Change Management™
Practitioner inclusief examen
voucher

Group Training
Training code

CM-P

Gesproken taal

Nederlands

Taal materiaal

Engels

Dagdelen

4

Kosten

€1.500,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Wat is Change Management™ Practitioner inclusief examen voucher
Wil je graag met succes een verandering doorvoeren in een organisatie? Zoek je handvatten om bij de
medewerkers een attitudeverandering te bewerkstelligen? APMG-International Change Management
Certiﬁcation is het programma van APMG - bekend van toonaangevende methodes voor projectmatig werken
als PRINCE2, MSP en M_o_R - voor de begeleiding van organisatorische veranderingsprocessen.
Door een beter begrip van de complexiteit van verandering en het praktisch kunnen toepassen van
theoretische concepten helpt de Change Management Practitioner certiﬁcering je om succesvoller met
verandering om te gaan. Deze training bereidt je voor op het Practitioner examen, maar laat je ook ervaren wat
de toepassing van theoretische modellen in de praktijk kan betekenen.
De training Change Management Practitioner bouwt voort op de training Change Management Foundation. De
training is gericht op de toepassing van geleerde theorieën en concepten in de praktijk. Met de training krijg je
een breed overzicht van de diverse aspecten van organisatorische veranderingen en leer je de verschillende
theorieën en modellen die daarbij gangbaar zijn kennen. De verschillende elementen van Change Management
komen uitgebreid aan de orde. Na aﬂoop van de training ben je in staat de juiste theorie en concepten te
identiﬁceren en toe te passen in praktijksituaties. Tevens bereidt de training je goed voor op het Change
Management Practitioner examen.
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. 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 Change Management™ Practitioner inclusief examen
voucher
Deze training is vooral geschikt voor hen die een inhoudelijke of sturende bijdrage aan veranderingsprocessen
op individueel, team of organisatie niveau leveren.
Deelname is alleen mogelijk als je beschikt over een geldige Change Management Foundation certiﬁcering.

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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