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Focus en grip op waardecreatie 
 
Creëert u voldoende waarde voor uw 
klanten? En voor uw aandeelhouders? 
Zolang u in business bent mogelijk wel, 
maar hoe zorgt u ervoor dat u dat blijft? 
 
Door te innoveren kunt het 
concurrentievermogen van uw 
organisatie vergroten. Maar welke 
innovaties creëren voldoende waarde? Is 
uw organisatie in staat voldoende ideeën 
te genereren voor nieuwe producten en 
diensten? 
 
Vaak zijn organisaties gefocust op 
efficiëntie van de bestaande activiteiten 
en verliezen daarbij het vermogen tot 
vernieuwing. Waardecreatie wordt dan 
synoniem met kostenreductie, wat op 
den duur niet vol te houden is. 
 
Succesvol innoveren en veranderen is de 
bron van voortdurende waardecreatie. 
Waardegericht Management omvat het 
hele proces van ideevorming, 
ontwikkeling en uitvoering van projecten 
en programma’s, waarbij een business 
case behulpzaam is om alle 
besluitvormingsaspecten in iedere fase 
te (her)evalueren. Hiermee krijgt u focus 
en grip op waardecreatie! 
 
Waardegericht Management 
 
Waardegericht Management (WGM) is 
een managementcyclus gericht op het 
proactief creëren van waarde voor alle 
stakeholders, met het business idee als 
centraal concept. VBM brengt het 
vliegwiel door middel van innovatie en 
verandering op gang, waardoor het 
business idee in de markt aan kracht 
wint met als gevolg financieel gunstige 
resultaten.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
WGM drijft op vier pijlers: 
Ø Strategieontwikkeling: geeft 

richting en prioriteiten aan 
organisatieontwikkeling 

Ø Business Case ontwikkeling: 
helpt de waarde te ontdekken en te 
beoordelen van ideeën en 
marktkansen 

Ø Portfolio Management: helpt de 
beste investeringsvoorstellen te 
selecteren 

Ø Performance Management: 
maakt de realisatie van de baten en 
de prestaties van projecten, 
programma’s en operationele 
processen inzichtelijk 

 
Zowel in economisch goede als slechte 
tijden is innoveren nodig om de 
concurrentiekracht van uw organisatie te 
versterken. Het toepassen van WGM 
zorgt ervoor dat uw organisatie 
projecten uitvoert die de meeste waarde 
toevoegen en dat u grip houdt op de 
realisatie van de beoogde baten. 
 
VBM Partners heeft haar werkwijzen voor 
Business Case Development en Benefits 
Realisation Management gebaseerd op 
het Managing Successful Programmes 
(MSPTM) raamwerk van de ‘Office of 
Government Commerce’ (OGC) uit het 
Verenigd Koninkrijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan een Business Case ligt een 
zogenoemde Benefits Map ten grondslag. 
Dit is een oorzaak-gevolg diagram die 
laat zien hoe oplossingen aan 
strategische doelstellingen, b.v. de 
kasstroom, bijdragen. Een Benefits Map 
wordt in een workshop met alle 
belanghebbenden gemaakt. 

Waardegericht Management  
3-daagse Training 
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Overzicht 3-daagse WGM training 
 
De 3-daagse training bestaat uit 
standaard modules, optionele modules 
en diverse oefeningen op basis van een 
praktijkcasus.  
Ø De eerste dag laat de samenhang 

tussen innovatie, verandering, 
waardecreatie en besluitvorming 
zien. De Waardegericht Management-
cyclus zoals in de figuur op de vorige 
pagina weergegeven wordt op 
hoofdlijnen doorlopen 

Ø In de tweede dag staat het 
ontwikkelen en valideren van een 
Business Case centraal 

Ø De derde dag gaat in op 
besluitvorming met behulp van 
Portfolio Management en het 
managen van de baten met behulp 
van Benefits Realisation 
Management. 

 
De optionele modules voor dag 3 worden 
al naar gelang de beschikbare tijd en de 
voorkeuren van de deelnemers ingevuld. 
 
Na afloop hebben de deelnemers… 
 
Ø Inzicht in de drijvers van succes van 

een organisatie 
Ø Inzicht in de samenhang tussen 

innovatie, verandering, besluit-
vorming en problemen oplossen  

Ø Inzicht in hun persoonlijke 
voorkeuren en stijlen met betrekking 
tot innovatie, veranderen, en leren 

Ø Kennis van waardeconcepten en 
methoden van waardebepaling en de 
daarvoor benodigde informatie 

Ø Praktische vaardigheden opgedaan 
om een Benefits Map te maken en dit 
als basis voor het maken van een 
door alle stakeholders gedragen 
Business Case te gebruiken 

Ø Geleerd om criteria voor 
besluitvorming vast te stellen en 
managementinformatie te definiëren 
om de baten van investeringen te 
kunnen monitoren 

De WGM training is het startpunt van 
een leerproces dat voortgezet dient te 
worden door het toepassen van het 
geleerde in de praktijk om voor 
deelnemers en organisatie een optimaal 
resultaat te bereiken. VBM Partners kan 
na de training de deelnemers begeleiden 
bij het maken van (de eerste) business 
cases. 
 
Doelgroep 
 
De 3-daagse training is zeer nuttig voor 
Ø Business analisten 
Ø Informatiemanagers 
Ø Project- en programmamanagers 
Ø Strategie- en veranderadviseurs 
Ø Managementtrainees 
Ø Managers 
Ø Controllers 
 
Voor managers en controllers is het aan 
te bevelen minder tijd te besteden aan 
het Business Case proces en dit te 
benutten voor de thema’s leiderschap en 
performance management. 
 
Praktische zaken 
 
Het trainingmateriaal is in het Engels.  
Trainingen kunnen bij u op locatie of op 
een externe locatie worden verzorgd. De 
groepsgrootte is maximaal 16 
deelnemers.  
 
Voorafgaand aan de training vindt een 
intake plaats met de deelnemers. Indien 
gewenst kunnen praktijkvoorbeelden of 
richtlijnen van uw organisatie in het 
trainingsmateriaal worden geïntegreerd. 
 
Prijzen en reserveringen 
 
De prijs voor de 3-daagse training hangt 
af van het aantal deelnemers (staffel) en 
het aantal trainingen dat u afneemt. 
Maatwerk vergt extra voorbereiding en 
dat betekent een hogere prijs. 
 
Graag bespreken wij uw wensen met u, 
alvorens een prijsopgave te doen. Of wilt 
u alvast een reservering maken?  
Bel 06 8333 6970 of stuur een mail naar 
training@vbmpartners.nl. 
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