Managing Benefits™ Foundation
training inclusief examen voucher
Group Training
Training code

MB-F

Gesproken taal

Engels

Taal materiaal

Engels

Dagdelen

4

Kosten

€1.200,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Wat is Managing Benefits™ Foundation inclusief examen voucher
Veel organisaties worstelen met de 'business case' als instrument voor het rechtvaardigen van investeringen
in verandering. Hoe te komen tot een realistische en haalbare schatting van baten? Nog meer organisaties
ervaren grote moeite in daadwerkelijk sturen op het behalen en sturen op die baten. De guidance Managing
Benefits die naadloos aansluit op de populaire richtlijnen voor projectmatig werken PRINCE2®, Managing
Successful Programmes (MSP®) en Management of Portfolios (MoP®) biedt hiervoor belangrijke handvatten.
Deze training laat je kennis maken met onder andere de principes en practices van deze door APMG
gelanceerde richtlijn en bereidt je voor op het bijbehorende Foundation examen.
Managing Benefits voorziet in de behoefte van veel organisaties om te komen tot een betere onderbouwing
en beheersing van de baten die men wenst te realiseren door middel van project en programma's. Dit wordt
mogelijk door handvatten te bieden voor volledigere en betrouwbare prognoses van de te realiseren baten
en door sturing te bieden op het zo vroeg en zo volledig mogelijk daadwerkelijk realiseren van deze
opbrengsten, inclusief eventuele ongeplande baten. Hierbij gaat het om processtappen, technieken, maar
ook om het herkennen en verdisconteren van de cognitieve beperkingen die ons allen hinderen in effectief
batenmanagement.
Bij deze training is een voucher voor het officiële, internationaal erkende examen 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. 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 Managing Benefits™ Foundation inclusief examen voucher
De doelgroep voor deze training omvat iedereen met een taak die te maken heeft met het doelmatig en
doelgericht sturen van veranderingen in een organisatie. Dit is een brede groep waaronder begrepen zijn
opdrachtgevers, (strategische) adviseurs, project en programmamanagers en schrijvers/beoordelaars van
business cases.
De deelnemers hebben tenminste een HBO denk- en werkniveau en komen vanuit hun werk in aanraking
met projectmatig veranderen. Kennis van PRINCE2®, MSP®en/of Management of Portfolios®is behulpzaam
bij het verkrijgen van het gevraagde inzicht maar niet noodzakelijk.

Voorvereisten
De deelnemers hebben tenminste een HBO denk- en werkniveau en komen vanuit hun werk in aanraking
met projectmatig veranderen. Kennis van PRINCE2, MSP en/of Management of Portfolios is behulpzaam bij
het verkrijgen van het gevraagde inzicht maar niet noodzakelijk.

Doelstellingen
Managing Benefits voorziet in de behoefte van veel organisaties om te komen tot een betere onderbouwing
en beheersing van de baten die men wenst te realiseren door middel van project en programma's. Dit wordt
mogelijk door handvatten te boeden voor volledigere en betrouwbare prognoses van de te realiseren baten
en door sturing te bieden op het zo vroeg en zo volledig mogelijk daadwerkelijk realiseren van deze
opbrengsten, inclusief eventuele ongeplande baten. Hierbij gaat het om processtappen, technieken, maar
ook om het herkennen en verdisconteren van de cognitieve beperkingen die ons allen hinderen in effectief
batenmanagement.
Examen Informatie
Duur examen: 40 min
% extra tijd indien niet in moedertaal: 25%
Aantal examenvragen: 50
Minimaal aantal goed te beantwoorden: 25
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.

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.

