Training Grip op programma- en/of
project financiën
Zoektocht of in control?
Korte omschrijving
Tijdens de uitvoering van een programma of project vindt
met regelmaat een stevige worsteling plaats om antwoord te
krijgen op vragen als: ‘Hoe staat het met de uitputting van de
middelen?’, ‘Kunnen wij deze onverwachte kosten binnen de
begroting opvangen?’, ‘Hoe kan ik uit deze facturen opmaken
wat er precies is geleverd?’, ‘Waarom hebben wij deze
overschrijding niet zien aankomen?’, etc.
Onvoorziene overschrijdingen betekenen een aanslag op de
gemaakte begroting. De boot is helemaal aan wanneer zo’n overschrijding ook nog eens in een (te)
laat stadium bekend wordt. Dergelijke situaties vergen extra inzet van schaarse capaciteit en
kunnen een programma of project serieus in de problemen brengen. Velen beschouwen dit als een
niet op te lossen aspect van programma’s en projecten. Deze berusting is niet terecht, het laat zich
eenvoudig oplossen!
In-pact heeft in programma’s en projecten geparticipeerd waarin zich dergelijke situaties
voordeden en van dichtbij ervaren dat een goede organisatie en bewaking van het financiële deel
van een programma of project geen luxe is maar bittere noodzaak. Mede op grond van deze
ervaringen heeft In-pact de training ‘Grip op programma- en/of projectfinanciën’ ontwikkeld. De
training biedt een eenvoudig, overzichtelijk en praktisch uitvoerbaar concept wat door deelnemers
direct in de praktijk kan worden toegepast op lopende of nog op te starten programma’s en
projecten.
Voor wie?
Deze training is bestemd voor programmamanagers, projectleiders, programma- en/of
projectmedewerkers, adviseurs, consultants, etc., kortom voor iedereen die in zijn werk betrokken
is of wordt bij het opzetten, uitvoeren, bewaken en afronden van de financiën van een programma
of project. Er is geen specifieke basiskennis of vooropleiding vereist voor deze training.
Inhoud
In een
orde:








mix van theorie, praktijkvoorbeelden en casuïstiek komen de volgende onderwerpen aan de
Succesfactoren programma- en/of projectfinanciën
Inrichtingprincipes programma- en/of projectfinanciën
Fasering programma- en/of projectfinanciën
Samenhang fasen (keten)
Rollen betrokkenen
Bewaken uitputting
Uitleg overzichtsheet

Competenties:
Na afloop van de training bent u in staat om:
 De financiën van een programma- en/of project op de juiste wijze in te richten
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Betrokkenen aan te sturen op hun bijdrage
De uitputting van programma- en/of projectfinanciën adequaat te bewaken
Overschrijdingen tijdig te detecteren
Proactief te sturen

Opbrengsten/resultaat
Na de training beschikt u over de kennis en vaardigheid de financiën van een programma of project
op de juiste wijze in te richten, te bewaken en af te ronden. Tevens bent u in staat leveranciers via
heldere vereisten aan te sturen op tijdige en correcte facturering. Bij (dreigende)
kostenoverschrijdingen signaleert u dit direct en bent u in staat de juiste beslissingen te nemen. U
raakt, bent en blijft dus voortdurend ‘in control’ en hierdoor in staat direct te reageren als de situatie
hierom vraagt.
Praktische informatie
Duur:
De duur van de training is een dag (2 dagdelen).
Locatie:
Bij In-pact in De Bilt en op locatie is ook mogelijk.
Kosten:
Voor de kosten verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
De prijs voor een incompany-training is afhankelijk van het aantal deelnemers en wordt in
overleg vastgesteld.
Aantal deelnemers:
Maximaal 14
Niveau:
Tenminste MBO, ervaring met programma- en/of projectfinanciën is gewenst maar niet vereist.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Telefoon:
030 215 50 70
E-mail:
info@in-pact.nl
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