
De Oplossing

Succes, dankzij brede blik 
op uw projecten

Overheden en bedrijven realiseren veel van hun doelen op 
projectmatige wijze. Toch verlopen projecten lang niet altijd 
soepel. Budgetten worden overschreden, mijlpalen niet gehaald. 
Terwijl de afbreukrisico’s voor opdrachtgevers alleen maar 
toenemen. Een effi ciënte projectinrichting met state-of-the-art 
tools is geen garantie voor succes. Wat helpt, is een brede kijk 
op projectmanagement met nadrukkelijk de aandacht voor de 
factor mens. 

UW VRAAG: hoe realiseer ik mijn projectdoelen wél tijdig en binnen budget?
U heeft uw ambities vertaald in projecten. Met helder beschreven doelen en een gedegen projectorganisatie. 
Toch heeft u geen zekerheid. Want u kent de realiteit van veel (complexe) projecten. Op ieder moment kan er uit 
onverwachte hoek een hobbel opdoemen, met alle gevolgen van dien voor kosten, planning en acceptatie. 
Daar snel en goed op anticiperen vraagt veel van de projectorganisatie. Niet in het minst een soepele 
afstemming tussen de diverse disciplines. En juist daar schort het vaak aan. Ondanks de beste methodieken 
blijft de mens een complicerende factor: verschillen in karakters, botsende communicatiestijlen en 
ongelijkwaardig zicht op het geheel. Uw uitdaging is het om projecten zo te organiseren dat alles op zijn plek 
valt en ambities fl exibel maar wel volgens afspraken gerealiseerd worden. 



DE OPLOSSING: opzetten en monitoren vanuit breed perspectief
Succesvolle projecten realiseert u door ze vanuit een breed perspectief op te zetten en te monitoren. 
Vaak ligt de focus op effi ciënte projectmanagementmethodieken en rapportagetools. Daarmee wordt 
voorbijgegaan aan de factor mens. Ook, of juíst, de zogenaamd softe aspecten bepalen het wel of niet 
on target zijn. De consultants van Balance zijn er daarom op getraind projecten en projectorganisaties 
integraal te beschouwen. Zij weten dus hoe je een methodiek optimaal inzet, maar begrijpen ook waarom 
twee sleutelfi guren in een project met elkaar kunnen botsen. 

Op basis van hun kennis en ervaring weten de consultants van Balance hands on advies te geven. Soms 
werkt het om op afdelingsniveau een helicopterview te stimuleren of is coaching de oplossing. In andere 
situaties helpen onze consultants bij de inrichting van de projectorganisatie, bijvoorbeeld volgens het 
IPM-model. Het is goed om uw beoogde projectorganisatie regelmatig onafhankelijk te laten toetsen en 
lopende projecten periodiek met een brede scope te laten auditen. Waar veel organisaties dit doen op 
afzonderlijke disciplines, vliegt Balance dit juist integraal aan en met veel aandacht voor de menselijke 
aspecten. Balance heeft hiervoor teams in huis met specialisten op divers vlak, zoals projectmanagers, 
omgevingsmanagers, juristen en projectcontrollers.

DIENSTVERLENING:
Audits en advies - Onze consultants analyseren uw project of deelvraagstuk over de technisch-
inhoudelijke, beheersings- of management as. U krijgt praktisch advies over verbeteringen op 
inhoudelijke en menselijke aspecten. Desgewenst kunnen we periodieke audits uitvoeren. 
Coaching ‘on the job’ - We coachen projectteams, managers en projectleden. Door versterking van 
kennis en skills werken we aan betere samenwerking en projectresultaten.
Integraal Projectmanagement (IPM) - We geven inzicht in wat IPM voor uw projectorganisatie 
kan betekenen. Dat kan via gesprekken, presentaties en/of workshops. Ook kunnen we uw 
projectorganisatie inrichten volgens de principes van IPM. 
Inhoudelijk advies en ondersteuning - Wij hebben verschillende disciplines in huis en kunnen u 
daardoor onder meer ondersteunen op het vlak van inkoop en contractmanagement, technische en 
beheersingsvraagstukken en omgevingsmanagement, maar ook met juridische en fi nanciële expertise. 
In alle fasen van het project: van start tot eindevaluatie.
Inzet van professionals - Behoefte aan tijdelijke inzet van projectmanagers, contractmanagers, 
omgevingsmanagers, technisch managers, managers projectbeheersing of inhoudelijk specialisten? 
Wij hebben ze in huis. 

DAAROM BALANCE:
+ ruim 15 jaar ervaring met grote projecten in de natte en droge infra, ruimtelijke ontwikkeling en energie
+ de inzet van een onafhankelijk en multidisciplinair adviesteam
+ betrokken adviseurs met kennis van úw branche
+ altijd in nauwe samenwerking en samenspraak met u
+ elke professional en consultant werkt vanuit en met het Balance-netwerk

Meer weten?
Neem voor meer informatie of een persoonlijke 
kennismaking contact op met Cees Maaskant, 
directeur Balance Technisch Management. 
Telefoon: 020 - 676 39 93 
E-mail: technisch@balance.nl


