
Projectassistent, 
pak je rol

deel 4



Onderwerpen

• Terugblik
• Quiz
• Conflicthantering
• Teamdoelmatigheid
• Acties



Quiz….
1. Noem 3 redenen waarom een project een project is.
2. Hoeveel fases heb je minimaal nodig in een project?
3. Welke aspecten spelen mee bij de verhouding IK/WIJ/HET? Noem minimaal 1 aspect 

die bij 1 van de drie belangrijk is.
4. Welke projectmanagementproducten ken je? Denk per keer aan de afsluiting van 

een fase.
5. Wat zijn de belangrijkste hoofdrolspelers in een project?
6. Welke beheersfactoren ken je in een project?
7. Wat zijn je belangrijkste taken als projectassistent in een project?
8. Welke afspraken moet je minimaal maken met de projectleider?



Conflict, wat is een conflict?



Hard op de inhoud, 
met respect voor de relatie! 



Conflicthantering



4 ‘hoeken’ (Roos van Leary)



Werkrelaties; Teamverbinding



De evergreens

• Initiatief
•Verantwoordelijkheid
• Loyaliteit



Mensbeeld

X Y



Hoe staat jouw team er voor?

• Hoeveel X-mensen ken je 
in jouw team?
• Hoeveel Y-mensen ken je 

in jouw team?



Succesteam?!
• Wanneer was jij onderdeel van een succesteam: werk, sport, vereniging of thuis)?
• Wat zijn de ‘elementen’ als je terugkijkt, die het tot een succesteam maakten?



Teamdoelmatigheidsmodel



1. Visie & missie



•Welk   budget/geld (G)
•Welke mensen/organisatie (O)
•Welke kwaliteit (K)
•Welke informatie (I)
•Welke planning/tijd (T)

GOKIT

2. Doelen & 
resultaten



3. Taken & rollen

1. Wie is de baas?
2. T/B/V
3. Team?



Website Sherpas Proyects

• Herken je je teamrol?







Klik om stijl te bewerken



De 7 regels van Hendriks (2016):
1.Houd je focus op winnen.
2.Respect. Wees trots op elkaar & jezelf.
3.Sociale media. Gebruik sociale media 

met verstand.
4….5…6…7… (Je bent te allen tijde lid van Olympic Team)

4. Werkafspraken & procedures



5. Relaties & beleving



6. Feedback

KC

KC



Samenwerken in teams

1. Heldere doelen & resultaten (vanuit visie)
2. Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden (TBV)  & 

rollen duidelijk
3. Werkafspraken & procedures zijn afgesproken
4. Goede relaties & beleving
5. En feedback



Werken aan het team

• Gesprek met de opdrachtgever/projectleider

• Project Start Up

• Vooraf of na een vergadering
• Bij de evaluatie



Systemen

• Documenten; Dropbox, 
• Sharepoint, OneNote
• Communicatie; WhatsApp, 

Outlook, MSteams
• Planning; Mural, MS Excel, 

MS Project



Wrap up

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



Basis projectmatig werken

• Eerst denken dan doen
• Van grof naar fijn ontwerpen
• Plannen & van voor naar achter en van achter 

naar voren plannen
• Er is een opdrachtgever/projectleider & team
• Aandacht voor de Business Case en risico’s



Projectassistent
samengevat:



Bedankt voor je 

aandacht en 

graag tot ziens of

horens!


