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Wat gaat goed? En wat kan beter? Regelmatig zijn
projectmanagers, opdrachtgevers en leden van het
projectteam in hoge mate betrokken bij de dagelijkse gang van
zaken rondom een project. Een goed teken. Maar vaak kan
meerwaarde behaald worden door een project wat meer op
afstand te bekijken.

De MARAK Project Check is een momentopname van de status
van een project. Het resultaat? Een objectief beeld van de
conditie van een project, in relatie tot de vooraf gestelde
doelstellingen. Voorkom potentiële risico's en verhoog de kans
op een succesvol eindresultaat met de MARAK Project Check!
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1. Bij de start van het project
Een goede voorbereiding is het halve werk. De MARAK Project Check kan al bij de
start van het project duidelijk maken of de projectorganisatie, en de wijze waarop
deze is ingericht, afdoende is toegerust voor haar taak en de omgeving waarin zij
opereert.

2. Als onderdeel van een gepland projectbeoordelingsproces

Wanneer is een
Project Check zinvol?

“Voorkomen is beter dan genezen”, luidt een alom bekend gezegde. In de meeste
projectsituaties is de impact van een probleem, wanneer het zich eenmaal
geopenbaard heeft, vele malen groter dan de kosten van het voorkomen ervan. De
MARAK Project Check helpt bij het vroegtijdig signaleren van problemen. Proactieve
en indicatiecontroles zorgen ervoor dat problemen tijdig worden ontdekt én
opgelost.

3. Wanneer het project in moeilijkheden verkeert
Een project is in zwaar weer geraakt en de uitweg lijkt ver weg. Regelmatig worden
projectmanagers van MARAK gevraagd het management van een project over te
nemen. Met de MARAK Project Check wordt bepaald wat er aan de hand is en hoe
dit kan worden opgelost. Een project belandt echter niet van de één op de andere
dag in zwaar weer. Wat is er aan de hand? Hoe heeft het zover kunnen komen? Daar
staan we nog wat nader bij stil.
3

Ervaring leert ons dat een project, al kende het nog zo'n vliegende start, toch in
moeilijkheden verzeild kan raken. Vaak zijn er al vroege waarschuwingssignalen. Ze
kondigen de zorgelijke ontwikkeling van een project in feite al aan, maar worden
binnen het projectteam, bij de projectmanagers of de opdrachtgever niet of te laat
opgemerkt. Vroege waarschuwingssignalen zijn onder meer:

1. Project Governance

Een project in zwaar weer:
Wat zijn de
waarschuwingssignalen?

Er zijn misverstanden tussen de verschillende betrokkenen in de projectomgeving.
Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor wat. Dit kan zich afspelen tussen
opdrachtgever, stuurgroep en projectmanager, maar ook binnen het projectteam of
in relatie tot organisatieonderdelen in de lijnorganisatie waarmee wordt
samengewerkt. De MARAK Project Check maakt op heldere wijze inzichtelijk wie
waarvoor verantwoordelijk is.

2. Project Control en Compliance
Het is niet helder hoe het project ervoor staat in de tijd, hoe de kosten zich
ontwikkelen en of risico's in voldoende mate beheerst worden.
Projectbeheersinstrumenten zoals planning, cost control en het risicodossier geven
geen eenduidig beeld, zijn niet actueel of zijn niet ingericht. Er zijn afwijkingen ten
opzichte van interne proces standaarden en/of inhoudelijke technische
kwaliteitstandaarden. De MARAK Project Check brengt je project op orde.
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3. Business Case
Het is onduidelijk om welke reden het project wordt uitgevoerd (zakelijke
rechtvaardiging, ook wel business case). Voortdurende monitoring ervan ontbreekt.
Gaat het om verhoging van de klanttevredenheid? Het verbeteren van de efficiëntie?
Of de ontwikkeling van een nieuw product? Wat de reden ook is, met de MARAK
Project Check is gewaarborgd dat de ontwikkelingen in een project – gedurende de
totale projectlevenscyclus – worden afgewogen tegen de business case, die ook aan
verandering onderhevig kan zijn.

4. Omgeving

Een project in zwaar weer:
Wat zijn de
waarschuwingssignalen?

