SEM
FACTSHEET

Welke veranderingen kun je het beste
doorvoeren om tegemoet te komen aan de
strategische doelen? Een vraag die veel
organisaties bezighoudt. Bij het beantwoorden
van die vraag moet rekening gehouden worden
met de beperkt beschikbare capaciteit in mens
en middelen.
Maar ... hoe doe je dat?

STRATEGY EXECUTION MANAGEMENT
Met de SEM-oplossing (Strategy Execution Management) van CLS Inter krijgt jouw
organisatie grip op het behalen van de organisatiedoelstellingen. SEM biedt de directie een
stuurmiddel om gefundeerde keuzes te maken uit de verschillende potentiële business cases
en projecten. Daarbij wordt rekening gehouden met de voordelen, de kosten en de
capaciteitsclaim van ieder traject.

STRATEGIE EN UITVOERING IN ÉÉN
OVERZICHT

PORTFOLIO MANAGEMENT VOOR DE
MANAGER BEDRIJFSVOERING EN
MANAGER INFORMATIE

Projecten staan niet op zich, maar worden
uitgevoerd omdat er een
Er zijn legio projecten mogelijk om
verandering noodzakelijk is.
uit te voeren. Hoe maak je de juiste
“Portfolio management met SEM
is voor ons een strategisch middel
Dankzij een overzichtelijke
keuzes binnen de beschikbare
om de schaarste te beheersen.”
weergave van deze projecten en
capaciteit? SEM geeft jou het
—
veranderingen, is de directie en
inzicht om de schaarste te
Manager bedrijfsvoering
het management in staat om te
beheersen en het juiste project op
sturen op gewenste uitkomsten. Dit overzicht is
het juiste moment te selecteren.
één van de centrale pijlers binnen SEM en
helpt ook jouw organisatie om weloverwogen
keuzes te maken.

PORTFOLIO MANAGEMENT VOOR DE
DOMEINMANAGER

PORTFOLIO MANAGEMENT VOOR DE
INFORMATIEMANAGER EN I-ADVISEUR

Door de resultaten van projecten te koppelen
aan de doelen en ambities van zowel de
organisatie als het domein, krijg je inzicht in het
belang van een project om de ambities te
realiseren. SEM functioneert als een essentieel
stuurmiddel om de juiste projecten te
selecteren.

Krijg met de inzet van SEM voor portfolio
management controle over het proces om
behoeftes op te halen en te vertalen naar
businesscases. Tijdens het proces worden
diverse vragen beantwoord, ook vragen over
eventuele scenario’s, de bijdrage aan de
organisatie-doelstellingen en de benodigde
capaciteit om het project uit te voeren.
Essentiële input dus voor het portfolio comité
om besluiten te nemen.

Strategie in Beeld

SEM Implementatie stappenplan
De implementatie van SEM bestaat uit een drietal fases. De nadruk tijdens de uitrol van SEM
ligt op de transitie binnen de organisatie om portfolio management effectief in te zetten.

VOORBEREIDING
Scope bepaling. Wat nemen we mee, wat heeft
de organisatie nodig en wanneer ben je
tevreden met de behaalde resultaten? Dit alles
tezamen bepaalt de
uiteindelijke scope van
het project

BORGING

Presentaties. Er worden presentaties gehouden
voor diverse stakeholders binnen het portfolioen projectuitvoering- proces zodat de
noodzaak om te veranderen
overal duidelijk wordt.
Inbedding PPM. Los van
presentaties moeten mensen
meegenomen worden in de
INRICHTING
veranderingen en ervaren
Inrichting SEM. Samen
Implementatie Portfolio Management met SEM
wat het voor hen betekent.
zetten we de
We laten mensen pas los
basisinrichting neer en
zodra het nieuwe proces 2e
starten meteen met het
natuur is geworden. Inbedding intake proces.
inventariseren en verbeteren van het portfolioOm uiteindelijk als bestuurder een keuze te
en projectuitvoering-proces.
kunnen maken, is het noodzaak om input te

Inbedding beslissingsproces. Met alle nieuwe
input is het van groot belang om deze input op
een gedegen manier voor te bereiden en aan
te bieden aan de bestuurders om de keuze te
maken. We begeleiden deze fase totdat de
kracht en de mogelijkheden ervaren zijn.

PORTFOLIO GAME
Om het belang en de uitdagingen van goed
portfolio management te duiden, heeft CLS
Inter een game ontwikkeld. De doelgroep voor
de game is elke betrokkene bij het portfolio
proces. Resultaat van de game is
bewustwording van het belang en de
mogelijkheden rondom portfoliomanagement
en de manier om tot de juiste beslissing te
komen.
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hebben. De mensen die de daadwerkelijke
input gaan ophalen, krijgen daartoe speciale
begeleiding mee en worden gecoacht op
diverse manieren.

VOLWASSENHEIDSMETING
Additioneel wordt er een volwassenheidsmeting uitgevoerd. Enerzijds is dat de
nulmeting voorafgaand aan het project, en een
tweede meting na a oop van het
implementatietraject. Daarmee wordt het
nulpunt helder, de doorlopende groei en het
vervolgtraject om de algehele ambities te
behalen.

TECHNIEK
SEM wordt aangeboden als een SAAS
oplossing waarbij de hosting verzorgd wordt
binnen het Europese datacenter van Microsoft.
Waar nodig worden er koppelingen gelegd
met diverse systemen. Denk onder andere aan
nanciële systemen, kantoorautomatisering,
zaaktypecatalogi en meer.

OVER CLS INTER
SEM is een software oplossing van CLS Inter.
Vanuit de passie om optimale resultaten te
behalen helpt CLS Inter organisaties om de
informatie huishouding op orde te krijgen.
De manier waarop we dit doen, is door terug te
gaan naar de essentie en de nodige
veranderingen voor iedereen begrijpelijk en
direct toepasbaar te maken, met aandacht voor
de doelstellingen van de organisatie en op
basis van wetenschappelijk bewezen
methodes.

het publiek domein en het MKB, met als doel
om samen de waarde bijdrage vanuit IT te
verhogen.
Wil jij ook hulp om de IT onder controle te
krijgen zodat IT het een duurzame bijdrage
levert aan de bedrijfsdoelstellingen?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

We leveren oplossingen op het snijvlak van
business- en IT-strategie voor organisaties in
CLS Inter Nederland
Wilgenwede 8
2993 TB Barendrecht
contact@clsinter.nl

CLS Inter België
Deurnsebaan 3
2170 Antwerpen
contact@clsinter.eu

