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Projectmanagement 
“PROJECTMANAGEMENT ALS KRITISCHE  

SUCCESFACTOR VOOR UW PROJECTEN” 

Waarom? 

Wilt u uw project of programma optimaal laten presteren, of een nieuw te starten project  

zodanig opzetten dat de kansen om te excelleren aanwezig zijn? 

U wilt: 

 De kansen op blijvend succes van uw project of programma vergroten. 

 Er voor zorgen dat het project op tijd en binnen budget oplevert, maar vooral ook datgene 

oplevert wat aan de verwachtingen voldoet of deze zelfs overtreft. 

 De capaciteiten van uw medewerkers ten volle benutten voor een succesvol eindresultaat. 

 De projectmanagementvaardigheden van uw medewerkers verder ontwikkelen. 

Het CHAOS onderzoek van de Standish Group toont aan dat goed projectmanagement in de top 3 

van kritische succesfactoren staat voor het slagen van uw project. De complexiteit van projecten 

neemt steeds verder toe en ook het belang van het welslagen van projecten voor de totale  

organisatie. Hiermee is de rol van de projectmanager steeds sterker bepalend voor het succes 

van uw project. U wilt toch ook een succesvol project? 

Laat dan de projectmanagers van IQ@work uw organisatie ondersteunen bij het realiseren van 

uw doelstellingen op het raakvlak van bedrijfsvoering en ICT. 

 

Wat? 

Onder projectmanagement wordt door het Project Management Institute (PMI) het volgende 

verstaan: 

“Projectmanagement is het toepassen van kennis, vaardigheden, hulpmiddelen en technieken op 

een breed scala aan activiteiten om op die manier aan de vereisten van een bepaald project te 

voldoen. Projectmanagement omvat vijf procesgroepen: Initiatieprocessen, Planningsprocessen, 

Uitvoerende processen, Bewakings- en beheersingsprocessen, en Afsluitingsprocessen. 

Ook worden negen kennisgebieden onderscheiden: Project Integratie Management, Project Scope 

Management, Project Time Management, Project Kosten Management, Project Kwaliteit  

Management, Project Human Resources Management, Project Communicatie Management, 

Project Risico Management, en Project Inkoop Management*.” 

Kortom, projectmanagement is een breed vakgebied waarin kennis, vaardigheden en ervaring 

essentieel zijn om te slagen. 

 

*) Vrij vertaald vanuit ‘A Guide to the Project Management Body of Knowledge’ (PMBOK® Guide) 

– Third Edition 

 

“A project is complete when it 

starts working for you, rather you 

working for it” 

Scott Allen 
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Hoe? 

Onze aanpak wordt in overleg met u vastgesteld, waarbij het Project Excellence Model een leidraad vormt in 

onze benadering. Het Project Excellence Model is gebaseerd op fundamentele inzichten, concepten en  

ervaringen op het gebied van Total Quality Management (TQM) en wordt voortdurend ontwikkeld en  

verbeterd door de International Project Management Association (IPMA). 

Het Project Excellence Model beslaat zowel het projectresultaat als het projectmanagement-proces. Het 

omvat de onderwerpen: ‘klanttevredenheid’, ‘betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers’, ‘partnerships 

met leveranciers’, ‘leiderschap’, ‘maatschappelijke verantwoording’, ‘middelen, processen en feiten’ en 

‘resultaten’. 

We bieden verschillende diensten aan op het gebied van projectmanagement: 

1. Het vervullen van de rol van projectmanager in het samenstellen en uitvoeren van een project. 

2. Het coachen en begeleiden van uw projectmanagers. 

3. Het samen met u definiëren en plannen van een project, zodat u het ‘turn-key’ door een derde partij kunt 

laten uitvoeren. 

Onze projectmanagers zijn zeer bedreven in methoden zoals PMBOK, PRINCE2, MSP, etc. Ook zijn zij experts in 

specifieke ERP methodieken zoals AcceleratedSAP. Afhankelijk van het type project en de specifieke  

omstandigheden zullen we voorstellen om een of meerdere bovengenoemde methoden te hanteren. 

Daarom IQ@work! 

IQ@work zet haar jarenlange ervaring op het gebied van ICT projecten in om projecten en programma’s te 

laten excelleren. IQ@work onderscheidt zich op een aantal gebieden: 

 Klantgericht: vooraf bepalen we met u duidelijk het doel en de aanleiding van projecten, wederzijdse 

verwachtingen worden afgestemd, en er worden heldere afspraken over de samenwerking gemaakt. 

 Benadering: succes in projecten vraagt om een vernieuwende kijk op de besturing van projecten. In onze 

aanpak gaat het niet om het minimaliseren van risico’s, maar om het maximaliseren van succes.  

Projecten dienen altijd in samenhang met de lijnorganisatie te worden gezien, en kwaliteit verdient ten 

minste dezelfde aandacht als tijd en geld. In onze aanpak gaat het niet om een methode of hulpmiddel, 

maar om het op maat leveren van projectmanagement diensten zodat uw projecten excelleren. 

 Kennis: onze adviseurs zijn experts op het gebied van diverse functionele gebieden (financiën, logistiek) 

en ERP systemen (SAP), maar handelen altijd vanuit een adviserende rol om samen met u tot de beste 

oplossingen te komen. 

 Ervaring: onze projectmanagers hebben jarenlange (internationale) projectmanagement ervaring in 

zowel de publieke als private sector en weten als geen ander welke factoren bijdragen tot het succes van 

complexe projecten en programma’s. 

 

 

 

 

 

CONTACT 

 

Graag vernemen wij in een  

persoonlijk gesprek uw uitdagingen 

op het gebied van ICT projecten en 

programma’s en lichten onze visie 

en dienstverlening aan u toe.  

Wij nodigen u van harte uit om  

hiervoor contact met ons op te 

nemen via de contactpagina van 

onze website: www.iqatwork.nl 
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