I-Interim Rijk

Group decision support
Verhoog de effectiviteit van bijeenkomsten voor besluitvorming,
evaluaties en risico- & stakeholderanalyses.

Ervaar de kracht van Group Decision Support System
software. Deze software wordt, onder begeleiding van
I-professionals, ingezet bij complexe o.a. startups,
evaluaties en risico- en stakeholderanalyses. Het interactieve systeem verhoogt de effectiviteit van de besluitvorming en faciliteert het gesprek over de oplossing voor uw uitdaging!

Wat is Group Decision Support?
Group Decision Support is een moderne vervanger van de
klassieke sessie met geeltjes of de brownpapers. De voordelen van het gebruik van de software om bijeenkomst te
ondersteunen zijn o.a.:





Iedereen komt aan bod en alle risico’s, ideeën, belangen en/of prioriteiten zijn snel inzichtelijk;
Het geeft ruimte voor het echte gesprek omdat inzichtelijk wordt waarover consensus of juist verschil
van mening over bestaat;
De analyse en verwerking van resultaten vindt direct
plaats, na de sessie een direct een rapportage beschikbaar waarmee u aan de slag kunt gaan of de uitkomsten kan communiceren.

Voor programmabeheersing zijn er twee standaard modules ontwikkeld: ter ondersteuning van stakeholdersen risicoanalyses. Bijeenkomsten op maat zijn ook mogelijk: de software is uitermate geschikt om brainstorms,
evaluaties of project startups te begeleiden. Ook kunnen
online enquêtes en/of vragenlijsten worden afgenomen
ter voorbereiding van de bijeenkomst.

Risicoanalyse
In de risicoworkshop worden - na een korte uitleg over risicomanagement - de strategische risico’s geïnventariseerd. De risico’s worden gescoord op kans en impact en
er kunnen mitigerende maatregelen en risico-eigenaren
en –houders worden geïnventariseerd. Afhankelijk van
de grootte en complexiteit van het programma of project
wordt hier een dagdeel of een dag voor uitgetrokken.

Stakeholderanalyse
In de stakeholderworkshop – na een korte uitleg over stakeholdermanagement - de belangrijkste stakeholders
voor een project of programma, hun belang en invloed
en eventuele maatregelen en actiehouders om deze stakeholders te beïnvloeden bepaald. Afhankelijk van de
grootte en complexiteit van het programma of project
wordt hier een dagdeel of een dag voor uitgetrokken.

Aan de slag
Een aantal medewerkers van I-Interim Rijk is opgeleid
om met de software te werken en bijeenkomsten te faciliteren. Iedere bijeenkomst wordt in principe begeleid
door een facilitator en softwarebegeleider.
Tijdens de intake wordt het door u gewenste resultaat
vertaald naar de gewenste vorm en duur van bijeenkomst.
Direct na afloop van de bijeenkomst wordt een rapport
(Word en Excel) opgeleverd met de resultaten en kan de
organisatie aan de slag met de vervolgstappen. De bijeenkomsten worden gehouden op een u gekozen locatie. Er
dient een goed werkend wifi-netwerk te zijn. Deelnemers
aan de sessie moeten kunnen beschikken over een laptop
of tablet (met toetsenbord) met een internetconnectie.

Doelgroep en kosten
De bijeenkomsten worden verzorgd op stuurgroep- en
managementniveau en indien aantoonbaar relevant op
projectteamniveau. Kosten: vraag naar een offerte.

Contact
Wilt u een bijeenkomst organiseren binnen uw organisatie of ontvangt u hierover graag meer informatie? Neem
dan contact op met Tony Nolde (06-48131727) of Lindsay
Mulder (06-21161698).
Wilt u meer weten over I-Interim Rijk en wat wij u nog
meer te bieden hebben? Bekijk dan onze website:
www.i-interimrijk.nl.

