
Projectassistentie, pak je rol
Communicatie!



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?



(Project) communicatie
• DEEL 1

• Schakel met gemak (hoofdstuk 3)

• Vergroot je communicatiekracht 
(hoofdstuk 4)

• DEEL 2

• Ga het conflict aan (hoofdstuk 8)

• Werk aan het ideale project team 
(hoofdstuk 6)



Terugblik

• Wat is je bijgebleven?
• Wat kan ik voor je betekenen?

Type here the title of the presentation 4



“Huiswerk”
• hoofdstuk 1 en 2 (werkblad blz. 38 en 62)
• hoofdstuk 3 en 4
• Bekijken bijlagen
• Filmpjes op internet over Scrum en Prince2



3 competenties

• Flexibel/relatie (omgaan met onverwachte 
situaties en in het projectteam)

• Stressbestendig/doelgericht (wat is urgent 
en belangrijk; time management)

• Assertiviteit/zelf leiderschap (opkomen 
voor jezelf; effectieve communicatie)



Communicatie
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Ego’s
• Ze zijn even goed
• We hebben ze alle 3, ongeacht leeftijd
• Ze verschillen in de mate van voorkomen
• Meestal overheerst 1 ego…



Transactionele
Analyse



Beïnvloeden (bereiken 
wat je wilt bereiken)





4 stijlen

PUSH-stijlen
OVERTUIGEN:
• Voorstellen doen 
• Argumenteren

AANSPOREN:
• Normen stellen 
• Oordelen

PULL-stijlen
ONDERZOEKEN:
• Vragen stellen en
• Luisteren/Samenvatten

(LSD)

INSPIREREN:
• Bundelen en
• Verbeelden



Welke stijl?

•Aansporen
•Overtuigen
•Onderzoeken
• Inspireren



Roos van Leary (weerstand)



Posities



Voorbeelden (over NIET)

• De projectleider neemt niet de tijd om 
samen met jou het plan door te nemen 
(druk etc.)

• Een collega heeft de gevraagde actie nog 
niet uitgevoerd

• Een collega ziet het project niet zitten
• De projectleider neemt jouw suggestie 

niet over (en als hij/zij het wel 
overneemt?)



Jouw inzet
VERANTWOORDELIJKHEID

LOYALITEIT
INITIATIEF



Verantwoordelijkheid
üNegatieve interpretatie van Verantwoordelijkheid:

§ Iets waar je je aan wil onttrekken of iets wat je wil afschuiven op 
anderen

§ Extra belasting, iets vervelends, een onaangename verplichting

§ Iets vervelends: je kan worden bekritiseerd



Verantwoordelijkheid
üPositieve interpretatie van Verantwoordelijkheid:

§ Iets wat je vrijwillig aanvaard
§ Iets wat je leuk vindt en iets wat je nastreeft
§ Iets wat je prestaties verbetert



Oefening, graag eigen cases

• Groen voor keuze 1
• Geel voor keuze 2
• Blauw voor keuze 3



Terugblik op 3e dagdeel

• Wat is je bijgebleven?
• Wat kan jij gaan doen?



Wat kun je gaan doen?
• Lees de hoofdstukken van het boek, werkbladen 86, 104

• Analyseer een recent conflict; hoe begon het, wat gebeurde er en hoe is het opgelost?
• Vul de teamscan in op www.sherpasproyects.com (bij Jakob Zwinderman; scans)

http://www.sherpasproyects.com/

