“Een vernieuwende blik
op projectbeheersing”
PLANNINGSMANAGEMENT
RISICOMANAGEMENT
KWALITEITSMANAGEMENT
PrYme Professionals BV biedt sinds 2001 diensten op het gebied van projectbeheersing. Wij zijn er van overtuigd dat projectbeheersing het projectsucces
bepaalt. Onze aanpak kenmerkt zich door een frisse blik vanuit het bewezen
PrYme-framework. Wij geloven in collegialiteit en interactiviteit om samen met
u tot het beste resultaat te komen.

EEN ONDERSCHEIDENDE WERKWIJZE
Wij hebben een jong en hoogopgeleid team met een sterk analytisch vermogen. We
kunnen snel schakelen, denken actief mee en komen met verrassende oplossingen
die we op krachtige wijze presenteren. Door te werken vanuit één framework
verzorgen wij kwaliteit en integraliteit.
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Het PrYme Framework toont
onze benadering van integrale
projectbeheersing. Het geeft
een overzicht van het traject
dat we met onze klanten
doorlopen; van het opstellen
van randvoorwaarden tot aan
monitoring van het proces.
In het framework zijn de
producten die wij leveren
beschreven en hun onderlinge
relaties weergegeven. Dit
verschaft alle bij de projectbeheersing betrokken teamleden duidelijkheid en vormt
hiermee de basis voor een
goede samenwerking.
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Met onze kritische blik analyseren wij de huidige staat van
projectbeheersing binnen uw
organisatie en bekijken we
welke beheersingsproducten uw
project kunnen verbeteren.

Door de onderlinge afhankelijkheden van de projectproducten
aan te geven ontstaat er inzicht
in de volgorde waarin producten
opgeleverd dienen te worden.
Hiermee leggen we de basis voor
uw planning.

Een planning voorziet alle betrokkenen van informatie over wat
er wanneer en door wie gedaan
moet worden. Het vormt de basis
voor een effectieve beheersing
van uw project.

Door de risico’s met impact op
tijd te koppelen aan de deterministische planning kan er een
uitspraak worden gedaan over de
zekerheid waarmee een planning
gehaald kan worden.
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Gezamenlijk stellen we vast op
welke wijze wij u kunnen ondersteunen met projectbeheersing
en welk type producten hierbij
horen.

In samenwerking met u en
het team doorgronden we het
project. In de PBS wordt de scope
van het project weergegeven in
de vorm van een overzicht van de
op te leveren projectproducten.

In een risicoregister worden alle
risico’s en kansen van het project
bijgehouden. Door in een vroeg
stadium passende maatregelen
te nemen wordt de kans op
projectsucces vergroot.

Door projectprocessen te
koppelen aan projectrisico’s
middels een matrix wordt inzichtelijk welke processen kwetsbaar
zijn en of er bepaalde risico’s
over het hoofd gezien worden.
Dit vormt de basis voor interne
kwaliteitsborging.

Door kwetsbare processen te
toetsen brengen we in beeld
waar de mogelijkheden ter
verbetering van uw project
liggen en kunnen we actief een
kwaliteitsslag maken.
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We zetten met de projectbeheerser(s) van uw team het
werkproces op papier. Hoe vaak
is er contact en hoe worden
producten aangeleverd?

Naast de PBS kan ook een WBS
worden opgesteld. Hierin wordt
opgenomen welke werkzaamheden er moeten plaatsvinden
om de gewenste producten op te
kunnen leveren. Op basis hiervan
kunnen doorlooptijden voor de
planning worden ingeschat.

Met een kostenraming kan een
inschatting van de kosten van
uw project worden gemaakt. Dit
vormt de basis van de financiële
beheersing van het project.

Door de risico’s met impact op
geld te koppelen aan de initiële
raming, kan er een uitspraak
worden gedaan over de zekerheid waarmee uw project binnen
de raming blijft.

Rapportage, monitoring & visuele ondersteuning

De audits worden uitgewerkt
in een register met verbetermaatregelen. Deze maatregelen
helpen uw team om te zorgen
dat de op te leveren producten
zullen voldoen aan de kwaliteitsverwachtingen.

Ter monitoring worden onze bevindingen verwerkt in (maandelijkse) rapportages. Hiermee wordt de projectmanager voorzien van informatie over beheersingsproces en de status van de producten. Daarnaast adviseren wij hierin wat er op het gebied van projectbeheersing nog verbeterd kan worden.
Visuele ondersteuning bieden we door de beheersingsinformatie op een heldere en aansprekende manier weer te geven.
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Planning is voor elke
organisatie essentieel. Het
geeft inzicht in de prioritering
van activiteiten, hun
onderlinge samenhang en
maakt effectieve sturing en
controle op processen mogelijk.
Onze professionals zetten uw
planning van hoofdlijn tot
detail op en werken binnen
het projectteam tegelijkertijd
aan het vergroten van het
draagvlak voor planningen.

Organisaties zijn gebaat bij
het ‘risico-gestuurd’ leiden
van hun projecten. Door in
beeld te brengen welke risico’s
impact hebben op projectresultaten krijgt u waardevolle
sturingsinformatie. Zo wordt
het mogelijk om tijdig te
besluiten hoe er met de risico’s
wordt omgegaan. Vermijden,
verminderen, overdragen of
accepteren?

Terecht hechten veel
organisaties grote waarde
aan het borgen en verbeteren
van kwaliteit. Dit komt
voornamelijk doordat er steeds
hogere eisen aan de kwaliteit
van producten en processen
worden gesteld. Kunnen de
beloftes waargemaakt worden?
Met interne kwaliteitsborging
identificeren we verbeterpunten en gaan we hiermee
aan de slag.
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ONZE KWALITEITEN

MEER WETEN?

Onze professionals hebben
ervaring met de volgende managementmethodes en organisaties:

Bent u geïnteresseerd in PrYme
Professionals? Neem gerust contact met
ons op.

Prince2
Agile Scrum
Werken voor overheden
Publiek-private samenwerkingen

+31 (0)6 109 459 72
info@pryme.nl
www.pryme.nl

