
Als projectleider, programmamanager, opdracht-

gever of CIO is het behalen van succes met 

projecten cruciaal. De belanghebbenden zijn in 

afwachting van de beoogde verandering en 

verbetering en de organisatiestrategie komt weer 

een stap verder tot leven. Een falend project zorgt 

voor verspilling van resources, vertraging in het 

behalen van de organisatiedoelstellingen en 

frustreert medewerkers en betrokkenen.

Inzicht in de succeskans

Intellegus biedt organisaties de kans middels een 

Project Review volgens de Projects: Done! 

methodiek de succeskans van een project te 

meten en hierop bij te sturen waar nodig. Op een 

zestal thema’s vindt een kwalitatief en kwanti-

tatief onderzoek plaats, in een periode van 2 tot 4 

weken, afhankelijk van de omvang en complexite-

it. 

Het resultaat is een dashboard waarin in 1 

oogopslag te zien is wat de huidige stand van 

zaken is, hoe groot de slagingskans van het 

project is en wat er aan aanbevelingen wordt 

gegeven – met een helder advies of het een 

must-have of een could-have is. Verder wordt het 

dashboard ondersteund door een adviesrapport – 

to the point, helder en geschikt om mee aan de 

slag te gaan.

Niet alleen maar advies

Uiteraard hoeft het traject hier niet te stoppen – in 

onze kernwaarden staat niet voor niets dat we een 

advies pas geven als we zelf bereid zijn het advies 

te implementeren. Daarom worden alleen ervaren 

projectleiders opgeleid tot Projects: Done! advi-

seur, zodat ook het ondersteunen, coachen en 

begeleiden van projectmanagemers en het 

project mogelijk is. Ook is het zowel bij startende 

als lopende projecten aan te raden een aantal 

meetmomenten te plannen – zodat verbetering in 

succeskans inzichtelijk gemaakt kan worden.
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