Intake Week 0
Kennismaken.

Aanleiding met opdrachtgever bespreken.
Behoefte en startvraag vaststellen.
Verwachtingen afstemmen.
Plan van aanpak, kaders en randvoorwaarden afspreken.
Vervolg naar de volgende fase bepalen.
Zonder vervolg stopt het hier en worden er geen kosten in rekening gebracht.
Met vervolg start het eerste deel van de opdracht met de Go of No go fase.

Go of No go Week 1

Verder scherpstellen van de startvraag.
Startsessie van 1 dagdeel met het managementteam organiseren.
In gesprek met een aantal sleutelfiguren uit de organisatie.
Geïnvesteerde tijd op locatie: 3 dagdelen.
Bevindingen met opdrachtgever bespreken.
Inzichten toetsen aan de verwachtingen uit de Intakefase.
Op basis van uitkomst een definitief vervolg naar de volgende fasen bepalen.
Bij een ‘No go’ wordt het project afgerond en wordt er voor de geïnvesteerde
tijd € 1.500,– in rekening gebracht.
Bij een ‘Go’ wordt het project vervolgd en wordt de eerste 50% van
de totale projectsom in rekening gebracht.

De kosten voor het totale
project van 8 weken
bedragen € 9.500,–.
Dit is inclusief voorbereiding,
uitwerking en benodigde
materialen en exclusief
21% btw, reis- en verblijfkosten.

Uitvoering Week 2 tot en met 7

Bijwonen van vergaderingen en werkoverleggen.
In gesprek met medewerkers uit alle geledingen van de organisatie.
Teamsessies organiseren.
Voortschrijdend inzicht wekelijks doorspreken met de opdrachtgever.
Geïnvesteerde tijd op locatie: Gemiddeld 2 dagdelen per week.

Reiskosten worden vanaf de
Go of No go fase in rekening
gebracht en bedragen
€ 0,30 per km, af Hengelo.
De totale projectperiode van
8 weken is ingeschat voor
een doelgroep tot circa
150 personen.

Oplevering Week 8

Bevindingen met behulp van een Mind Mood Map © visualiseren.
Een afsluitende sessie met sleutelfiguren uit de organisatie houden.
De uitkomsten van de Mind Mood Map © bespreken.
Richting geven aan werkbare oplossingen.
Verantwoordelijkheden en afspraken vastleggen.
Behoefte aan verdere ondersteuning en nazorg onderzoeken.
Geïnvesteerde tijd op locatie: 1 dagdeel.
Na oplevering wordt de resterende 50% van de projectsom in rekening gebracht.