Infrastructurele projecten spelen zich vaak af in een complexe ruimtelijke omgeving,
met diverse tegengestelde belangen. Naarmate een project meer vorm krijgt, gaan
belanghebbende organisaties, omwonenden of bevoegde gezagen zich steeds meer
roeren. Zij komen op voor hun belangen en praten niet alleen met u, maar ook met
andere partijen. Het kan voorkomen dat u onderwerp van gesprek wordt in de
media, waarbij weinig vleiende uitspraken worden gedaan. Met de MARAK Project
Check begeleiden we u hierbij in uw rol.

5. De "Menselijke" Factor
Een niet uit te vlakken factor in elk project is de menselijke factor. In een
projectteam, tussen de projectmanager, de stuurgroep of met andere
belanghebbenden kunnen zich irritaties voordoen. Er is twijfel of eenieder zich vol
overtuiging inzet voor het te behalen projectresultaat en of iedereen nog wel
dezelfde doelen nastreeft. Projectmanagement is een teamsport. De relaties tussen
de verschillende betrokkenen in de projectomgeving zijn bepalend. Deze kunnen het
succes van het project versterken, maar ook bedreigen. Met de MARAK Project
Check gaan we voor een optimale teamprestatie.
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Herkent u één of meerdere van hierboven genoemde aandachtspunten? Laat de
status van uw project dan gestructureerd in kaart brengen. Van governance tot
stakeholdersproblematiek en van cost control tot motivatiekwesties, kies voor de
expertise van MARAK; ervaren en onafhankelijke beoordelaars die een evenwichtig
beeld kunnen geven, vrij van historie en interne politiek.

Waarom een Project Check
door MARAK?

Vanzelfsprekend voeren wij de Project Check op een gedegen wijze uit, met gevoel
en respect voor eenieder. Op basis van onze jarenlange ervaring in complexe
infrastructurele projecten en projectmanagement standaarden zoals de PMBOK
(Project Management Body of Knowledge) en PRINCE2 (PRojects IN Controlled
Environment) is MARAK expert om de conditie van een project snel en objectief in
kaart te brengen. Uiteraard wordt bij elke assessment rekening gehouden met de
unieke aard van de organisatie en haar projectmanagementmethodes.
Met de MARAK Project Check vermijd je niet alleen potentiële risico's, maar krijg je
tevens de bevestiging dat alle sleutelelementen in voldoende mate aanwezig zijn.
Geïnteresseerd? Of gewoon een keertje vrijblijvend kennismaken? Neem contact op
met MARAK! Succes verzekerd.

MARAK | +31 6 53 49 50 17| info@marak.nl | www.marak.nl
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MARAK laat complexe infra projecten vlot, efficiënt en beheerst
verlopen. Vaak zijn dit omvangrijke projecten ten behoeve van de
realisatie van wegen, spoor en elektriciteitsvoorziening. MARAK heeft
tientallen jaren ervaring in aansprekende projecten, zoals de
Betuweroute, Hanzelijn, Schiphol-Amsterdam-Almere en Wind op Zee
voor opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat, ProRail en TenneT.

Over MARAK

Wij maken doorgaans deel uit van de projectteams van onze
opdrachtgevers; als algemeen projectmanager, technisch manager of
testmanager. MARAK-ers hebben een solide technische basis en affiniteit
met de technische complexiteit van het project. We zijn doelgericht,
beschikken over uitstekend probleemoplossend vermogen en durven in
alle bescheidenheid wel te zeggen dat we de naam 'expert' waard zijn.
Wij begrijpen opdrachtgevers in de infra en begrijpen de inhoud én
dynamiek van infrastructurele projecten. Wij hebben het vermogen om
te kunnen schakelen tussen opdrachtgever, diverse stakeholders in de
projectomgeving, de inhoudelijke specialisten in het projectteam
alsmede de contractors en aannemers. Doordenken en doorvragen
maakt dat we bij elk project de werkelijke risico’s en knelpunten op tafel
krijgen.
Onze expertise in projectmanagement, technisch management en
testmanagement stelt u in staat uw infraproject niet alleen op tijd, maar
ook van goede kwaliteit op te leveren. Onze klanten waarderen ons altijd
met minimaal een 8!
Een complex infraproject realiseren? Een vastgelopen infraproject
vlottrekken? Neem contact op met MARAK!
MARAK | +31 6 53 49 50 17| info@marak.nl | www.marak.nl
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