
 

 
Uitnodiging PiP-sessie 

 

Gabor Vis van Heemst geeft op 30 juni 2010 een lezing over zijn praktijkervaringen bij Liander: 
 

Betrokken, Betrouwbaar, de Beste 
De bijdrage van portfoliomanagement voor Liander 

 

Een mooie missie en ambitie om vanuit (maatschappelijke) betrokkenheid een betrouwbare partner 

te zijn in de levering van energie en daar ook nog eens de beste in willen zijn. Hoe vul je die 

verwachting in? Hoe zorg je ervoor dat je die ambitie ook waarmaakt? 

 

Liander kent vele projecten en programma’s waarmee ze invulling geeft aan haar (strategische) 

doelstellingen en veranderingen. Er kwam steeds meer behoefte aan overzicht, inzicht en controle. 

Liander heeft in 2009 gekozen om programmamanagement verder te professionaliseren en een begin 

te maken met portfoliomanagement.  

 

Op deze avond wordt u door Gabor Vis van Heemst op basis van de interessante en praktische case 

van Liander meegenomen in de invulling van programmamanagement en portfoliomanagement. Ook 

kijken we naar de manier waarop het werkt binnen Liander en de effecten ervan voor de uitvoering. 

Vervolgens gaan we  met elkaar in gesprek om te kijken of wij een stap verder kunnen gaan op dit 

onderwerp. Hierbij is praktische toepasbaarheid uitgangspunt. Gabor Vis van Heemst zal de 

discussie begeleiden en vanuit eigen ervaring zijn inbreng leveren. Het belooft een avond te worden 

met eye-openers, handvatten en praktisch toepasbare tips! 

  

Over Gabor Vis van Heemst 

Gabor Vis van Heemst is directeur van intrprimus project- en programmamanagement. Intrprimus 

wil voor haar klanten ‘bijzondere dingen doen met bijzondere mensen’. Gabor helpt zijn klanten 

met de verdere professionalisering van hun projectmanagementomgeving en het verhogen van de 

toegevoegde waarde. Hij zet zich al jaren met passie in voor de verdere ontwikkeling van het 

vakgebied projectmanagement en de toepasbaarheid binnen organisaties.  

 

Gabor is (mede)auteur van meerdere managementboeken, waaronder: 

o Projectmanagement gebaseerd op PRINCE2TM, Editie 2009 

o Programmamanagement gebaseerd op MSPTM 

o Projectmanagement op basis van NCB versie 3 

 

Zijn nieuwste boek komt in 2010 uit en is getiteld ‘Project Balanced Scorecard, Passion For Aligning 

People With Projects’ en gaat over het op lijn brengen van de drijfveren van organisatie, 

verandering en medewerker. Een unieke kans om krachten te bundelen. 

 

Voor de eerste 20 aanmeldingen wordt de nieuwe uitgave van het boek Programmamanagement op 

basis van MSPTM ter beschikking gesteld. En een mogelijkheid om het te laten signeren door de 

auteur. 



 

Programma & Aanmelden 

 

Spreker: 

Programma: 

 

 

Uw gastheer: 

Catering: 

Kosten: 

Locatie: 

Gabor Vis van Heemst (Intrprimus project- en programmamanagement) 

18:30 - 19:00 Ontvangst 

19:00 - 21:00 PiP sessie 

21:00 - 21:30 Borrel 

Bob Hotho 

Warm buffet 

Deelname aan de PiP sessie is gratis voor leden, niet-leden betalen € 25,= 

Arnhem 

 

Inschrijving geschiedt in volgorde van aanmelding. Aanmelden kan via de website. U ontvangt een 

bevestiging met routebeschrijving. 

 

Na de presentatie is er gelegenheid om onder het genot van een drankje ideeën en ervaringen uit te 

wisselen. Het bestuur van de PUGnl is aanwezig om vragen over de vereniging te beantwoorden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Commissie Kennisdeling 

PRINCE User Group Nederland 


