Succesvolle projecten
dankzij een Project Start
Up met Info Support

Zelfs als u de beschikking hebt over uitstekende vakmensen, is het slagen van uw IT-project geen
uitgemaakte zaak. Na een Project Start Up onder leiding van Info Support hebt u de best mogelijke
start met een hecht team dat vanaf het begin doelgericht te werk gaat: heldere doelen, een duidelijke
taakverdeling, vastgelegde verantwoordelijkheden en de meest geschikte projectmethodieken.
Dankzij de jarenlange praktijkervaring en zeer
ruime theoretische kennis van Info Support
kunnen wij u op het spoor zetten van het door
u gewenste projectresultaat. Wij voorzien uw
project van een vliegende start. Na de Project
Start Up beschikt u namelijk over een goed
communicerend team dat koersvast op het
doel afgaat en waarvan de leden elkaar aanvullen. Een team dat als geheel meer waard is
dan de som van de talenten van de individuele
leden.
Omzeil de bekende valkuilen
In de praktijk blijken de resultaten van projecten vaak niet volledig aan de verwachtingen
te voldoen. De ervaring heeft ons geleerd dat
telkens weer een of meer van dezelfde oorzaken hieraan ten grondslag liggen.

Een van de veelvoorkomende problemen is een
niet duidelijk genoeg geformuleerd doel van
het project. En als zo’n doel wel duidelijk is geformuleerd, zien wij vaak dat er niet voldoende
op wordt gestuurd: het doel raakt gaande het
project te veel uit beeld. Achterliggend probleem hierbij blijkt veelal dat er geen heldere
afstemming van alle bij het project betrokkenen heeft plaatsgevonden, zowel tussen het
projectteam en de opdrachtgever als tussen
de projectleden onderling. Werkafspraken en
duidelijk belegde verantwoordelijkheden zijn in
de meeste gevallen voor verbetering vatbaar.
Als een projectteam geen hechte eenheid
vormt, wordt te weinig gebruikgemaakt van de
talenten van de individuele leden. Daarom benadrukt Info Support altijd het belang van een

goede teamspirit. Dit verhoogt bovendien de
motivatie en het enthousiasme van de teamleden – en zorgt daarmee voor een gedeelde
focus op het te bereiken resultaat. Bijkomend
voordeel van het door alle teamleden onderschrijven van het projectdoel en de aanpak is
dat de mogelijke risico’s voor het project
eerder worden geïdentificeerd, en zeker niet
worden genegeerd.
Van Scan via Intake en Startupdag tot
Evaluatie
Kern van de Project Start Up is de zogenoemde
startupdag. Dit is een speciaal op het projectteam en het project toegesneden dag aan
het begin van het project. De grote praktijkervaring, onderbouwd door een zeer gedegen
theoretische achtergrond, van de begeleiders
van Info Support zorgt ervoor dat uw projectmedewerkers aan het eind van de dag een
hecht team vormen. Een team waarvan de
leden met en voor elkaar werken en dat ieders
talenten optimaal doet renderen.
Na afloop van de startupdag is het projectdoel eenduidig geformuleerd, is uw project
ingericht en kent u de te omzeilen risico’s. De
gesmede eenheid van het team zorgt ervoor
dat alle teamleden zich in de uitgangspunten
en opzet herkennen. Kortom, het project wordt
door iedereen gedragen. Een vliegende start
voor een succesvol project.
Eén dag is een korte tijd. Er wordt tijdens de
startupdag hard gewerkt. Hierbij bouwen wij
voort op twee onderdelen van het voortraject:
eerst inventariseren wij de concrete situatie bij
uw organisatie (scan) – elke organisatie en elk
project is immers weer anders; vervolgens voeren wij met een aantal centrale spelers voor-

bereidende gesprekken (intake). Op basis van
de scan en de intake stellen wij het concrete
programma van de startupdag samen.
In een afzonderlijke evaluatie na de startupdag
bepalen we welke vervolgstappen u, desgewenst samen met ons, kunt zetten tijdens de
uitvoering van het project. In een afzonderlijke
evaluatie na de startupdag bepalen we welke
vervolgstappen u, desgewenst samen met
ons, kunt zetten tijdens de uitvoering van het
project.
Waarom Info Support
De dienstverlening van Info Support rond de
Project Start Up biedt aantoonbare voordelen.
•
Wij zijn meer dan een IT-partij. Wij zijn
procesmatig en inhoudelijk zeer deskundig
en hebben zelf een jarenlange ervaring
met het succesvol uitvoeren van grote en
complexe IT-projecten.
•
De begeleiders van een Project Start Up
worden continu gevoed met theoretische
kennis én praktijkkennis.
•
De combinatie van theorie en praktijk garandeert de hoge kwaliteit van de Project
Start Up die u ook terugvindt in al onze
overige diensten.
•
Ervaring, betrokkenheid en passie voor ons
werk kenmerken Info Support: dit dragen
wij graag op u over.

Meer informatie over de Project Start Up vindt
u op:
training.infosupport.com/project-coaching.
Of neem contact op met het Kenniscentrum
van Info Support via +31 (0) 318 – 50 11 19 (NL)
of training.nl@infosupport.com.

Kijk voor meer informatie op www.infosupport.com of bel +31 (0) 318 - 55 20 20 (NL) of +32 (0) 15 28 63 70 (BE).
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