Procesversnellers
Aandacht voor
het proces

Om een proces in beweging te
krijgen is gerichte aandacht
nodig. Onze procesversnellers zijn
werksessies waarin deelnemers
onder professionele begeleiding de
diepte in gaan. Dit verheldert de
kansen, raakvlakken, belangen en
verwachtingen voor uw ambitie,
beleid of project.
Deze werksessies zijn energiek, speels en ze halen de
creatieve geest van de deelnemers naar boven. Dit geeft
draagvlak en maakt duidelijk welke stappen gezet moeten
worden voor realisatie.

Onafhankelijk,
interactief & concreet

Meer weten?
Neem contact op met directeur Cees Maaskant.
T: 06 524 74 481
E: ceesmaaskant@balance.nl

ONZE AANPAK?

Iedere procesversneller
is gericht op een kortere
doorlooptijd van uw proces.
Voorop staat het verkrijgen
van gezamenlijk inzicht in
ieders belangen, het creëren
van een gemeenschappelijke
taal en draagvlak voor de
gekozen oplossingsrichting.
Dit geeft de basis voor
concrete vervolgstappen.

Een kansensessie geeft richting aan een proces en
genereert draagvlak. Met een gestructureerde dialoog onder
professionele en neutrale begeleiding ontstaat duidelijkheid
waar de kansen liggen om uw ambitie, beleid of project te
realiseren.

Effectenarena

PICO
PICO heeft alle beschikbare energiedata gevisualiseerd in
GEO-kaarten met de status quo van lokale gebieden. U ziet
direct op een geografische kaart de verschillende kansen
voor duurzame energie in buurten of gebieden.

Coalitiescan
De Coalitiescan legt overeenkomsten en verschillen tussen
belanghebbenden in planprocessen bloot. Hierdoor ontstaat
zicht op de belangrijkste barrières die de weg naar succes
blokkeren, zodat een dialoog kan worden aangegaan over
issues die er echt toe doen. De Coalitiescan is gebaseerd
op de wetenschappelijke getoetste q-sort methode.

Fact Checker
De Fact Checker checkt de actuele feiten tijdens een sessie.
Ter plekke wordt inzichtelijk welke ideeën realistisch zijn en
welke minder. Bijvoorbeeld over duurzaamheid en energie.

Focus aanbrengen

WAT IS HET
RESULTAAT?

Kansensessie

Verbreden

Wij bereiden samen met
u voor welk vraagstuk
centraal staat, hoe we de
sessie gaan inrichten, met
welke discussiemiddelen
en met welke deelnemers.
Een professionele en
onafhankelijke moderator
begeleidt de sessie. Deze
zorgt voor een open
atmosfeer om in een kort
tijdsbestek tot bruikbare
uitkomsten te komen.

In de Effectenarena wordt een
gezamenlijke inventarisatie
gemaakt van de brede
effecten en impact van een
investeringsbeslissing. Deze
inventarisatie vormt de basis om
uit te werken in een business
case of maatschappelijke kostenbatenanalyse. De Effectenarena is
een wetenschappelijk getoetste
methode.

Financieringskansen
Welke kansen voor subsidie en (co)
financiering zijn beschikbaar voor uw
plan en project? En hoe en met wie
kunt u dit realiseren?

RiskChallenger
Met een overzichtelijk design en tal
van mogelijkheden maakt deze app
risicomanagement interactief. Met
gebruik van smartphones of tablets
worden risico’s geïnventariseerd.

Scenariosessie
In een Scenariosessie staan de
onzekere ontwikkelingen van
de toekomst centraal. Samen
met stakeholders verkent u
uiteenlopende scenario’s voor een
plan of project, waarna robuuste
en gefundeerde keuzes kunnen
worden gemaakt.

app
HEAT visualiseert in een levensechte
3D-simulatie de mogelijkheden voor
een warmtenet. Met HEAT kunnen
lokale spelers versneld tot een
gezamenlijke gebiedsvisie te komen,
rekening houdend met ieders belangen
en een rendabele business case.

Meer weten over de Procesversnellers? Bezoek onze website

