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Wie is de BPUG
• Wij zijn de Best Practice User Group ofwel BPUG.
• Wij zijn een community voor Best Practices op het gebied van
project-, programma- en portfoliomanagement (P3M).
• Wij zijn een gebruikersvereniging;
– Voor & door leden die allen dezelfde passie hebben voor het P3M-vakgebied.

• Wat betekent de BPUG voor haar leden ?
– Een platform voor het delen van kennis en ervaring rondom P3M.
– De bekendheid van P3M best practices in Nederland vergroten.
– Het juiste gebruik van deze best practices stimuleren.

• De BPUG bereikt deze doelen door:
– Het organiseren van een jaarlijks seminar.
– Het organiseren van lezingen en workshops (circa 10 per jaar).
– Een website met praktische informatie en artikelen over ons vakgebied.
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Hoe ziet de vereniging eruit?
•

De BPUG heeft ruim 400 leden en circa 350 aspirant leden (1e jaar gratis):
– Circa 30%, afkomstig van ‘klantorganisaties’.
– Circa 70%, afkomstig van IT- en consultancybedrijven.

•

De BPUG heeft zusterverenigingen in meerdere landen.

•

De website voor het seminar: www.bpugseminar.nl

•

Communicatie:
– Minimaal 10x per jaar een nieuwsbrief over komende workshops en sessies.
– LinkedIn-groep met ruim 2.000 volgers.

•

De BPUG heeft drie hoofdsponsors:
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BPUG seminar: de vorige editie
Het seminar in 2018 had als thema ‘BPUG 2018: People, Plan it, Profit’:
– Duurzame ontwikkeling van jezelf en de organisatie
– Hoe zorg je ervoor dat de organisatie en de projecten, programma’s en/of
portfolio’s met elkaar in evenwicht zijn?

Het was een zeer gewaardeerd seminar met praktijkverhalen en lessons
learned van vakgenoten én experts:
– Dagvullend programma (09:00 – 17:30 uur).
– Circa 350 deelnemers over de dag.
– Meerdere keynotes & circa 20 sprekers.
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Impressies afgelopen jaren (YouTube)

‘Organizational Energy’
BPUG Seminar 2016

‘Next Practices’
BPUG Seminar 2017
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Hoe ziet het Seminar eruit
•

Het jaarlijkse BPUG Seminar heeft circa 350 deelnemers:
– 35% afkomstig van klantorganisaties.
– 35% afkomstig van IT- en consultancybedrijven.
– 25% is gasten van sponsors en sprekers.

– 5% is organisatie, bestuur BPUG en vertegenwoordigers van andere
verenigingen.

•

Aantal jaarlijkse sponsors van het seminar ligt tussen de 12-20.

•

Gratis seminar voor BPUG-leden

•

Seminar heeft een eigen website www.bpugseminar.nl

•

Promotie van dit jaarlijkse evenement vindt plaats door middel van:
– Nieuwsbrieven en updates naar de leden en aspirant leden.
– Nieuwsbrieven en updates naar bezoekers, sponsors & sprekers van
voorgaande jaren.

– Social Media, LinkedIn en Twitter.
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20 juni 2019 – Jaarbeurs Utrecht
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Thema
EmPowered by Innovation
Het tempo waarin onze wereld verandert is ongekend. Innovaties als Internet of Things
en digitalisering van bedrijfsvoering spelen hierbij een belangrijke rol.
Leiden deze innovaties tot veranderingen in ons vakgebied Project-, Portfolio- en
Programmamanagement (P3M), of is het juist andersom?
Is hier sprake van een wisselwerking waarbij innovaties en veranderingen in ons
vakgebied elkaar versterken?
Hoe pas je je organisatie en jezelf aan op deze ontwikkelingen?
BPUG Seminar 2019 gaat op interactieve wijze op zoek naar antwoorden op de vragen
die horen bij het thema ‘EmPowered by Innovation’.
In diverse sessies en workshops ga je aan de slag om jezelf en je organisatie aan te
passen aan deze veranderingen en om te ervaren hoe je ons vakgebied in kunt zetten
voor succesvolle innovaties.
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We zoeken jou
Je wil het seminar bezoeken omdat je:
•
•
•
•
•
•
•

Wil deelnemen aan het grootste event op het gebied van project-, programma- en
portfoliomanagement (P3M)
Een gedreven en ambitieuze professional bent in dit vakgebied.
Jouw netwerk graag uitbreidt, kennis deelt met anderen en informatie en advies krijgt
op de sponsormarkt.
In één dag heel veel kennis opdoet die je direct in de praktijk kunt toepassen.
Veel ‘value-for-money’ wilt en zelfs gratis kunt deelnemen als je lid bent of wordt van de
BPUG. Voor nog geen € 100,- per jaar ben je lid!
Ook nog leuke prijzen kunt winnen zoals workshops, trainingen en boeken.
Een hele dag actief bent met anderen in je vakgebied en het seminar al jaren door de
bezoekers met een 8 of hoger wordt beoordeeld.
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Het meest inspirerende,
verbindende en verrijkende
netwerk voor professionals
en geïnteresseerden.

PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® & P3O®
are Registered Trade Marks of AXELOS Limited
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