
Project Management Office
 
De juiste methodiek
De juiste uitvoering van programma’s en projecten zorgt juist nu voor een constante en strategische waarde. Het werken 
volgens bewezen methoden is waardevol en vermindert risico’s. Net zoals het proactief managen en communiceren. 
Project Management Office zorgt juist nu voor rust, orde en regelmaat. Onze PMO functie is vergelijkbaar met die van een 
verkeerstoren. Vanuit hier bepalen we wanneer we de startbaan opgaan en de vlucht kunnen inzetten. Wij hebben zicht op 
alle weersomstandigheden en het overige verkeer in de lucht. Een kwestie van beslissen, meten en controleren. Op naar 
een veilige vlucht.

Inzicht en overzicht
Met PMO beschik je over de juiste instrumenten zoals risicoassessments, businescases, integrale planningen, 
resourcemanagement-, leveranciersmanagement- en projectmanagementmethodieken. Van inzicht en overzicht tot 
verbeteren en controleren. PMO ondersteunt organisaties op de volgende gebieden:
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Project Management Office (PMO) is de plek van overzicht 

• Het PMO zorgt voor de juiste inzet van instrumenten zoals risicoassessments, businesscases, integrale planningen, 
resourcemanagement-, leveranciersmanagement- en projectmanagementmethodieken

• Daarnaast is het PMO vaak de plek voor overzicht van en inzicht in gesuggereerde verbetervoorstellen, het acteren 
daarop en de monitoring daarvan

• Hieronder is het weergegeven op welke gebieden een PMO kan ondersteunen

Planning en tracking Baten en 
kostenmanagement

Voortgangsmanagement Risico- en issue-management Support van besluitvorming

Integrale programmaplanning 
- Creëren en onderhouden 

van project-/taakplanning                      
- Resourceplanning en 

verzoeken/capaciteit 
- Bijhouden en beheren van 

resultaten 

Transparantie van kosten
- Tijd- en uitgaveboekingen
- Resourcekostenmanagement 
- Projectbudgetmanagement

Early warning van 
overschrijding
- Projectstatusrapportage 
- Creëren van statusrapporten
- Creëren van maatwerkrapporten

Proactief risicomanagement 
- Monitoren en onderhouden 

van issues
- Monitoren en                          

onderhouden van risico’s 

Efficiënte besluitvorming 
- Wij bereiden de benodigde 

besluitvormingsdocumenten voor, 
om zeker te zijn van efficiënte 
besluitvorming en van 
prioriteitstelling 

Observatierapport Verandermanagement Kwaliteitsbeheersing Documentbeheersing PMO-governance

Maandelijkse portfolioreview
- Verschaffen van maandelijkse 

‘helicopterview’ van het 
changeportfolio voor PMO 
management

Duidelijkheid van impact van 
verandering 
- Toevoegen en rapporteren 
van veranderverzoeken 
- Voortgang veranderverzoek                        

voor klantgoedkeuring 

Scan van programma
- Scan van huidige programma-

management, PMO en 
aanwezige 

documentatie

Documentcontrol
- Centraal projectdocumentatie-

opslagmanagement 
- Toevoegen van                      

documenten aan taken,                   
acties of deliverables

Schaalbare governancestructuur
- We zetten een governance-

structuur op die schaalbaar is     
en geschikt is voor de 
programmaomvang 
en -complexiteit



 

PMO in uitvoering

• Portfoliomanagement: organiseren en beheersen van alle programma’s en projecten. Met meer balans, meer resultaat 
en minder risico’s. PMO zorgt voor samengevoegde rapporten die bijdragen aan overzicht en inzicht. Voorbereiding 
van besluitvorming.

• Programmamanagement: managen van het proces binnen meerdere projecten en diensten. Bedrijfsdoelstellingen 
realiseren en succes meten. PMO zorgt voor samengevoegde rapporten voor de foorbereiding en facilitering van 
besluitvorming.

• Projectmanagement: plannen, beheersen en besturen van alle projectaspecten. Volgens afgestemd budget, 
vastgestelde kwaliteit en inhoud. PMO zorgt voor rapporten over baten en kosten, voortgang, risico’s, issues en 
projectkwaliteit. Voor monitoring, standaarden en voorbereiding van besluitvorming en communicatie. 

Slimme ondersteuning
Met onze ondersteunende diensten project-, programma- en portfoliomanagement biedt PMO een toegevoegde waarde 
op alle niveaus. Deze ondersteuning van PMO leidt tot professioneel project- en programmanagement voor de succesvolle 
afronding van projecten en programma’s. Hierdoor ontstaat meer tijd voor de focus op de realisatie van programmadoelen. 
En dat betekent: een betere beheersing van het programma in een sterk veranderende binnen- en buitenwereld. Oftewel: 
de feiten spreken voor zich. En dat is van groot belang voor de programmamanagers en stuurgroepen, maar ook voor de 
besluitvorming op directie- en managementniveau. Zo zorgt PMO direct voor meer strategische waarde.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie, vragen of een nadere kennismaking.

Piet-Hein Prince, 
Partner
p.prince@crowefoederer.nl
06 - 30 82 52 11

Maja Beex Nedelkova,
Senior Business Consultant
m.beex@crowefoederer.nl
06 - 82 32 70 13

Crowe Foederer B.V. is lid van Crowe Global, een Zwitserse verein. Elk lid van Crowe Global vormt een afzonderlijke en onafhankelijke juridische entiteit. Crowe Foederer B.V. 
en aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van Crowe Global of enig ander lid van Crowe Global. Crowe 
Global verleent geen professionele diensten en heeft geen eigendomsbelang of maatschapsaandeel in Crowe Foederer B.V.
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Verschillende rollen van het PMO gerelateerd aan de niveaus  
project, programma en portfolio

Portfoliomanagement: de organisatie en beheersing van het totaal 
aan programma’s en projecten, gericht op de optimale balans tussen 
het plannen van de activiteiten en het gebruik van de schaarse 
middelen, rekening houdend met de risico's en het bereiken van de 
strategische doelstellingen van de organisatie.

Programmamanagement: het managen van een coherent proces van 
significante veranderingen over de verschillende businessgebieden 
heen, waarin meerdere projecten en diensten  betrokken zijn, teneinde 
gemeenschappelijke bedrijfsdoelstellingen te bereiken, en waarbij het 
succes wordt gemeten aan de totstandkoming van significante baten.

Projectmanagement: de planning, het toezicht en de besturing van 
alle aspecten van een project en het motieveen van alle betrokkenen 
om de projectdoelstellingen op tijd, volgens afgestemd budget, volgens 
de vastgestelde kwaliteit en conform de overeengekomen inhoud te 
bereiken. 
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