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Over SPPIM
SPPIM is opgericht op 13 februari 2012 door Robert-Jan Schippers.
Onderstaand stelt hij zich in het kort aan u voor:
Na mijn studie Informatica aan de TU Delft te hebben afgerond heb ik meer dan 20 jaar in
loondienst gewerkt bij diverse bedrijven in het ICT vakgebied. Al vroeg in mijn carrière ben
ik mij gaan specialiseren in management. In het begin project management gevolgd door
programma management, portfolio management en het management van afdelingen.
Recent ben ik een eenmanszaak gestart onder de handelsnaam SPPIM.

Dienstverlening
Onze dienstverlening bestaat:
•
•
•
•
•

Project management
Programma- en portfolio management
Interim Management
Advies
Audits

Project management
Wilt u uw huidige capaciteit aan project managers tijdelijk aanvullen of wilt u uw belangen als klant in een
uitbesteed project over laten aan een onafhankelijke professionele partij? In dat geval kunt u gebruik maken
van onze dienstverlening op het gebied van project management.
Bij het managen van een individueel project, staat het te behalen resultaat voorop. Het project resultaat wordt
daarom in een zo vroeg mogelijk stadium zorgvuldig afgestemd.
Bij de uitvoering van het project maken wij gebruik van de methoden en technieken die gebruikelijk of gewenst
zijn in de organisatie van u als klant of we selecteren de methoden en technieken die het meest geschikt zijn
voor het project. Onze projectmanagers zijn Prince2 practitioner gecertificeerd.

Programma- en portfolio management
Bent u op zoek naar een programma manager die aan elkaar gerelateerde projecten en activiteiten voor u kan
managen of wilt u meer grip op het totaal aan projecten en programma’s in uw organisatie? In dat geval kunt u
gebruik maken van onze dienstverlening op het gebied van programma- en portfolio management.
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Onze programma managers zijn MSP practitioner gecertificeerd.

Interim management
Zoekt u ondersteuning voor een veranderingstraject of wilt u tijdelijk iemand aanstellen om de winkel open te
houden? In dat geval kunt u gebruik maken van onze dienstverlening op het gebied van interim management.

Advies
Heeft u behoefte aan advies op één van bovenstaande gebieden? Ook dan kunt u van onze dienstverlening
gebruik maken. Bijvoorbeeld voor het organiseren van workshops, project start up’s, het verzorgen van
schaduw management bij de uitvoering van projecten of programma’s of het coachen van project managers.

Audits
Wilt u door een onafhankelijke partij laten beoordelen hoe een bepaald project of programma er voor staat en
of er verbetering zijn aan te brengen, bijvoorbeeld ten aanzien van het beheersen van de risico’s? In dat geval
helpen wij u graag door het uitvoeren van een audit. Verbeter mogelijkheden en te nemen acties worden
objectief en duidelijk geformuleerd zodat de kansen op een succes toe nemen.

Leveringsvoorwaarden
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Vragen?
Voor vragen, aanvullende informatie over onze dienstverlening of een afspraak voor een vrijblijvend gesprek
kunt u contact opnemen met:
Robert-Jan Schippers
Hoge Rijndijk 202
2314 AJ Leiden
M: 06-53733247
E: robert-jan.schippers@sppim.nl
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