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PROJECT REVIEW©

Merk je dat het project niet lekker loopt en is de oorzaak hiervan 
niet duidelijk? Project Review© biedt een objectief en onafhankelijk 
blik op het project en kan snel helderheid verschaffen.

Project Review© wordt uitgevoerd door een zeer ervaren en 
internationaal vakbekwaam project professional met een flinke 
dosis ervaring en kijk op project inhoudelijke en menselijke factoren.

Uw ontvangt een presentatie met bevindingen en aanbevelingen 
welke direct bijdragen aan correctieve acties zodat het project weer 
snel beter kan verlopen.

Afgestemd op uw vraag
Tijdens een persoonlijk intake gesprek tussen de project 
professional en opdrachtgever wordt besproken welke behoefte er 
is en hoe de project professional daar op in kan spelen waarna 
gezamenlijk wordt besloten om te starten (wederzijds commitment).  

Transparant en betrokken 
Doormiddel van interviews met projectbetrokkenen onderzoekt de 
project professional de status-quo van het project, stelt hij de 
presentatie op. Toetst bevindingen en aanbevelingen bij de 
projectbetrokkenen waarna een presentatie aan de opdrachtgever 
volgt.

Inhoud en duur
Project Review© traject omvat:

•Intakegesprek; kennismaking tussen de project professional en de 
opdrachtgever, het doornemen van zorgpunten en aanpak

•Opstellen planning; het gezamenlijk opstellen van een pragmatisch 
plan van aanpak op basis van Agile principes; De project 
professional doet hierop een voorstel ter afstemming

•Review van het project plan (doelstelling, resultaten, aanpak etc.) 
en laatste 5 voortgangsverslagen

•Interview sessies (standaard tot 5 interviews)

•Verslaglegging en analyse (bevindingen en aanbevelingen)

•Presentatie van bevindingen en aanbevelingen

Onze project professionals hebben een zeer ruime werkervaring en 
hebben een stevige opleiding. Goed luisteren, observeren, 

 

Wie zijn wij?
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Onze kernactiviteiten:
IT Solutions Management, 

(Agile) Project Management 
en Coaching 

Wilt u meer weten? 
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doorvragen, continu leren en de werkwijze aanpassen aan de 
situatie is ons vertrouwd. 

Wij stimuleren zelfonderzoek en pragmatiek. En laten 
projectbetrokkenen zelf issues benoemen en daarvoor ook 
oplossingen en strategieën aandragen. Het is de taak van de 
project professional een kritisch en stimulerend onderzoek uit te 
voeren om reeds aanwezige creativiteit, kennis en vaardigheden bij 
projectbetrokkenen versneld tot uiting te laten komen. Hierbij 
houden we de opdrachtgever en projectbetrokkenen 
verantwoordelijk en aansprakelijk om het project naar een hoger 
niveau te brengen. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd in ca. 2 maanden tijd en is 
desgewenst uit te breiden met extra interview- en presentatie 
sessies.

Aanvullende diensten
Relevante diensten die wij ook bieden:

De Neve IT consulting - Projectmanagement Coaching Individueel©. 
Een begeleidingstraject op maat voor de ervaren en minder ervaren 
Portfolio-, Programma of Projectmanager (coachee). Voordelen:

• persoonlijke begeleiding door een zeer ervaren en internationaal 
vakbekwaam senior programma- en projectmanager. Bekwaam in 
onder andere (Scaled) Agile, PRINCE2 en PMBOK.

• nieuwe inzichten en gedrag op basis van afgestemde leerdoelen 
van de coachee

De Neve IT consulting - Project Mentoring©. Voor Persoonlijke en 
inhoudelijke projectbegeleiding tijdens de looptijd van het project. 
Voordelen:

• project inhoudelijke begeleiding door een vakbekwaam Enterprise 
Architect en consultant

• professionele begeleiding tijdens de looptijd van het project

De Neve IT consulting - Consultancy©, Agile coaching, (Enterprise) 
Architecting, Solution management, Portfolio-, Programma- en 
Project management diensten.

Wilt u meer weten? 
Bel ons gerust voor een vrijblijvende afspraak.
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Scrum  
introduction workshop 

“een verfrissende en 
interactieve workshop 

waarmee u uw organisatie 
helpt de methode te 

begrijpen.” 

De deelnemers leren en 
ervaren de essentie van de 
methode en zijn vervolgens 

veel beter in staat om te 
beoordelen of de methode in 

hun werkomgeving past.


Tijdens de workshop zitten de 
deelnemers niet stil: we gaan 

leuke spelletjes doen 
waardoor we elementen uit 

Scrum daadwerkelijk ervaren 
én elkaar nog beter leren 

kennen!
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