Onze producten rondom Integraal Project Management (IPM)
Steeds meer organisaties werken in hun projecten met het IPM-rollenmodel. Wij hebben veel
ervaring met deze werkwijze en zijn gespecialiseerd in de IPM rollen van projectmanager en de
omgevingsmanager. Onze ervaring leert dat het succes van de invulling van deze rollen gepaard
gaat met je persoonlijke effectiviteit voor een rol en je kennis van methoden en technieken die
voor de rol zijn ontwikkeld. Speciaal voor deze rollen hebben wij een aantal producten en
diensten ontwikkeld.

Voor de Projectmanager:


Je hebt de opdracht om een nieuw project met IPM rolhouders te starten. De scope van het
project en de samenstelling van je team zijn bekend. Je wilt een goede start maken.
Wij bieden een IPM start-up bijeenkomst waarin de vijf IPM-rolhouders met elkaar aan de
hand van de scope de essenties van het project in kaart brengen en vertalen naar de
speerpunten in de eigen rol én in de samenwerking met die van de collega’s. Dit legt de basis
voor een goede samenwerking.



Je constateert na verloop van tijd dat de geplande kwaliteit, voortgang en kosten zich niet
conform de afspraken ontwikkelen. Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen maar waar zitten
de echte “bugs”. Binnen of buiten het project?
Een IPM- projectupdate, is een sessie waarin het team bij elkaar komt om de nieuwe
werkelijkheid die in en/of rond een project is ontstaan, op een gestructureerde manier, met
elkaar te beoordelen. Je hebt weer aangrijpingspunten om op verder te gaan.



Je hebt het project afgerond en wilt het behaalde resultaat en de weg daar naartoe met alle
ervaringen meenemen. Er zaten ups en downs in het project en je wilt weten wat hiervan kan
worden geleerd. Met een IPM – projectevaluatie krijg je kort en bondig document om met
elkaar te delen. Wij bieden een evaluatie waarin de samenwerking tussen en binnen de IPM
rollen in het project, de samenwerking met je opdrachtgever, leveranciers en collega’s worden
meegenomen. Met onze conclusies en aanbevelingen kan iedereen de leerpunten meenemen
naar het volgende project.

Meer informatie?
Ronald van Meggelen / rvmeggelen@vanmegggelen.nl / 06-51332321

