
 
 

 
 

 

 

Projectscan: helderheid 
voorkomt verrassingen 

“Met een onafhankelijke doorlichting spoort u blinde vlekken 
feilloos op” 

Het managen van grootschalige overheidsprojecten is geen 
sinecure: uw performance ligt continu onder een vergrootglas   
en de afbreukrisico’s zijn enorm. Bovendien zijn ze niet altijd van 
te voren even helder in kaart te brengen. Toch wilt u hoe dan  
ook verrassingen ten aanzien van de voortgang, de kosten of het 
resultaat voorkomen. Een project zonder blinde vlekken dus. De 
Balance projectscan kan hier voor zorgen. Geef onduidelijkheid 
en ongerustheid geen ruimte. Creëer helderheid voor alle 
belanghebbenden, óók als het project níet uit de hand is gelopen. 

 
 

UW VRAAG: hoe in control te zijn én te blijven? 
Als opdrachtgever van een gebiedsontwikkelings-, vastgoed- of bouwproject opereert u in een complexe én 

dynamische omgeving. Iedereen heeft een mening over overheidsprojecten. En elk van de vele betrokken 

partijen heeft zo zijn eigen belangen. De lange doorlooptijd maakt tussentijdse wijzigingen veelal onvermijdelijk. 

En dan kan het gebeuren dat budgetten worden overschreden en burgers zich roeren. Met welke risico’s 

heeft uw project te maken? Is de projectorganisatie wel optimaal? Hanteert u de juiste contractvormen? Is de 

budgetbeheersing écht goed op orde? De planning nog haalbaar? En wat is de invloed van veranderingen op 

de markt of in de regelgeving? Veel vragen waarop onze Projectscan u een antwoord geeft. 

De Oplossing 



 
 
 
 

 

ONZE OPLOSSING: praktijkgerichte audit door onafhankelijke deskundigen 
De Projectscan helpt u in control te blijven. Onze projectprofessionals doorgronden uw project. Zij signaleren 

concrete risico’s en knelpunten - organisatorisch, financieel, juridisch en technisch. Daarbij worden ook de 

aspecten die niet in cijfers zijn uit te drukken, systematisch geïnventariseerd en geanalyseerd. In deze aanpak is 

daarmee veel aandacht voor mensgerichte aspecten zoals leiderschap, betrokkenheid en communicatie. 

Ons multidisciplinair team van onafhankelijke en ervaren auditors hanteert het zogeheten Project Excellence 

Model van IPMA, de beroepsvereniging voor projectmanagers. Het resultaat is een helder rapport met 

praktijkgerichte adviezen die u direct in kunt zetten om uw project(plan) bij te sturen. 

 

DIENSTVERLENING 
Projectscan - een analyse van de concrete risico’s en knelpunten, organisatorisch, financieel, juridisch en 

technisch, op basis van diverse gesprekken en onderzoek. 

Quickscan - in een beperkt aantal vraaggesprekken en op basis van research kunnen we snel een inschatting 

van knelpunten en kansen geven. 

Risicoanalyse - prioritering van de externe risico’s, met een concreet voorstel voor beheersmaatregelen en 

alternatieven. 

 

DAAROM BALANCE 
+ Veel ervaring met grote projecten voor overheden 

+ De inzet van een onafhankelijk en Multidisciplinair adviesteam 

+ Betrokken accountmanagers met kennis van úw branche 

+ Altijd in nauwe samenwerking en samenspraak met u 

+ Elke professional werkt vanuit én met het Balance-netwerk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Meer weten? 
Neem voor een persoonlijke 

kennismaking contact op met Ed van der 

Heijde, directeur Balance.  

Telefoon: 020 - 676 39 93 

E-mail: balance@balance.nl 
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