BCE

De meesters in digitale transformatie

“

BCE biedt complete ontzorging op
projectniveau. De aanpak van BCE
laat zich het best omschrijven als
hands-on en zeer pragmatisch.

”

INTERVIEW RICK HOFSTEDE - TESORION

100% inzicht in bedrijfsvoering met behulp
van portfoliomanagement
Tesorion is een cybersecuritybedrijf, ontstaan uit een aantal acquisities in de markt. Van
daaruit is er een compleet nieuw bedrijf gebouwd. Integratie is daar een cruciaal onderdeel
in. Tesorion wilde meer focus aanbrengen én een aantal structurele verbeteringen in
projecten en bedrijfsvoering doorvoeren. BCE hielp bij deze probleemstelling, prioritering
en uitvoer. In dit interview vertelt Rick Hofstede, Chief Technology Officer (CTO) bij Tesorion,
welke mooie taak er lag voor een onafhankelijk projectleider van BCE, om mensen en taken
met elkaar te verbinden.

Rick Hofstede, CTO

Rick Hofstede licht de uitdaging bij Tesorion toe:

der Bruggen een top 16 aan projecten uitgehaald

“Wat is er realistisch om in de huidige tijd, groei én

en daar zijn we mee begonnen. Al die projecten

met de huidige capaciteit mensen aan projecten

stonden in het teken van zaken in de bedrijfsvoe-

af te ronden? Bij Tesorion, net als bij vele andere

ring structureel naar een hoger plan brengen.

samengebrachte organisaties, waren we snel

Stuk voor stuk projecten met grote toegevoegde

geneigd te veel hooi op de vork te nemen, waar-

waarde. Variërend van onderwerpen als Compli-

door zaken wellicht uitlopen of niet met vol-

ance, Producten, Propositie tot Performance

doende kwaliteit worden afgerond. BCE hielp

Management vanuit HR.” BCE heeft geholpen bij

Tesorion met het realistisch kijken naar deze pro-

de prioritering en vervolgens ook bij het formule-

uitdagende werkgever. Hofstede: “In een markt met veel

jecten, wensen en doelstellingen en heeft daar

ren van de project charters, het vormen van

‘wildgroei’ en ‘praters’ willen we juist de partij met kennis van

een helder pad in geschetst. Een aantal zaken

projectteams, het opzetten van rapportagetools

moesten we netjes op orde brengen, voordat we

om de voortgang te bewaken en ook inzicht te

daar verder op konden bouwen. Dan is het han-

geven aan de stuurgroep en het management-

dig als je een projectmanager, met ervaring op

team.

Rick Hofstede is met zijn technische achtergrond door
gegroeid van Product Manager naar CTO binnen Tesorion. De
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BEWEGEN OP ALLE NIVEAUS IN DE
ORGANISATIE
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Portfoliomanagement
Portfoliomanagement is een organisatie-inrichtingsvorm waardoor organisaties op een flexibele
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zoals consultancy, scans en penetratietesten.
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strategische doelstellingen, en 3) inzicht te krijgen over de inzet van resources. Met behulp hiervan
wordt het management van een organisatie in staat gesteld om de projecten met de meeste meer-

Resultaat is dat er een integraal beeld is ontstaan
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Concrete resultaten

één eigenlijk niet nodig. De richting die BCE daarin
heeft aangegeven is iets wat wij nu bij Tesorion

Venieuwde professionele manier van

verder kunnen overpakken. Dit is heel waardevol

werken binnen de organisatie

geweest voor onze bedrijfsvoering en manier van
werken. We hebben een flink aantal projecten

Focus en prioriteit aangebracht in
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projecten voor nu én de toekomst

Er zijn cruciale business-projecten afgerond. Het
heeft ons in een half jaar tijd inhoudelijk als bedrijf

16 projecten succesvol afgerond, binnen

naar een hoger niveau getild. Bij BCE regelen ze
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het. Echt. Complete ontzorging op projectniveau.
Tot de allerlaatste dag is alles tot in de puntjes
geregeld. Ook de overdracht naar onze mede
werkers om te zorgen dat alle geborgd blijft, was
perfect geregeld.”
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