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 Omgevingsmanager:
Een belangrijke factor voor een succesvolle rol als omgevingsmanager ligt rond



je persoonlijke effectiviteit. Van jou wordt immers verwacht dat je met een diversiteit aan
verschillende belangen en mensen gaat dealen. Wil je meer weten over jouw persoonlijke
effectiviteit? Wij kunnen persoonlijkheidstesten gericht op je OM rol afnemen
en hierbij coaching
Als omgevingsmanager heb je uiteraard ook content nodig voor je project. Basisproducten om



van start te kunnen gaan zijn gericht op wie, wat, waarom, hoe en wanneer stakeholders een
rol spelen in het project.
Handige documenten die je kunt laten opstellen zijn:
o

Een stakeholderanalyse, wie moet ik betrekken, waarom en hoe zit deze stakeholder in mijn
project?



o

Een communicatieplan, hoe bereik in mijn stakeholders, met welke middelen en waarover?

o

Een communicatiekalender, voor wie en wanneer nemen we welke acties.
Analyses zijn analyses, voor de omgevingsmanager komt het aan op het dagelijks managen
van de omgeving. Dus wat zijn de issues waar onze stakeholders mee zitten en heeft dit impact
op mijn proces? Weten onze stakeholders voldoende van ons project om daar goed over te
kunnen besluiten, zijn daar nog vragen over? Waar ligt ons volgende besluitvormingsmoment
en zijn alle interne betrokkenen hiervoor op tijd benaderd? Met andere
woorden stakeholdermanagement. Wil je met externe deskundigen ruggespraak houden of je
voldoende in dit spel zit en de belangrijkste aspecten hebt afgedekt dan is een Periodieke
Omgevingsmanagement back-up sessie een goed hulpmiddel voor je. In een persoonlijk
sessie wordt de situatie met je geanalyseerd en krijg je praktische adviezen mee.



Het implementeren van je IPM project in de gebruikersorganisatie.

Een wezenlijk onderdeel van de rol van de omgevingsmanager is vaak ook om vroegtijdig de
gebruikersorganisatie te betrekken of als deze nog niet bestaat op te bouwen. We komen dit
veelvuldig tegen bij met name realisatieprojecten. Een goed voorbereide implementatie is een
integrale implementatie waarover op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau
commitment bestaat. Producten die wij hierin kunnen leveren zijn:


De gebruikersorganisatie, een analyse van de benodigde gebruikersorganisatie, het
organogram, de benodigde FTE’s en de exploitatiekosten.



Het implementatieplan geeft aan wat er moet gebeuren, wie hiervoor verantwoordelijk is en
waar de afhankelijkheden in de integrale aanpak liggen.

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

