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Adviseurs en managers
voor sport, welzijn en onderwijs

ConVisie Advies en Management is actief voor lokale overheden en
instellingen in de sectoren sport, welzijn en onderwijs.

Werkwijze van conVisie
Onafhankelijk

is als managementinstrument opgenomen in het Handboek

ConVisie adviseert over huisvesting, beleid, beheer en exploitatie van
maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast biedt conVisie project- en
interim-management voor onderwijs, welzijn en sportaccommodaties.

ConVisie is een onafhankelijke organisatie zonder enige binding

voor Sportaccommodaties van ISA-Sport.

belangen in de exploitatie en/of realisatie van maatschappelijke

Onderscheidende kwaliteiten

begeleiding van projecten.

met belangenbehartigingsorganisaties. ConVisie heeft evenmin
voorzieningen. Dit garandeert onafhankelijke advisering en

Contact

●

Brede vakdeskundigheid en grote betrokkenheid;

Resultaatgericht

Over onze afzonderlijke producten

●

Specialist op het gebied van ontwikkeling, realisatie, exploitatie en

ConVisie hanteert een resultaatgerichte aanpak. Elke opdracht

en diensten kunt u meer informatie

beheer van maatschappelijke voorzieningen waaronder

opvragen. Ook een vrijblijvende

multifunctionele accommodaties;

afspraak met een van onze adviseurs
is mogelijk, u kunt dan zelf nagaan

●

Praktische kennis, ervaring en visie op vraagstukken rond beleid,
beheer, ontwikkeling, realisatie en exploitatie van maatschappelijke

wat wij voor u kunnen betekenen.

●

info@convisie.nl
www.convisie.nl

Interim-management

toe zijn. De ervaren adviseurs van conVisie hebben een groot

afdelingen sport, sportaccommodaties en verzelfstandigde

probleemoplossend vermogen.

sportbedrijven. Aanleiding hiervoor zijn onder andere reor-

Direct toepasbaar
De adviezen van conVisie sluiten aan op de mogelijkheden
dankzij praktijkervaring realistische en gedragen adviezen.
Open communicatie
ConVisie hanteert een transparante en gestructureerde werkwijze. Open communiceren bevordert de constructieve samenwerkingmet alle betrokken partijen. Betrokkenheid en enthousiasme garanderen een optimale inzet van de adviseurs.

Producten en diensten
Advisering
ConVisie adviseert over diverse beleidsvraagstukken rondom
accommodaties voor sport, welzijn en onderwijs. Denk aan het

Management
Proces- en projectmanagement
Interim-management

SIAM
Sportaccommodatie Inventarisatie Analyse Model

haalbaarheidsonderzoek.

ConVisie werkt als interim-manager voor gemeentelijke

binnen de organisatie van de opdrachtgever. ConVisie levert

Beleid
Huisvesting
Aanbesteding
Meerjaren Onderhoudsplanning
Visieontwikkeling
Projectdefiniëring
Haalbaarheidsonderzoek
Exploitatie
Beheer

welzijn en sport. Belangrijke elementen daarbij zijn visieontwikkeling en het uitvoeren van draagvlakonderzoek en

gaat gepaard met een helder omschreven doelstelling en een

Kennis van en ervaring met besluitvormingsprocessen van overheden.

Advies

ConVisie adviseert over de ontwikkeling van nieuwe maatschappelijke voorzieningen op het gebied van onderwijs,

plan van aanpak. Opdrachtgevers weten vooraf waar zij aan

voorzieningen;
advies & management

ConVisie heeft het SIAM instrumentarium ontwikkeld voor
het beheren en exploiteren van sportaccommodaties. SIAM

ontwikkelen van integraal accommodatiebeleid en het ontwik-

ganisaties, een nieuw te bouwen accommodatie, het opstarten en/of het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Zo
nodig voorziet conVisie in coaching van managers.
In alle gevallen formuleert conVisie vooraf heldere doelstellingen die bereikt dienen te worden. Dankzij een systematische
aanpak en regelmatige rapportages blijft de opdrachtgever in
staat om het proces te volgen en zo nodig bij te sturen.
Proces- en projectmanagement
ConVisie ondersteunt opdrachtgevers bij het ontwikkelen van
eisen en wensen van een nieuw te bouwen accommodatie.
Vervolgens begeleidt conVisie het nieuwbouwproject tot en
met oplevering en ingebruikname. ConVisie heeft veel
ervaring met het ontwikkelen, realiseren en beheren van
multifunctionele accommodaties voor sport, welzijn en
onderwijs.

kelen van een accommodatievisie. Daarnaast adviseert conVisie

ConVisie hanteert een transparante en gestructureerde

over vraagstukken rond de organisatie, het beheer en de exploi-

werkwijze waarbij de kosten voortdurend bewaakt worden.

tatie van maatschappelijke voorzieningen. Dit omvat advisering

Dit garandeert dat een dergelijk project beheersbaar wordt

rond verbetering van de bedrijfsvoering, de informatievoorzie-

voorbereid en uitgevoerd. ConVisie is tijdens alle fasen van

ning en bedrijfsplanning. ConVisie begeleidt de voorbereiding,

het project aanspreekpunt voor de opdrachtgever en zorgt

implementatie en evaluatie van nieuwe vormen van beheer.

voor een optimaal resultaat.

