Uitbesteden van uw
programma of project
bureau
Flexibiliseren kosten

Werkzaamheden

Wij adviseren over de inrichting en

Het programmabureau faciliteert de

strategische positionering van een

programmamanager met de volgende

programmabureau en kunnen ook

werkzaamheden:

medewerkers inzetten om snel aan de
slag te gaan, als u de capaciteit niet
vrij kunt of wilt maken of bewust de
kosten voor een programmabureau
wilt flexibiliseren en volledig het
programmabureau door ons wilt laten

Uw vennoot in verandering
Welkom bij Advies Bevers B.V.!
Wij zijn een Europees opererend business consultancy bureau en helpen

Verzamelen en integreren van
programmarapportages

Uw organisatie wordt ondersteund bij

Organiseren van bijeenkomsten

het opzetten en bemensen van hoog-

Operationaliseren van
besturingscriteria voor het programma

waardige programmabureaus ter
ondersteuning van één of meerdere
programmamanager(s).
Programma organisaties bestaan soms

de strategie. Efficiënter en effectiever

uit veel mensen en ze kunnen geruime

werken, tegen lagere kosten en daar-

tijd bestaan. Afhankelijk van de

door hogere winst.

gekozen vorm zijn sommige
medewerkers tijdelijk in dienst van

Advies Bevers B.V. is een no nonsens

een programmabureau en stromen na

bedrijf. We zeggen waar het op staat

afloop weer uit. In de uiterste vorm

en doen waar we voor staan. Alleen

wordt het gehele programmabureau

klanten.

Leveren van handboeken en handige
formats voor het managen van
programma’s

opzetten en managen.

klanten bij het operationaliseren van

dan voegen we waarde toe voor onze

Schrijven en updaten van programma
plannen

door ons opgezet, bemenst en
gemanaged gedurende de looptijd van
uw programma’s.

Zorgen voor professionele programma
communicatie
Uitvoeren van een omgevingsanalyse
Inrichten management van risico’s,
wijzigingen, issues, kwaliteit,
tolerantie en escalatie, rapporteren
Administreren en verwerken facturen
en opstellen van financiële
rapportages
Inrichten personeel en uren
administratie, inwerken medewerkers
en verzorgen van faciliteiten

Hoe kunnen we u nog meer
van dienst zijn?
Programma en project management
Management van grote en complexe
programma’s en projecten
Interim management
Project Portfolio Management

Info over producten en
diensten
Wilt u meer weten over het opzetten
van programma en project bureaus
of over het flexibiliseren van de
kosten hiervan?
Neem vrijblijvend contact met ons
op voor een presentatie over
programma en project bureaus

Programma en project bureaus
Software selectie & implementatie
Data audit, analyse en migratie
Proces (her)ontwerp
Proces optimalisatie
Business Consultancy
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