
 

 

Projectmanagement 

 

Accedis levert informatiseringsdiensten op het snijvlak van business en ICT. Onze diensten zijn 

afgestemd op het ondersteunen van financiële instellingen in een omgeving die continu verandert. 

 

Wij richten ons op onderstaande werkterreinen: 

 

Wij verrichten onze diensten onder de paraplu’s: Businessmanagement, Informatiemanagement, 

Projectmanagement, Testmanagement en ICT-management. 

  

Het werkterrein projectmanagement richt zich op het ondersteunen, coördineren, leiden en managen - 

zowel vanuit de business als vanuit de ICT - van projecten, alsmede op het adviseren over (het inrichten 

van) projecten. 

 Ondersteunen projectmanagement: planning, resourcing, kostenbewaking, informatie, rapportage. 

 Inrichten projectmanagementbureau, coördineren projectafspraken, projectleiding. 

 Adviseren over projecten, projectinrichting en -structuur, opstellen businesscases. 

 Managen van projecten en projectteams, opstellen projectplannen. 

Specifieke kennis op dit werkterrein van: Prince2, IPMA. De functionarissen die op dit werkterrein 

werkzaam zijn: projectondersteuner, projectleider, projectconsultant, projectmanager. 

 

Op elk werkterrein is bij Accedis een vakgroep actief. Een vakgroep heeft specifieke aandacht voor het 

werkterrein, vakgebieden en methoden, technieken, tools en pakketten. Ze houden zich bezig met: 

 

 

 Ontwikkelen vakinhoudelijke brochures  Opstellen, verzamelen kwaliteitsnormen in de vorm  

 Ontwikkelen factsheets    van best practices en standaards per dienst 

 Schrijven artikelen  Ontwikkelen, organiseren workshops 

 Opstellen opleidingsprogramma’s  Ontwikkelen, organiseren kennismiddagen 

 Ontwikkelen vaardigheden  Ontwikkelen, organiseren themamiddagen 



 

  

 

De kennis van de werkgroepen wordt uiteindelijk beschikbaar gesteld aan onze opdrachtgevers in de 

financiële markt in de vorm van: 

 

 

Vaardigheden die bij Accedis altijd in het teken staan van: 

 

Accedis denkt klantgericht en haar professionals bouwen aan vertrouwen! Onze professionaliteit en 

motivatie ervaart u het beste in de praktijk. Wilt u meer weten over onze werkwijze of heeft u een 

specifieke vraag of opdracht? Neem dan contact met ons op. Wij laten u graag onze toegevoegde 

waarde in de praktijk ervaren. De toegevoegde waarde die altijd begint met de vraag: “hoe kunnen wij 

onze klant helpen?” als ‘special supplier’ van informatiseringsdiensten, uitgevoerd door onze 

professionals, de preferred candidates: specialisten en bruggenbouwers! Professionals die de kennis en 

kunde hebben en die over de vaardigheden beschikken om opdrachten adequaat uit te voeren om aldus 

de kwaliteit te leveren die gewenst is! 

 

 

 

 

 

Services per werkterrein 

Accedis verleent, naast het beschikbaar stellen van professionals, services per werkterrein in de 

vorm van het geven van workshops, kennis- en themamiddagen, alsmede in de vorm van het 

beschikbaar stellen van best practices en standaards, het coachen van medewerkers en het 

ontwikkelen van hun vaardigheden. 

 

Presentatie  : Helder, Profilerend, Enthousiasmerend, Beïnvloedend 
 
Attitude   : Empatisch, Aanpassend, Initiatief, Proactief 
 
Gedrag   : Gestructureerd, Gedisciplineerd, Consciëntieus,  Inzet 

 

Accedis B.V. 
 
Bezoekadres Planetenweg 91 
  2132 HL Hoofddorp 
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