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Wat is Management of Value (MoV®) Foundation training inclusief
examen voucher

Waarschijnlijk is er nooit meer druk gevoeld door personen, door organisaties, zowel in de publieke als in de
private sector om meer te doen met minder. Voor alle organisatie veroorzaakt het beslag op benodigde
middelen voor essentiële en steeds complexere veranderingen een steeds grotere druk op de kwaliteit van
producten en diensten. Er is een duidelijke behoefte aan een methode om te komen tot een afgewogen keuze
van wat geleverd kan worden geven de beschikbare middelen zonder de benodigde kwaliteit van het geleverde
aan te tasten op een dusdanige wijze dat maximale waarde wordt gegenereerd.
Om in deze behoefte te voorzien heeft Capgemini Academy de training Management of Value® toegevoegd
aan haar curriculum van projectmanagement trainingen gebaseerd op de gelijknamige Best Practice guidance.
Management of Value (MoV®) is ontstaan vanuit de beproefde en succesvolle technieken voor value
management zoals die reeds lang in veel verschillende sectoren wordt toegepast.
De guidance heeft tot doel om organisaties te helpen om een succesvolle en in de praktijk beproefde methode
toe te voegen aan het arsenaal van methoden en technieken, zodat er meer waarde gegeneerd kan worden en
er een optimaal gebruik gemaakt kan worden van beschikbare resources.
MoV is een uitbreiding op de reeds beschikbare set aan management richtlijnen bedoelt voor het verbeteren
van het managen van portfolio’s, programma’s en projecten zowel in de publieke en private sector. Het is ook
relevant voor het verbeteren van operationele kwaliteit.
De richtlijn is bedoelt om organisaties te helpen om een succesvolle en beproefde methode te gebruiken in
aanvulling op de overige gehanteerde management methodes en technieken ten einde te komen tot een
maximale uitnutting van resource in combinatie met het zoveel mogelijk vergroten van waarde die wordt
geleverd door het projectmatig werken.
MoV sluit aan op de overige Best Practices van het Engelse AXELOS zoals PRINCE2® en MSP® gericht op het
verbeteren van het werken in projecten, programma’s en portfolio’s. Het Foundation niveau van trainen en

examineren is gericht op het kennen en begrijpen van de methode.
Bij deze training is een voucher voor het oﬃciële, internationaal erkende examen, en één herexamen
inbegrepen.
De kosten van de examenvoucher zijn opgenomen in de prijs van de training. Kort na aanvang van de training
ontvang je per mail een voucher waarmee je je examen kunt reserveren. Je kunt reserveren voor een van onze
examendagen of een online examen boeken op een door jou vast te stellen moment. Houd rekening met het
feit dat je minimaal 5 werkdagen vooraf je examen moet plannen.
Kijk voor meer informatie ook op https://academy.capgemini.nl/thema/examens

Voor wie is Management of Value (MoV®) Foundation training inclusief
examen voucher
Voor de wereld van het projectmatig werken is de opleiding gericht op een ieder die betrokken is bij het sturen,
managen of ondersteunen van portfolio’s, programma’s and projecten. Dit omvat ook senior management,
programma managers, verandermanagers en PMO’ers.
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze ervaring hebben met Value Management op operationeel,
programma- en projectniveau. Kennis van PRINCE2® is aanbevolen.

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.

Capgemini Academy. We transform IT professionals
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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.
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