ProVales: een professionele kijk op industrieel management
Voor het maken en leveren van producten zijn meestal industriële kapitaalgoederen
(assets) nodig die - normaal gesproken - jarenlang meegaan. Maar wat gebeurt er als
de productiecapaciteit onvoldoende is geworden, de installaties niet meer optimaal
werken, wet- en regegeving verandert of assets aan het eind van hun technische
levensduur zijn gekomen? Wordt de installatie dan uitgebreid, aangepast of wellicht
vervangen door nieuw?
Wat is de beste oplossing op lange termijn? Hoe vindt je het optimum voor de
combinatie life-cycle kosten, prestaties en aanvaardbare risico’s? Uitdagende vragen die
niet één-twee-drie te beantwoorden zijn en die soms niet eens worden gesteld.
Bevind uw bedrijf zich in een fase van inrichting en besluitvorming over investeringen in
kapitaalgoederen? Geen dagelijkse kost meestal en omgeven met veel onzekerheden.
Grote investeringen in complexe installaties of systemen leiden niet vanzelfsprekend tot
een succesvol resultaat.
Neem dus geen vermijdbare en onbekende risico’s want de aanpak vraagt om bijzondere
expertise. Om iemand die bij diverse projecten en in veel verschillende organisaties
ervaring heeft opgedaan. Iemand die een technische achtergrond heeft en over diverse
vaardigheden op het gebied van organisatieadvies en projectmanagement beschikt.
Iemand die weet hoe het moet en vooral: hoe het niet moet.
Succes van investeringsprojecten wordt in de beginfase bepaald. Door van tevoren goed
de doelstellingen te benoemen en (on)mogelijkheden uit te zoeken. En door
gestructureerd en objectief de haalbaarheid van verschillende opties te beoordelen. Want
goede investeringsprojecten ontstaan niet zomaar.
Is binnen uw eigen organisatie de benodigde tijd, mankracht, kennis en ervaring niet in
voldoende mate beschikbaar? Denk dan eens aan ProVales.
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Wat is ProVales?
ProVales is een projectmanagement- en adviesbureau voor die sectoren waar omvangrijke
kapitaalgoederen (niet: ICT) bepalend zijn voor de prestaties van het bedrijf. Denk aan
industrie, energie, (vervoers- en transport-)infrastructuur en gezondheidszorg.
De naam staat voor Project Value Essentials ofwel: bieden wat nodig is om het succes
van industriële, infrastructurele, energie of gezondheidszorg investeringen zeker te stellen.
ProVales is expert op:
•

Industriële investeringsstrategieën;

•

Project- en programmamanagement;

•

Contractering en contractmanagement;

•

Project en contract risico analyse en risicomanagement;

•

Industrieel asset management;

•

Coaching van project professionals (opdrachtgevers, projectmanagers en
specialisten);

•

Professionalisering van projectmatig werken in organisaties.

ProVales biedt naast expert consultancy op genoemde gebieden ook de operationele
inrichting en uitvoering van projecten en programma’s. Dat is een unieke combinatie.
Kritisch en objectief, met strategsiche visie en met een scherp inzicht in wat uw organisatie
nodig heeft en hoe dat het beste kan worden bereikt.
ProVales zorgt ervoor dat uw project waarde genereert voor uw bedrijf. Dat is het enige
dat er werkelijk toe doet want het gaat om lange termijn succes.

Wilt u meer weten?
Wilt u met ProVales van gedachten wisselen over uw managementvraagstuk?
Neem dan gerust contact op: ProVales wordt graag uitgedaagd.
ProVales
Ir. Olav A. Zwarteveen
Tel

: 0481 - 37 16 13

Mobiel

: 06 - 52 33 43 55

E-mail

: o.zwarteveen@provales.nl

Website

: www.provales.nl
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