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Projecten worden complexer en de eisen die 
worden gesteld aan het managen van een project 
nemen toe. De projectmanager heeft het dan ook 
razend druk met onder andere: 

• opstellen van de projectplannen; 
• opzetten en beheer projectorganisatie; 
• plannen, aansturen en bewaken van de 

uitvoering; 
• managen van de risico’s; 
• bewaken van de resultaten en kwaliteit; 
• verzorgen van de communicatie; 
• bewaken van het budget. 

 

Complexiteit van een project 

 
Het managen en uitvoeren van projecten blijkt in 
de praktijk dan ook een steeds zwaardere opgave.  
Een opgave waarvoor de meeste organisaties 
onvoldoende zijn toegerust of tijd voor hebben. 
 
Steeds vaker besluiten organisaties daarom de  
projectactiviteiten geheel of gedeeltelijk uit te 
besteden. Veel voorkomende redenen zijn:  

• capaciteit: de tijd van interne medewerkers is 
nodig voor de inhoud van het project, voor de 
organisatie en het beheer van het project 
ontbreekt de tijd; 

• projecttaken en reguliere taken zijn moeilijk te 
combineren; 

• het voorkomen van tegenstrijdige belangen 
tussen de projectfuncties en de reguliere 
functies; 

• inbreng van kennis en ervaring met project-  
management, risicomanagement en de hier-
mee samenhangende taken; 

• voorkomen van bedrijfsblindheid. 
 
Het vinden van de juiste balans in zélf doen en 
uitbesteden is dan de uitdaging! 
 
Project Services 
Met Project Services bieden wij daarom diensten 
aan die precies op de behoefte van uw project 
kunnen worden afgestemd. Samen met u, gaan we 
aan de hand van de projectdoelstellingen na wáár 
voor uw project de goede balans ligt in zélf doen of 
uitbesteden. 
 
 
 

 
 
 
 
Mogelijke rollen die wij kunnen vervullen zijn:  

• Klankbord: Hierbij fungeren wij als 
sparringspartner, bijvoorbeeld voor de 
opdrachtgever. De inzet is vooral gericht op 
het overbrengen van kennis en ervaring met 
de opzet en aansturing van projecten;  

• Coach: In deze rol treden wij op als 
begeleider, bijvoorbeeld van de interne 
projectleider en geven advies over aanpak,  
methoden en werkwijzen; 

• Risicomanager: In deze rol inventariseren 
wij samen met u de risico’s en zorgen voor 
een gedegen risicomanagement. 

• Kwaliteitsbewaker: Hierbij toetsen wij de 
kwaliteit, voortgang en inhoud van het 
project en resultaten. Op basis van vooraf 
bepaalde criteria worden de voortgang en 
kwaliteit bewaakt en gerapporteerd; 

• Projectmanagement: Ook in de   organisatie 
en ondersteuning van het project kunnen 
wij diverse taken vervullen. Bijvoorbeeld: 

� opstellen projectplan; 
� inrichten projectorganisatie; 
� risicomanagement; 
� projectleiding; 
� projectsupport. 

 
Uw voordelen 
Uiteraard bieden wij gedegen kennis en ervaring 
met projecten. Bijvoorbeeld op het gebied van  de 
selectie en implementatie van nieuwe software, 
het verbeteren van processen en de bedrijfs-
voering, en de professionalisering van het IT-
beheer. Hierdoor beschikt u direct over de 
expertise waaraan uw project behoefte heeft. 
 
In het projectmanagement maken wij gebruik van   
een webbased systeem voor projectcommunicatie.  
Hierdoor kunt u in een handomdraai beschikken 
over moderne faciliteiten voor het beheer en delen 
van projectdocumentatie, het plannen van 
activiteiten en het bewaken van de voortgang.  
 
De inzet van dit systeem leidt direct tot herken-
bare besparingen op de kosten van project-
management, communicatie en de administratieve 
ondersteuning van het project. 
 
Onze inzet wordt precies afgestemd op de omvang 
waaraan uw project behoefte heeft. U investeert 
dus alleen in de ondersteuning die echt nodig is. 
 
Meer informatie  
Wilt u ook een weloverwogen keuze maken tussen 
zelf doen en uitbesteden? 
  
Aarzel dan niet en neem contact op voor een 
vrijblijvend gesprek. 
 
IT Risk Control b.v. 
Postbus 715 
7550 AS Hengelo 

 
Telefoon:     + 31 (0)53 - 4786143 
Of mail naar info@itriskcontrol.nl 

 

Dé balans in zélf doen en uitbesteden! 
 


