Sneller leren in de praktijk van Private Kwaliteitsborging

Deskundige projectbegeleiding

LEARNING BY DOING
De dominante leerstijl bij veel mensen in onze bouwsectoren is ‘learning by doing’. Interne pilotprojecten
spelen daarbij een belangrijke rol. U komt er dan vanzelf achter welke informatie of kennis u mist, of u
standaardsystemen ook voldoen en of u de kwaliteit ook voldoende aantoonbaar hebt kunnen maken. En
u komt er ook achter wat u met uw kwaliteitsborger moet afspreken en wat er van uw opdrachtgever
wordt verwacht. Een externe deskundige projectbegeleider helpt u bij het sneller stroomlijnen en het
sneller leren van deze pilots.

BEGELEIDINGSTRAJECT
Onder leiding van de ter zake deskundige facilitator kiest u één of meerdere projecten, die als gidsproject
zullen dienen. Een traject omvat:
1)
2)
3)
4)

Startsessie: met het projectteam en verantwoordelijken in de organisatie
Begeleidingsmomenten: op locatie
Tussentijdse feedback sessies: met het projectteam en betrokkenen uit het bedrijf
Eindsessie: met het projectteam en verantwoordelijken

TOEGEVOEGDE WAARDE
De deskundig begeleider zorgt op praktische wijze voor
kennisoverdracht naar uw projectteam. Dat gaat om
verschillende soorten kennis: van de wet, optimaal
gebruik van ICT systemen, de toepassing van een
risicogestuurde werkwijze, de bepaling van slimme
project kwaliteitsplannen of de benodigde verdeling
van rollen en verantwoordelijkheden in uw bedrijf. De
coach kan uw organisatie op vele aspecten helpen en
stimuleren.

FEEDBACK SESSIES
In de feedback sessies delen het projectteam en de coach hun ervaringen in het traject. Er wordt daarbij
gekeken naar oplossingsmogelijkheden voor de ondervonden knelpunten. Ook wordt beoordeeld wat de
consequenties van deze ervaringen zijn voor de standaard werkwijze van het bedrijf.

Voordelen




Bijzonder praktisch
Draagvlak en brede betrokkenheid
Voorkomt faalkosten in volgende projecten

Kosten
We stemmen de aanpak af op uw organisatie. Vooraf
wordt een offerte op maat voor u opgesteld.

Doelgroep:

Projectteam en
managementteam
Bouw-, installatie- en
vastgoedonderhoudsbedrijven
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