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Eén ruimte – inrichting naar keuze
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Ieder object klant specifiek en op maat 

Minimaal voldoende informatie

Indien gewenst automatische 

koppelingen voor inlezen data uit 

andere systemen (bijv. realisatie cijfers 

uit een financiële applicatie)



Schermafbeeldingen
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Schermafbeeldingen
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Fasering & Management van key-resources



Schermafbeeldingen

Budget en voortgangsrapportage

Cash Flow berekening + bijlagen



Schermafbeelding

Mijlpalen



Schermafbeelding

Voorbeeld lay-out voortgangsrapportage



Factsheet
Dialoog in het donker

Kernboodschap Relevantie voor programmamanagers

Paradoxaal genoeg, lijkt het donker de beste plek om “het licht” te zien.
Het donker activeert namelijk een keten van onderling samenhangende 
processen, waaronder een verwerkingsstijl die gunstig is om tot nieuwe ideeën 
te komen en bijdraagt aan waardevolle dialogen. Als dialoog in het donker 
hopen we zo een bijdrage te kunnen leveren aan oplossingen voor lastige en 
moeilijke vraagstukken.  

Lastige en moeilijke vraagstukken vragen toch om andere oplossingen en om 
een andere houding? Grensverleggend denken en doen? De ‘dialoog in het 
donker’ creëert omstandigheden en een verwerkingsstijl waardoor je sneller 
en effectiever tot inzicht en resultaten kan komen. De ervaring, vorm, toon en 
setting dragen bij aan de principes van een goede dialoog; vragen stellen, 
luisteren, en aan een onderzoekende, nieuwsgierige en reflectieve houding.  
Daarmee is het een mooie aanvulling of deel alternatief op het proces zoals we 
dat vaak belopen. Logisch, analyserend; met ons hoofd. De dialoog in het 
donker verbindt dat aan andere delen van onze hersenen en doet daarmee 
meer recht aan al onze capaciteiten. 

Kernmodel Leestips
.

Why creativity thrives in the dark:  Anna Steidel en Lioba Werth
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