
 

 
 

Geef uw innovatie een kickstart met IBDD's 
projectplan service! 

 

info@nielsflach.nl 
tel. 06-43856016 
Molenvijver 15 
3052 HA Rotterdam 
KvK nr. 24472858 
www.ibdd.nl 

 

Wilt u een nieuw product introduceren, een geweldig idee handen en 
voeten geven, een veelbelovend nieuw concept implementeren... maar 
heeft wat hulp nodig om trefzeker van start te gaan? 

Overweeg dan de voordelen die IBDD kan brengen met haar professionele en 
ervaren hulp bij het opstellen van een projecplan. 

U heeft de briljante mensen in huis, maar weet niet wie het best in het 
projectteam zou passen? U wilt dat briljante, maar nog wat "vliegerige" 
idee meer "no nonsense" scherpte en focus geven voor u het startschot geeft? 
Misschien wilt u eerst écht weten wat het idee kan opleveren en wat de risico's 
zijn voordat u van start gaat? 

Mischien is er ook externe aanvullende kennis nodig, bijvoorbeeld 
technologische expertise of specifiek toegesneden communicatie naar 
doelgroepen, management team of financiers? 

Als een idee in een duidelijk plan is gegoten dat de potentiële marktwaarde, de 
kosten, de risicos en de nodige bronnen in termen van geld en personeel, zal de 
realisatie en de winstgevendheid dichterbij blijken dan u had gedacht. Laat 
IBDD uw team op het juiste spoor zetten, met net dat beetje hulp dat het nodig 
heeft om op één lijn te komen en toegewijd te werken. 

Neem contact op met Niels Flach voor een inspirerend 
telefoongesprek over het potentieel van úw idee. Doe het NU! Het is 
gratis, gegarandeerd vertrouwelijk en zonder enige verplichting. 

Dr. ir. Niels Flach is chemisch ingenieur met kennis op het gebied van 
materiaalkunde, kunststoftechnologie, organische en analytische chemie en 
procestechnologie. Hij is ervaren als programma manager bij het Dutch 
Separation Technology Institute .  
Dit is een publiek-private samenwerking, waar in samenwerking tussen publieke 
en industriële R&D-ers projecten in een setting van 'open innovatie' worden 
opgezet en uitgevoerd. Goede samenwerking tussen deze twee culturen is 
daarbij cruciaal. De industrie is leidend in de projectdefinitie, zodat de projecten 
altijd industrieel relevant zijn. 

Voor meer informatie over IBDD en een CV van Niels Flach, zie www.IBDD.nl  

Neem gerust contact op met Niels Flach op +31 (0)6-43856016 of via 
info@nielsflach.nl  

  De unieke punten:  

x Ervaren programmamanager helpt u om snel 
te starten  

x Dienstverlening precies daar waar u het 
nodig heeft: geen werk dat u zelf ook kunt 
doen.  

x Gecertificeerd volgens Prince2® methodiek: 
best practices uit het moderne 
projectmanagement, maar toegesneden op uw 
organisatie en doelen… 

x Dankzij een scherp tarief en no-nonsense 
aanpak betaalt IBDD zichzelf in weinig tijd 
terug: lagere faalkans, grotere trefzekerheid, 
minder vertraging.  

x IBDD's scherpe tarief bedraagt 107 Euro per 
uur excl. BTW en reiskosten - of een vaste 
prijs voor een projectplan volgens tevoren 
gemaakte afspraken  

x Gratis eerste consult (alleen reiskosten 
worden gedeclareerd)  

x Contacten met diverse TU's voor aanvullende 
kennis die uw projectteam nóg sterker maakt  

x Projectmanagement diensten na de 
projectstart zijn een optie: 
          > Project board met senior  experts   
             voor projectsturing bij issues 
          > Hulp bij monitoring en bijsturing 
          > Ondersteunen van project financing 
          > Ondersteunen van project partner- 
              schap in elke fase 
          > Projectcommunicatie op elk gewenst  
             niveau, intern en extern.  

x Referenties zijn beschikbaar op verzoek  
 

 

  

 


