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Helioment B.V. biedt sinds 2008 bedrijven (no-nonsense) Project
Management activiteiten aan.

HELIOMENT richt zich voornamelijk op (interim) Project
Management in de Technische Automatisering, (High-Tech)
Machinebouw, R&D enOntwikkeling en heeft veel ervaring met
mechatronische multidisciplinaire projecten, waarbij eventueel
meerdere bedrijven zijn betrokken.

HELIOMENT houdt zich bezig met:
* (interim) project control, projectleiding, programma

en/of project management (development omgevingen)
* crisis- en verandermanagement
* project financiën en financieel management & control
*management ondersteuning
* project / programma / portfolio management office (PMO)
* stroomlijnen van organisaties (technisch en/of business)
* optimalisatie van development processen (projecten en

organisaties)
* oplossen van complexe vraagstukken / knelpunten in

(ontwikkelings-)trajecten
* integratie projecten: hard- en software (mechatronica)
* samenwerking tussen bedrijven / afdelingen creëren en

vervolgens het managen van gezamenlijke projecten
(mogelijk over bedrijfsgrenzen)

HELIOMENT is focussed on no-nonsense (interim) Project
Management in Technical Automation and High-Tech
development environments (R&D). For more detailed information
look at the English section of the website: www.helioment.nl

HELIOMENT heeft ruime ervaring met het incrementeel en
iteratief ontwikkelen van technische en industriële (real-time)
systemen en met complexe engineering projecten. Dit zowel
inAgile (AgilePM) als Waterfall (PRINCE2) omgevingen.

HELIOMENT werkt en denkt multidisciplinair en kijkt naar de
te ontwikkelen systemen vanuit de besturingsoptiek. Dit omdat
software- en systeemmatig al vele technisch hoogwaardige
machines, producten en diensten zijn gerealiseerd. Eén van de
meerwaarde in multidisciplinaire projecten is een goed inzicht
hebben in alle benodigde expertises. Om vervolgens goed
te kunnen oordelen over specificaties, inhoudelijke voortgang
en opgeleverde resultaten.

Het spreekt HELIOMENT aan om de gedachten van
opdrachtgevers te "vertalen“ in werkende systemen en
producten of het realiseren van andere bedrijfsdoelstellingen,
dit op zowel technisch als financieel gebied.

De werkwijze van HELIOMENT is pragmatisch en beperkt zich
tot dingen die zorg dragen voor succesvolle project opleveringen
in korte tijd door o.a. gestructureerd en planmatig te werken
(...–Plan–Do–Check–Act–...).

Om projecten sneller en efficiënter te laten verlopen is één van
de doelen de aanwezige energie op de juiste plaats in te zetten.
Daarnaast controleert HELIOMENT continue de projecten in de
context van de organisatie. Het zakelijke en financiële belang
wordt dus nauwlettend in de gaten gehouden (Business Case). 

HELIOMENT houdt zich ook bezig met programma / project
management waarbij meerdere bedrijven zijn betrokken. De
technische expertises zijn dan verdeeld over de bedrijven die
deelnemen. HELIOMENT vult hier dan een coördinerende en
objectieve rol in.

Wilt U meer weten overHELIOMENT of wat HELIOMENT voor U
of uw bedrijf kan betekenen, maak dan een vrijblijvende afspraak.
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