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intake

• Welke projectervaring hebben jullie?
• Wie is project assistant?
• Wie wil project assistant worden?



Projectassistent
• Dansen met de projectleider (hoofdstuk 1)

• Bluf jezelf in projectmanagement (hoofdstuk 2)



Projectassistent
• Schakel met gemak (hoofdstuk 3)
• Vergroot je communicatiekracht (hoofdstuk 4)

• Ga het conflict aan (hoofdstuk 8)
• Werk aan het ideale project team (hoofdstuk 6)



Projectassistent
• Grip op je tijd en op je project (hoofdstuk 5)

• Geef en sta open voor feedback (hoofdstuk 7)



Leerdoelen

ü Je krijgt de vaardigheden aangereikt waarmee je als projectassistente je projectleider en je projectteam 
actiever en effectiever kunt ondersteunen;

ü Je hebt inzicht gekregen in de manier waarop een project georganiseerd wordt en je eigen rol hierin verder 
uitgediept;

ü Je leert je communicatieve competenties goed en effectief in te zetten voor een professionele uitvoering 
van je projectwerkzaamheden.



Case
1. ‘Organisatie van een heisessie voor de nieuwe afdeling Business Support’
2. Wat heb je zelf “in de aanbieding?”

Type here the title of the presentation



een Project wat is dat?



Een voorbeeld

1. Het plannen van een trouwdag
2. Het verbouwen van een keuken (‘Help mijn man is een klusser’)
3. Het beginnen van een B&B (‘Ik vertrek’)
4. Of een ander voorbeeld
5. Klus vs. een project



Project, een aantal kernmerken

• Uniek en eenmalig (daarna wordt het een draaiboek), duidelijke 
opdrachtgever/projectleider
• Meerdere mensen bij betrokken
• Risico; hoe gaat het nu echt zo verlopen en waar lopen we tegen 

aan?
• In tijd en geld beperkt
• Kosten en baten tegen elkaar afzetten (business case)
• ‘Geen klus zo klein of er moet een baasje zijn’



3 manieren van werken

van idee            via acties                 tot resultaat

C C C
Routine

? ? ?
Improviseren

?C C
Project



3 kanten

• Formuleren
• Faseren
• Beheersen
• Beslissen

Samenwerking:
opdrachtgever-
opdrachtnemer, 

projectteam en met  
andere betrokkenen

Projectleiderschap/assistentie:
• verantwoordelijkheid nemen 
• kwaliteit van diensten

• beïnvloedingsvaardigheden

Het

Ik

Wij



Eerst denken, dan doen (1)

Probleemanalyse:
De vraag achter de 
vraag doorgronden

Definiëren van de eisen 
aan het gewenste 
resultaat



Eerst denken, dan doen (2)

Brainstormen over 
mogelijke manieren 
om het gewenste 
eindresultaat te 
behalen
Keuze maken > plan  
vastleggen in een 
projectplan… Plan voorleggen aan de 

opdrachtgever en zorgen 
voor een GO!

Dan DOEN!!



Fase 1

Initia-
tieffase

Fase 2

Defini-
tiefase

Fase 3

Ontwerp-
fase

Fase 4

Voorbe-
reidings-
fase

Fase 5

Reali-
satie-
fase

Fase 6

Nazorg-
fase

Alle betrok-
kenen hebben
een gelijk 
beeld van het
project: wat is
het wel, wat 
niet.

Weten wat
we willen: 
concreet
project-
resultaat en
projectweg

Oplossingen
voor het be-
reiken van het
doel.

Gereedstellen
van voor de 
uitvoering 
benodigde
zaken.

Uitvoeren
van wat 
bedacht is.
Resultaat-
gericht.

Borging
van de 
resultaten.

Formuleren van de eisen:
- randvoorwaarden
- functionele eisen (prestaties)
- operationele eisen (gebruikers-eis)
- ontwerp eisen

Faseren (zie bijlage 2)



Fase 1 - 4

Voorbereidingsfase

Fase 5

Reali-
satie-
fase

Fase 6

Nazorg-
fase

Alle betrok-
kenen hebben
een gelijk 
beeld van het
project: wat is
het wel, wat 
niet.

