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REGIEVOERING

“Het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken 
had behoefte aan 
ondersteuning bij  
het formuleren en  
inrichten van beleid 
rondom Innovatie 
Management.  
Daarnaast wilden 
we grip krijgen op de 
interne klantvraag 
en de samenwerking 
aangaan met een 
kennispartner die 
ons toegang gaf tot 
hun kennisbank en 
die ons in lopende 
programma’s en pro-
jecten kon adviseren. 
Met de hulp van ViQiT 
hebben we dit  
gerealiseerd.”

Peter Luijendijk
Manager IV, Ministerie van 
Buitenlandse Zaken

Voor veel organisaties is met name het aansturen van leveranciers op  
IT-gebied lastig. ViQiT zorgt ervoor dat u de regie over IT-projecten in eigen 
hand krijgt én houdt. Middels inrichten van opdrachtgeverschap en Regie- 
voering beheersen organisaties het hele proces van aansturing van interne 
en externe leveranciers, waardoor opdrachtgevers hun rol beter invullen.

Waarom regievoering
Opdrachtgevers van IT-projecten vragen zich 
vaak af hoe ze hun in- en externe leveranciers 
beter kunnen laten doen wat ze moeten doen. 
Namelijk tijdig, kwalitatief goede software 
opleveren. ViQiT voorziet u met Regievoering 
van de juiste inzichten en tools om grip op 
uw  informatievoorziening en daarmee uw IT- 
projecten te krijgen én te houden. 
Regievoering betekent dus dat opdracht-
gevers grip hebben op de IT-activiteiten. Deze 
behoefte aan meer grip op uw IT-activiteiten  
ontstaat onder uiteenlopende omstandig-
heden. Bijvoorbeeld wanneer uw organisatie 
het werk geheel uitbesteedt of wanneer de  
projecten niet opleveren wat ervan verwacht 

werd. Uit handen geven van het werk leidt 
namelijk niet tot vermindering van de verant-
woordelijkheid als opdrachtgever maar juist tot 
een verduidelijking van deze rol.
Regievoering zorgt ervoor dat afspraken  
tussen u en uw in- of externe opdracht - 
nemers helder worden geformuleerd én ook 
worden nagekomen. Regievoering is veel-
omvattend, zoals u kunt zien in figuur 1. 
De ViQiT aanpak gaat uit van de zogenaam-
de ‘Tempel van Opdrachtgeverschap’. Hierin 
wordt de samenhang tussen de activiteiten 
van uw organisatie en Regievoering geschetst. 
Deze figuur komt uit het boek ‘Succes met  
Opdrachtgeverschap’, waarvan een ViQiT  
collega auteur is.

Figuur 1:  
Tempel van Opdrachtgeverschap
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Wat doet ViQiT?

Wat levert ViQiT?

ViQiT +31 (0)85 273 7184
Kroonpark 2 info@viqit.nl
6831 GV  Arnhem www.viqit.nl

Hoe helpen wij u bij Regievoering? 
Onze diensten op dit vlak zijn sterk afhankelijk van de situatie 
in uw organisatie. Er zijn een aantal onderwerpen waarmee 
regievoerders vaak worden geconfronteerd. Denk daarbij aan 
leveranciersmanagement met aanbesteding, selecteren van 
leveranciers en contractmanagement. Maar denk daarnaast 
ook aan kwaliteitsmanagement op uw systeemontwikkeling, 
acceptatie van opgeleverde systemen en kwaliteitsmanage-
ment op uw systeem- en applicatiebeheer. ViQiT vult deze 
onderwerpen met én voor u in.

Wat doet ViQiT bij Regievoering?
ViQiT maakt het verschil. Bij Regievoering door ViQiT horen dan 
ook concrete producten waar u écht wat aan heeft en waar we 
samen met uw collega’s aan werken. Het startpunt is vaak een 
quick scan. Daarbij krijgt u in korte tijd inzicht in wat goed gaat 
en wat beter kan en ondersteunen wij bij het implementeren 
van deze verbeterpunten. Om de organisatie scherp te hou-
den bepalen we aansluitend met proceschecks periodiek voor 
u welke verbeterpunten zijn opgepakt en of de consequenties 
van de gemaakte proceskeuzes helder zijn. Mocht een quick 
scan zoveel aan het licht brengen dat u dieper wil graven?  
Dan kan een audit op het Regievoering proces de oplossing 
brengen.
Is de regiefunctie nog niet aanwezig in uw organisatie? Dan 
helpt ViQiT met het inrichten van die regiefunctie. U kunt bij 
ons bijvoorbeeld terecht voor een totaaloplossing met alle pro-
cessen, handboeken, competente regievoerders etc., maar ook 
voor componenten daarvan. Zodoende houdt u zelf de regie!

Wij kunnen ons voorstellen dat u meer wilt weten over de  
diensten van ViQiT voor Regievoering. Neem gerust contact 
met ons op, we gaan graag met u in gesprek!

Sourcing
U besteedt uw Regievoering activiteiten uit 
aan ViQiT op basis van fixed price. Denkt u 
hierbij onder andere aan het opzetten van  
uw regiebureau en het inbedden hiervan  
in uw organisatie.

Training en coaching
ViQiT leidt uw collega’s op en coacht bij de 
uitvoering van de werkzaamheden. Training 
bieden we als standaardproduct of als  
maatwerk, zoals bij de workshop ‘Goed  
Opdrachtgeverschap en Regievoering’.

Consultancy
Wij adviseren u over de verschillende  
elementen van Regievoering. Zoals het  
onderzoeken en implementeren van  
verbeteringen in uw regievoering proces  
en de bijbehorende aanpak.

Detachering
ViQiT voert werkzaamheden en activiteiten 
rondom Regievoering uit op basis van  
nacalculatie. Wij vullen rollen in als regie-
voerder, hoofd regiebureau of medewerker 
regiebureau.
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