal aantal goed te beantwoorden: 32
Examen stijl: Multiple choice
Open boek: Nee

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.

