
 

StrateGis ProjectMaps 
Uw gehele projectenportefeuille in kaart  

Meer grip op uw projecten 

StrateGis | Groep 

Gebiedsontwikkeling ‘nieuwe stijl’ biedt nieuwe uitdagingen. Een ontwikkelportefeuille heeft de transitie 
ondergaan van een cash cow naar een portefeuille met grote risico’s voor de totale begroting van een orga-
nisatie. De fundamenteel veranderde markt vraagt om een andere manier van sturing van de ontwikkelpor-
tefeuille: van aanbod- naar vraaggericht.  Om te komen tot de juiste beslissingen spelen er vele vragen: 
Hoeveel woningen, m2 bedrijventerrein, kantoor en maatschappelijk vastgoed gaat er in totaal geprodu-
ceerd worden in alle projecten? En hoe ontwikkelt deze productie zich komende jaren? In welke prijsklasse?  
Sluit dit wel aan bij de marktvraag of bij gemeentelijk beleid? Moeten we prioriteren en vertragen? Wat is 
de financiële impact? Zijn de risico’s nog beheersbaar?  Kan er nog worden bijgestuurd? 

Belangrijke vragen. En de antwoorden zouden idealiter op ieder moment gegeven moeten kunnen worden. 
Dit kan nu. De antwoorden kunnen nu makkelijk gegeven worden via het portefeuillemanagement systeem 
van Strategis: ProjectMaps. De belangrijkste informatie waarop gestuurd wordt direct beschikbaar, zowel 
als op project- als op portefeuilleniveau.  

Prijzen (2012, indicatief): 

Een eigen versie van Strate-
Gis ProjectMaps (exclusief 
inventarisatie en verwerken 
gegevens): 

Vanaf € 3000,-  

Vraag naar de voorwaarden: 
sales@StrateGis.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene contactgegevens: 
 
StrateGis Groep BV 
Postbus 2847 
3500 GV Utrecht 
 
Bezoekadres 
Atoomweg 50 
3542 AB Utrecht 
 
Tel: +31(0)302305570 
Website: www.strategis.nl 
Email: info@Strategis.nl 

 

Programma 
ProjectMaps van StrateGis biedt inzicht 
in de oplevering van het type vastgoed 
en de aantallen vierkante meters door 
de jaren heen. Er is per jaar inzicht in 
het aantal woningen of andere functies, 
de typologieën en de prijsklassen. Zowel 
per project als in een groter perspectief: 
op portefeuilleniveau. 
Sturing op portefeuilleniveau kan de 
onderlinge concurrentie tussen  de pro-
jecten voorkomen. 

Risico’s 
Na een risicoanalyse van de projecten biedt ProjectMaps van 
StrateGis een integraal inzicht in de risico’s die in de porte-
feuille opgesloten zitten. Per project is per risicocategorie de 
financiële vertaling van het risicoprofiel direct terug te zien. 
Ook deze zijn op portefeuilleniveau weer te geven. Hiermee 
kan gestuurd worden op actieve risicobeheersing. 

Financiën 
Naast inzicht in het programma, geeft 
ProjectMaps van StrateGis duidelijkheid 
over de financiële impact van projecten. 
Een cashflow-schema per project en van 
de gehele portefeuille laat de financiële 
pieken en dalen zien. Samen met inzicht 
in de boekwaarde van de projecten 
biedt dit de mogelijkheid tot sturen op 
cashflow en het beperken van de finan-
cieringsbehoefte.  

De financiële gevoeligheid voor schom-
melingen in de parameters voor rente 
en inflatie is via handige schuifknoppen 
direct te bepalen. 

StrateGis maakt tools voor het produceren van  
haalbare ruimtelijke plannen. Onze opdrachtgevers 
krijgen inzicht in en invloed op elke fase van een 
(her)ontwikkeling. Hierdoor kunnen zij beter en snel-
ler inspelen op veranderende markt– en andere 
omstandigheden. 

De voordelen: tot 70 % besparing op plankosten, 
duurzamere plannen en hogere rendementen. Dit 
betekent niet zelden het verschil tussen een mislukt 
of geslaagd project. 

Onze tools zijn gebaseerd op het samenvoegen van 
alle relevante ruimtelijke, financiële en overige infor-
matie in gebruiksvriendelijke en visueel aantrekkelij-
ke 2D– en 3D-modellen.  

Voorbeelden 
Een quote van een gebruiker (de gemeente Oss): 
“ProjectMaps heeft binnen onze organisatie gezorgd voor 
beter inzicht in onze projecten en is bovendien erg makkelijk 
in het gebruik”. 
Kijk op de site www.dashboardsonline.nl voor een demo.  
 


