Risico
update
in één dag

Bij veel projecten is het een behoorlijke opgave:
de periodieke projectrapportages over risico’s,
kosten en planning. En hoeveel inzicht geven ze
echt? Zeker als het gaat om een integraal beeld
van het project.
Hebben we werkelijk alle risico’s scherp, en is het projectteam
écht in control? Vaak komt de projectmanager door gebrek aan
tijd aan deze vragen nauwelijks toe. Een gemiste kans.
Wilt u van de verplichte rapportages serieuze stuurinformatie
maken? Dan is de inzet van een multidisciplinair team van
Balance een slimme oplossing.

Verborgen
risico’s snel
boven tafel
STUURINFORMATIE

Een efficiënt projectteam
bestaat uit zo min mogelijk
mensen. Een klein groepje
professionals met ieder hun
eigen expertise en focus, die
makkelijk met elkaar schakelen.
Voor de momenten dat er behoefte is aan meer diepgang op
de stuurinformatie, komt daar
-heel even- zo’n zelfde efficiënt
groepje professionals bij. Om
precies te zijn voor één dag.
AANPAK

Onze specialisten spreken met
alle betrokkenen.
Ze weten precies waarop ze
moeten doorvragen, waar vaak
knelpunten zitten. Zo komen
verborgen risico’s snel boven
tafel. In een plenaire sessie
met alle betrokken deelt het
Balance-team de inzichten. Er
is ruimte voor discussie en aanpassingen, wat de onderlinge
samenwerking bevordert.

Risico update
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Meer weten?

Neem voor meer informatie of een persoonlijke
kennismaking contact op met Cees Maaskant,
directeur Balance Project Solutions.
Telefoon: 020 - 676 39 93

E-mail: balance@balance.nl
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Onderzoek bestaande
rapportages, planning
en raming

Projectteamleden

geven persoonlijke
input

Balance team

Verwerken van de

bevindingen met

risicodossier, planning

presenteert en bespreekt
projecteam

Voordelen
Specialisten uit de praktijk;
u praat op gelijkwaardig niveau
Profiteren van kennis en ervaring van
buiten uw organisatie
Zicht op verborgen risico’s en concrete
sturingsinformatie voor planning
en budget

Integrale benadering van projectmanagement door inzet van
multidisciplinairteam: risicomanager,
kostenramer en planner
Eerder verzorgden wij projectupdates
voor onder meer Provincie Noord-Holland,
Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier, Hoogheemraadschap Schieland
en Krimpenerwaard en Rijkswaterstaat

uitkomsten in
en raming

