Det effektive indblik – Projekt leverancer
Tænk på dit firmas evne til at levere projekter.
Hvordan
performer
firmaet
i
forhold
til
Danmarks/branchens gennemsnit? Et Benchmark
Light giver dig en uvildig indsigt i denne svære
disciplin, samt anbefaling af de ”lavt hængende
frugter” der umiddelbart vil give øget produktivitet,
samt én (to) forbedringer som I bør fokusere på det
næste års tid. Vi ved, I har travlt allerede, så derfor
er en Benchmark at betragte som en
”temperaturmåling”, samt en plan for hvorledes I
forbedrer jer mest muligt med minimum indsats.

INSIGHT

Benchmark Light

Dine folk deltager i en række interviews, hvor de
fortæller om, hvordan de arbejder til hverdag.
Informationerne
behandles,
og
resultatet
præsenteres og fortolkes for dig og dine kollegaer
af en erfaren Whitebox konsulent. Når der er skabt
konsensus omkring status, relateres denne til
virksomhedens strategiske mål, så de væsentligste
indsatsområder
kan
identificeres.
Efter
præsentationen ved alle deltagere, hvad der
skal/kan forbedres for at nå virksomhedens
strategiske mål.

Benchmark Light
Praktiske oplysninger
Virksomheden skal afsætte ca. 45 mandetimer til
en Benchmark Light, som begynder med et 30
minutters åbningsmøde med sponsor, hvor de
strategiske mål og de største udfordringer
diskuteres.
Dernæst gennemføres følgende:
•

Åbningsmøde (1,5 time), hvor alle deltagere er
inviteret.

•

Interview af ledelsen, (2 timer). De mest kritiske
praktikker identificeres.

•

Interview af projektdeltagere (max 7 personer).
Varighed 4 timer.

Besvarelsen bearbejdes om aftenen af Whitebox’s
konsulenter, og præsenteres næste dag for
virksomhedens ledelse (1,5 time), og dernæst til
alle deltagerne (1,5 time).
Ved præsentationen gennemgås virksomhedens
stærke og svage områder, og de sættes i forhold til
jeres aktuelle situation. De anbefalede forbedringer
forklares, og I ender op med et detaljeret ”kort” over
status samt forbedringer.

Rapportering fra Benchmark sker i form af den
præsentation der er brugt til afslutningen, med
kommentarer til.

Kunderne siger –
”Vi taler om målrettet dygtiggørelse”

Rasmus Ødum
Group COO – COWI

”Det fungerer virkelig godt, og allerede efter 1 år er
der sket store forbedringer i indhold og
forudsigelighed”

Dan Korsgaard
CEO – CCI Europe

”Vi kan i høj grad bruge Whitebox evaluering af
projektmodenheden til at udvikle vores arbejde med
projekterne i HOFOR”

Søren Birch
Projektdirektør – HOFOR

”Vi kan nu forbedre vores kvalitet og modenhed”

Niels Wingsø Falk
Div. Dir. – MTHøjgaard

”CMMI som en strategisk løftestang for DIS”

Johnny Ryser
Partner – DIS

”Direkte anvendeligt fra dag 1”

Jens Dall Bentzen
CEO – DallEnergy
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