
Jeffrey werkt als docent bij een Hoge-
school en is als projectmanager aange-
steld om een onderwijsvernieuwings-
project te leiden. Jeffrey heeft moeite 
om realistisch te plannen en is een 
perfectionist. Zijn manager schakelt mij 
in als coach, omdat hij bang is dat Jef-
frey ten onder zal gaan aan het project.

ONHAALBARE DEADLINE
Tijdens de eerste sessie legt Jeffrey mij 
de inhoud van het project uit. Er ligt 
een door de hogeschool opgesteld 
projectvoorstel van 20 pagina’s. Het is 
eind januari 2015 en Jeffrey heeft tot 1 
april om een projectplan en een pilot 
op te leveren.

Nauwkeurige bestudering van het 
projectvoorstel leert dat Jeffrey voor 1 
april vier belangrijke resultaten moet 
opleveren. Ik teken op het whiteboard, 
dat in het lokaal hangt waar we zitten, 
vier grote vakken.

We gaan per resultaat de diepte in. 
Wat moet er precies worden opgele-
verd? Moet het resultaat ook worden 
besproken met collega’s van Jeffrey? 
Met managers? Met studenten? Het 

antwoord is telkens ja. Jeffrey beseft al 
snel dat oplevering van al deze resulta-
ten voor 1 april volstrekt onhaalbaar is. 

TIJDIG BIJSTUREN
Na de twee uur durende sessie gaat 
Jeffrey meteen gesprekken voeren met 
zijn manager en opdrachtgever, om aan 
te geven dat de planning moet worden 
aangepast. Geen leuke boodschap, 
maar wel een noodzakelijke, en… beter 
nu dan later. In de sessies die volgen 
maakt Jeffrey, met hulp van mij, een 
realistisch projectplan.

Inmiddels is de pilot succesvol verlo-
pen, heeft Jeffrey een ‘go’ voor het hele 
project en ligt de uitvoering op koers. 
Ik coach Jeffrey in het (her-)plannen, 
het communiceren met stakeholders, 
het managen van risico’s en hoe hij dit 
project kan combineren met zijn andere 
(onderwijs-)taken. Fijn voor het project, 
fijn voor de manager en… fijn voor 
Jeffrey.

PROJECTMANAGEMENT BIJ 
EFFICIENCY EXPERT
In bovenstaande casus zien we enkele 
belangrijke succesfactoren van projecten:

•	 	Voldoende	aandacht	en	tijd	voor	de	
voorbereiding: het schrijven van een 
Plan van Aanpak;

•	 	Realistische	planning,	door	de	
gewenste resultaten uit te werken.

•	 	De	gebruikers	betrekken	bij	de	start	
en uitvoering van het project;

Vanuit	mijn	ervaring	als	projectma-
nager	en	als	gecertificeerd	PRINCE2-
trainer (dé methode om projecten te 
managen), kan ik u coachen om uw pro-
ject	tot	een	succes	te	maken.	Daarnaast	
kan ik ervoor zorgen dat u staande blijft 
in de hectiek die een project met zich 
meebrengt.

Het plannen en managen van projecten, is voor velen een lastige klus. Aandacht voor enkele essentiële 

succesfactoren vergroot de kans op succes enorm‘, aldus Jan-Dirk Reijneveld. Met zijn bedrijf Efficiency 

Expert coacht en traint hij projectmanagers om ontspannen hun projecten tot een succes te maken.

Succesvol projecten managen 
met Efficiency Expert

Jan-Dirk	Reijneveld
www.efficiencyexpert.nu
Tel: 06-40479265

HOE WERKT EFFICIENCY EXPERT?
In vergelijking met 20 jaar geleden krijgen we 20 keer zoveel informatie op ons 
af.	Veel	mensen	verdrinken	 in	deze	 infobesitas.	 Efficiency	Expert	 (Jan-Dirk	Reijne-
veld) coacht en traint mensen hoe ze structuur aan kunnen brengen in hun e-mails, 
agenda, taken en projecten. Het gevolg is rust in je hoofd, grip op je werk, en meer 
productiviteit en werkplezier. 
Ook toe aan een succesvol project?
Maak een vrijblijvende afspraak!

11oktober 2015


