d e s k u nd ig . be t rok ken . t rans parant

a
m
m
a
r
g
o
r
P

management

Programmamanagement helpt om uw organisatie te ondersteunen in complexe
veranderingen die van strategisch belang zijn. Met programmamanagement wordt een
samenhangend pakket van projecten en activiteiten geformuleerd, dat effectief bijdraagt
aan de gestelde doelen. Het actief betrekken en activeren van alle stakeholders is een
meerwaarde van programmamanagement.Het resultaat is een sterke organisatie met
sterke partners en een grotere kans dat u uw strategische doelen realiseert.

Daarom programmamanagement
Door programmamanagement is uw organisaties in staat in te spelen op een complexe verandering. Een programma
stuurt op samenhang en betrekt stakeholders op een actieve manier. Hierdoor realiseert u de door u gestelde doelen.

Beproefde methode
Buining & Partners heeft in veel organisaties ervaring opgedaan met programmamanagement en kan u om die reden
uitstekend begeleiden. Wij zijn getraind in de methode Managing Successful Programmes®. Aan de hand van onze
ervaring en methode leren we u graag programma’s op te zetten en te managen en op welke manier u daarin zelf een
optimale bijdrage kunt leveren. Na afloop weet u in welke situaties programmamanagement u verder kan helpen en
kunt u beslissen een programma te starten.

Wat levert programmamanagement u op

•
•
•
•
•

Focus op uw strategische doelen
Vergroten van de verandervaardigheid van uw organisatie
Bundeling van belangen en capaciteiten van stakeholders
Ontwikkeling toegevoegde waarde van uw organisatie
Vertrouwen van uw medewerkers

Meerwaarde Buining & Partners

•

Buining & Partners helpt u en uw organisatie door leren én werken zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen, zodat de
programma’s steeds beter gaan lopen.
Door onze ervaring weten wij dat programma’s soms spanning kunnen oproepen tussen de permanente organisatie
en de programmaorganisatie, tussen lijnmanagers en programmamanagers. Het blootleggen van deze gevoeligheden,
met respect voor persoon en belangen werkt samenwerking in de hand. De adviseurs van Buining & Partners zijn
getraind om dat in een veilige en open gespreksomgeving te faciliteren.

•

Meer informatie
Wilt u meer weten of een afspraak maken? Wij adviseren u graag en vrijblijvend.
Contactpersoon: Michiel Cappendijk – 06 180 60 526 – mca@buiningpartners.nl www.buiningpartners.nl

