REGIEVOERING

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 Regievoering beheersen organisaties het hele proces van aansturing van interne
en externe leveranciers, waardoor opdrachtgevers hun rol beter invullen.
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“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 projecten kon adviseren.
Met de hulp van ViQiT
hebben we dit
gerealiseerd.”
Peter Luijendijk
Manager IV, Ministerie van
Buitenlandse Zaken

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

Hoe helpen wij u bij Regievoering?

Detachering

Onze diensten op dit vlak zijn sterk afhankelijk van de situatie
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ook aan kwaliteitsmanagement op uw systeemontwikkeling,
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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

hierbij onder andere aan het opzetten van
uw regiebureau en het inbedden hiervan
in uw organisatie.

samen met uw collega’s aan werken. Het startpunt is vaak een

Training en coaching

quick scan. Daarbij krijgt u in korte tijd inzicht in wat goed gaat

ViQiT leidt uw collega’s op en coacht bij de
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Opdrachtgeverschap en Regievoering’.

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

Wat doet ViQiT?

helpt ViQiT met het inrichten van die regiefunctie. U kunt bij
ons bijvoorbeeld terecht voor een totaaloplossing met alle processen, 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!
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