Projectconsult
Wat kan er aan de hand zijn?
Elk project is uniek. Voor projectmatig werken wordt gekozen als het werk complex is en voor het
bereiken van het resultaat een team van specialisten nodig is. Projecten lopen vaak lang en
worden soms tijdelijk stop gezet. Wisseling van of binnen teams komen frequent voor. Projecten
blijven mede hierdoor niet altijd “gezond”.
Soms loopt een project niet (meer). Het lukt niet om het vlot te trekken. In beeld te brengen, waar
het aan ligt. Maatregelen te treffen om het weer te laten lopen. Wat is precies het probleem? Zijn
we wel met de goede dingen bezig?
Of het project is niet inzichtelijk voor de opdrachtgever. Wat is de stand van zaken? Gaan we het
doel halen? Hebben we het doel nog wel helder? Is de planning reëel? Blijven we binnen het
taakstellende budget of is bijsturing nodig? Zijn de risico’s in beeld en sturen we op het voorkomen
ervan?
Waarom een projectconsult?
Een projectconsult brengt helderheid brengen. Een analyse, een diagnose, deskundig advies en
eventueel een korte interventie. Voldoende om te herstellen en zelf weer aan de slag te kunnen
gaan. Een korte en krachtige actie.
Hoe werkt het projectconsult?
Met mijn jarenlange ervaring als senior projectmanager breng ik in korte tijd in beeld wat de
situatie is. Helderheid scheppen. Het project weer structuur geven. De projectkaders (Geld,
Organisatie, Tijd, Informatie, Kwaliteit, Risico) in beeld brengen. Een interventie plegen. Helpen bij
het herijken van de organisatie om het project weer te kunnen vervolgen. Sturingsinformatie
verkrijgen, rapportages implementeren.
Ik werk pragmatisch, accuraat, resultaatgericht en snel. U bent verzekerd van een objectief,
praktisch, snel uitvoerbaar advies. Door helicopterview, kennis van zaken en de benodigde
diepgang. Met delen van de kennis met de projectteamleden.
Wat levert een Projectconsult op?
• Snel inzicht in stand van zaken van een project op elk gebied - rust;
• Herijking van projectkaders;
• Advies over aanpak van project en start van implementatie;
• Heldere onderlegger voor besluitvorming over toekomst van het project;
• Sturing op het project;
• Professionalisering projectmanagement;

Vragen of interesse? Bel of mail me gerust!
Tonio Vervoordeldonk