Weten wat
we willen: 
concreet
project-
resultaat en
projectweg

Oplossingen
voor het be-
reiken van het
doel.

Gereedstellen
van voor de 
uitvoering 
benodigde
zaken.

Uitvoeren
van wat 
bedacht is.
Resultaat-
gericht.

Borging
van de 
resultaten.

Formuleren van de eisen:
- randvoorwaarden
- functionele eisen (prestaties)
- operationele eisen (gebruikers-eis)
- ontwerp eisen

Faseren (bijlage 4, 5 en 6)
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– resultaat op tijd
– uitvoering activiteiten volgens planning

-kosten binnen budget
– balans kosten/baten

- communicatie/overleg
– handleidingen/procedure

– heldere taak- en verant-
woordelijkhedenverdeling

– organiseer de samenwerking

– stel vast welke kwaliteit 
wordt verwacht

– toets tussentijdse resultaten 
aan de kwaliteitseisenK

O
I
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De 5 beheer aspecten



Positie van projectassistent

• Kan per project verschillen
• Heeft invloed op taken, 

verantwoordelijkheden en inbreng
• Is bepalend voor motivatie en inzet



1. Externe positie

= Projectassistent

= Projectmanager



2. Randpositie



3. Centrale positie



4. Deelpositie



Gesprek met de opdrachtgever (positie)

1. Wat wil je vertellen?
2. Hoe begin je?
3. Welke stappen heb je in het gesprek?
4. Hoeveel tijd kost het? 

Handvat; bijlage 1

O,DAT…
• (O) opening (D) doel (A) aanpak (T) tijd
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1. Probleem
2. Projectdoelstelling
3. (Organisatiedoelstelling)
4. Globaal projectresultaat
5. Afbakening
6. Randvoorwaarden
7. Succescriteria

Projectopdracht (bijlage 3)



Rol projectteam leden/projectleider

• Leidinggeven aan deelprojecten (O, K)
• Eigen deskundigheid inbrengen (O, K)
• Opdrachten (laten) uitvoeren (O, K)
• Voortgang eigen werk bewaken (T,G,K)
• Informatie geven over afgesproken

zaken aan werkgroep/projectleider (I)
• Meewerken aan rapportages (I)
• Eigen afdeling(shoofd) goed informeren

(I)
• Constructief overleg (I)



Rol projectassistent

• Taken op organisatie, planning, budgetbeheer, 
voortgangscontrole (O, T, G, I), 

• (mede) Verantwoordelijkheid oppakken (K)
• Documentatiesysteem opzetten en beheren (I)
• Coördineren en organiseren van activiteiten en 

afspraken (O,I)
• Uitzetten van activiteiten en controleren van de 

uitvoering (O,I)
• Als vraagbaak fungeren: in’s en out’s van de project 

kennen (hoeft dus niet van de inhoud) (I)
• Signalen snel oppikken en daarop actie ondernemen 

of laten ondernemen (I)



Projectorganisatie

Stuurgroep

Projectleiding

WAAR ZIT JIJ?

Gebruikers

Projectbureau

Werk- of taakgroepen



Technieken
Methoden:
• Prince 2
• Scrum

Planningstechnieken:
• Excel
• MS Projects
• Mural (Scrum)



Werken met post-its



Rol projectassistent



Projectassistent

• Zie je het jezelf doen?
• Wat zou er leuk aan zijn?
• Wat zou er minder leuk aan zijn?
• Wat is dan de opdracht naar jezelf?



Huiswerk voor na deze training
• Doorlezen hoofdstuk 1 en 2 (werkblad blz. 38 

en 62)
• Voor de volgende keer; hoofdstuk 3 en 4
• Bekijken bijlagen
• Filmpjes op internet over Scrum en Prince2



Wrap up van 1e deel

• Wat is je bijgebleven?
• Wat ga jij doen?

• Volgende keer; communicatie


