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Logische ontwikkeling van Planning-, -> Kansen/Risico-, -> naar Serendipiteitmanagement
voor het beheersen van het Onbekende.
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De Blue Swan Navigator, om naar de beste toekomst van een project te navigeren, is één van de tools voor de World Trade Port, een VOC 2.0 voor ruilhandel met projecten.
Deze kennis wordt u door Bayze International B.V. ter beschikking gesteld. In ruil daarvoor ( als trade ), indien u het gaat gebruiken, verwachten wij een bijdrage aan de World Trade Port
De WTP is om in alle regio's in de wereld eenvoudig projecten te kunnen initiëren, sim-city achtig te bouwen,te financieren en op te volgen met als doel handel & werkgelegenheid Anyplace,
http://wtp.one/onewebmedia/WTPposter.pdf Bank: Bayze International BV
Anywhere, Anytime.
IBAN: NL23 RABO 0310 4862 62

Full control of the Unknown
Unknown with Serendipity
Management
ROI, Return on Investment
OI, Organizational Intelligence

Serendipiteit is niet te voorspellen maar je kan procesmatig zorgen dat het OP TIJD ( voortschrijdend ) komt!! ( voor je Project)
Betekenis van Serendipiteit: De kunst op iets waardevols te vinden wat je NIET zoekt! ( binnen project maar ook persoonlijk ).Daarvoor is nodig doorzetten, focus, open mind, samenwerking, wijsheid, lef.
Sinds 2006 is Serendipiteit "gevangen" in de driehoek 1-Effciency, 2-Serendipiteit en 3-Project en sinds 27december 2014 procesmatig op te wekken via de Blue Swan (serendipity ) Navigator
Voorwaarde is dat je je goed voorbereid ( chance favours the prepared mind! ) en daarna komt pas serendipiteit "Out of the Blue!!". First you then The Blue!!

www.bsi.one

Systematisch plannen begon ongeveer in 1940-1945 t.b.v. D-day
A 1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2017
1 23 4
Kwartalen

Systematsiche Kansen/Risiso-analyse begon ongeveer in 1985-1990
B 1985
1990
1995
2000
2005
2010

Testen van eerste modellen
2006-2014

Testen van de Blue Swan Navigator
2015-2016

Eerste model dat Serendipiteit verbond met
Project en Efficiency kwam in 2004..2006
C 2005
2010
Q1 -2017
-> 2004-2006, eerste model ( Provincie Zuid-Holland, KIVI en Chevron-Voorburg )
-> Testen bij Havenbedrijf Rotterdam en Shell Schoonebeek
-> Testen bij Spoedwet, Haringvliet en Waalbrug ( totaal 4,5 miljard )
->Testen bij Avenue2, Galecopperbrug ( totaal 1 miljard )
Eind 2014 begon het systematisch beheersen van
het Onbekende d.m.v. de Blue Swan Navigator systematiek
-> Testen bij IXAS, Zuidplus, 3-angle ( totaal 3 miljard )
-> Uitrollen Blue Swan Navigator t.b.v. Serendipiteit Management
-> Afspraak met bedrijven, overheden, instellingen, verzekeringen en banken
-> De Benelux als uitvalsbasis voor de WTP met Breda-Central ( WTP-1 )

Uitrollen Blue Swan Navigator
2017-……

Tijdbesteding t.b.v. Serendipiteitmanagement
1 Maken Tijdweg: 16 tot 40 uur afhankelijk van project
2 Maken milestoneplanning: 4 uur
3 Periodieke update : 4 tot 8 uur per maand
Baten ( Fase 1 )
1 Geluk bij een ongeluk, check daarna wel je systemen zonder oordeel
2 ROI gedreven ergo hogere ROI
3 Meer veiligheid, kwaliteit en algemene efficiency

Het Serendipiteitmanagement Proces

Implementatie van het Serendipiteitmanagement Proces in een organisatie:
Fase 1: Serendipiteitmanagement Proces ( +/- 1 jaar )
1 Maken visueel tijdweg in Excel ( om planning toegankelijk te maken voor niet-planners ) -> Daardoor helderheid, samenwerking
en daardoor zie je de adders onder het gras
( laaghangend fruit, easy serendipity )

Netwerk Planning op
orde met
Eindmilestone &
Steppingstones
vastgelegd?

1
Visueel Tijdweg in Excel

Kansen/Risico Proces
op orde?
1 kans = 5 risico's!

Voortgang en update
proces op orde?
Minimaal maandelijks.
Planning(*), Kansen/Risico's en
Serendipiteit

(*) Planning met zig/zag lijn voor meer focus.
Planning engineer bepaalt wel de achterstanden
2
en te nemen acties daarop.
Milestoneplanning van Project

2 Maken van een korte milestone planning ( 10 tot 20 milestones )
en daarna toepassen van de "Fight for Every Inch"-strategie
op de Stepping-stones. Challenge ook de eind-milestone
tijdens de periodieke voortgangsbewaking van de planning.
De milestones dienen met efficiente maatregelen op de plaats gehouden te worden.
Efficiënte maatregelen -> integraal veiligheid, kwaliteit, omgeving ( ON,OG,….) , tijd en kosten meegenomen en afgewogen
3 Periodiek ( gelijk met de voortgang van de planning ) de verkregen serendipiteit noteren:
Ook geluk bij een ongeluk is serendipiteit. Wel daarna check op veiligheidsysteem.
1- Datum van het serendipiteitsevent
2- Wat voor serendipiteit was het ( klein, groot, binnen het project, buiten het project, geluk bij een ongeluk)
3- Waardoor denk je dat je die serendipiteit kreeg?( opm.Serendipiteit is een gevolg van een eerdere actie om het project beter te beheersen )
Bijvoorbeeld:
Planning gedeeld met organisatie, vragen snel beantwoord, in het algemeen dienstbaar opgesteld waardoor betere samenwerking.
4- Wat voor effect heeft het op de stepping-stones en eindmilestone ( robuuster of minder robuust? )
5- Challenge de eind-milestone ( nog robuust?, kan je eerder opleveren? )
6- Acties om Serendipiteit in te leiden de komende periode ( tijd, geld, veiligheid, kwaliteit, organisatie,…. )
Opmerking: Excelsheet hiervoor is beschikbaar, de App via Internet is in de maak.
Fase 2: Serendipiteitmanagement Proces ( +/- 6 mnd )
Indien fase1 ingevoerd is en begrepen ( ongeveer 1 jaar ) wordt Fase 2 uitgerold met o.a.:
1- Wisselwerking projectdoelen en persoonlijke doelen ( hobby's )
2- Werken met de Piramide om het voortschrijdend inzicht te accentueren.
3- Invullen van de Organisatie Intelligentie tabel en bijhouden OI-Grafiek -------------------------->
Fase 3: Serendipiteitmanagement Proces ( +/- 3 mnd )
Indien fase 1 & 2 goed wordt begrepen kan fase 3 ingevoerd worden
Het gaat te ver om er nu op in te gaan.

