IMPROVE

Proof of Project
Et helbreds-check for strategiske forandringsprojekter

Ifølge ImprovAbility modellen er der 17 parametre
der
er
afgørende for
succes
med et
forandringsprojekt. Et Proof of Project analyserer
dem alle, og fortæller hvilken medicin eller træning,
der er nødvendig for, at projektet bliver en succes.

projektets succes.
•

1.dag: WHITEBOX-konsulenter introducerer jer
til metoden og interviewer nøglepersoner i
organisationen.

Under projektopstart vil et Proof of Project bidrage
til optimale rammer for projektet og en samlet
risikovurdering.

•

2.dag: Dialog med nøglepersoner og vurdering
af resultatet i forhold til virksomheden.

•

Data
bearbejdes
analyseres.

Senere i projektforløbet vil et Proof of Project
bidrage med en hurtig objektiv analyse af projektets
tilstand, og anbefalinger til hvor og hvordan man
bedst kan støtte projektet.

•

3.dag:
Validering
af
resultaterne
præsentation af resultatet til virksomheden.

Indholdet i forløbet
De givne rammer for et projekt kan være alt fra helt
perfekte til helt umulige, men hvor på den skala ens
eget projekt er, kan være svært at se, når man selv
er en del af rammerne.
Et Proof of Project tilbyder en systematisk
gennemgang af projektets set up baseret på den
seneste forskning, ImprovAbility™-modellen og
ISO33014 standarden.

og

løsningsmodeller
og

Udbytte af Proof of Project
Forsinkelser i udviklingsprojekter er velkendte og
ofte overraskende dyre. Et Proof of Project er et kig
i krystalkuglen, som giver ledelsen den indsigt, der
gør det muligt at forhindre forsinkelser og måske
oven i købet fremskynde projektet. Frem for alt
skabes
sikkerhed
i
en
meget
turbulent
projektverden.
Også internt i projektgruppen skaber et Proof of
Project værdi. Deltagere i projekterne fortæller os,
at forløbet har medvirket til at:

De 17 parametre vurderes, og projektets type
klassificeres for at prioritere vigtigheden af de 17
parametre for netop dette projekt. Ud fra resultatet
laves anbefalinger til de største af projektets risici.

•

Skabe fokus og finde svagheder

•

Afstemme ambitioner og ”kalibrere opgaven”

•

Bygge bro og mindske afstande

•

Bringe medarbejdere sammen på tværs af
organisationen

En vigtig bonus er, at projektgruppen, styregruppen
og andre væsentlige interessenter sammen opnår
denne viden i løbet af den faciliterede proces. Det
skaber konsensus og energi, som tilsammen er
garanti for, at det nødvendige er gjort for at sikre

•

Forbedre kommunikationen

•

Indføre ny kultur og nye processer

Proof of Project
Baggrund

Praktiske oplysninger

Grundlaget for Proof of Project er udviklet i
innovationskonsortiet
Talent@IT
(som
Jørn
Johansen har været projektleder for) – et stort
dansk forskningsprojekt over 3 år med deltagelse af
4 virksomheder, et universitet og en GTS
(Godkendt Teknologisk Service) virksomhed.

Et Proof of Project forløber over 2½ dag med to af
WHITEBOX’s rådgivere, der er grundigt uddannede
og certificerede i metoden.

I dag er grundlaget for ydelsen en del af ISO/IEC
33014 – Guide for Process Improvement, som Jørn
Johansen har været lead editor for.

I konsulenternes anbefalinger lægges der vægt på,
at de er målrettet til jeres virksomhed, at de er
enkle, konkrete og lette at forstå, samt at
løsningsforslagene hurtigt kan gennemføres.

” Vi havde startet en innovationsproces op og havde brug for en vurdering af, om vi var på
rette spor. Med et ”Proof of Project” tjek fik projektholdet en mulighed for at træde et skridt
tilbage fra de daglige opgaver og se projektet i et nyt lys. Sammen med WHITEBOX’s
konsulenter fik vi talt om faktorer, der kunne fremme eller hæmme vores projekt og
dermed forøge vores mulighed for at gennemføre projektet med succes ”
- Claus Broholm, Senior User Experience Engineer, Systematic

” Processen har givet ledelsen i udviklingsafdelingen en stor indsigt i de
risici, der gør sig gældende og givet os et grundlag for at beslutte os for
forbedringer både for det enkelte projekt, og for resten af vores portfolio ”
- Niels Falkenberg, Chief Technology Officer, Welltech
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