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CastelloServe 
“Een bastion van dienstverlening 

met passie voor projectmanagement” 
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OpenLeerCastellum 
 

Het OLC is de binnenplaats van CastelloServe waar wij onze  

kennis en ervaring met u delen door met laagdrempelige  

presentaties actuele thema’s aan de orde te stellen. 

 

Het OLC is actueel 

 is pragmatisch van aard 

 is theorie, praktijk en ervaring 

 is gratis 

 is er voor u 

 

 

  

 

  
 

 

 



(3) Jan. 2013 

 
Waarom Projectmatig werken? 

• Resultaatgerichtheid 

• Beheersing van tijd, geld en kwaliteit 

• Het biedt structuur 

• Unieke opgave met beperkte middelen 
klaren 

• Multidisciplinaire afstemming 

• Vergroot slagvaardigheid 

• Leuk voor betrokkenen 
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Voordelen projectmatig werken 

• Vergrote kans om doel te bereiken 

• Transparante aanpak 

• Beheersing van de voortgang 

• Grotere kans dat resultaat overeenstemt met 
verwachtingen 

• Betere besturing van activiteiten 

• Efficiënter bezig zijn met de opdracht 

• Vroegtijdige inschatting over tijd en middelen 

• Hulpmiddel dat er niets over het hoofd wordt 
gezien 
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Neven effecten projectmatig werken 

• Een projectorganisatie is een organisatie 
naast de andere organisatieonderdelen 

• Medewerkers, toegevoegd aan een 
projectteam, worden (deels) weggehaald 
van hun dagelijkse werkzaamheden 

• (Te) veel externen in een projectteam, 
kunnen de binding missen met de 
staande organisatie 
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Essentie van Projectmatig werken 

• Afbakenen van een opdracht (T, G, K, I, O) 

• Tijdelijke organisatie met éénhoofdige leiding 

• Één opdrachtgever 

• Teamwerk en teambelang boven individueel / 
discipline belang 

• Beheersing door fasering 

• Werkwijze is planmatig: 
– Bewust handelend 

– Doelgericht 

– Systematisch 

– procesmatig 
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Voorwaarden Projectmatig werken 

• Vastgestelde schriftelijke opdracht 

• Ter beschikking stelling van middelen, 
capaciteit en projectondersteuning 

• Houding en gedrag management en 
medewerkers: 
– Mandaat projectleiding 

– Samenwerking en teamwerk 

– Nakomen afspraken 

– Delen van kennis, informatie 

• Zorgvuldige besluitvorming 
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Aspecten Projectmatig werken 

1. Werkhouding 
• Eerst denken, dan doen 
• Van grof naar fijn 
• Van voren naar achteren, van achteren naar voren 

2. Proces van planmatig werken is een cirkel van: 
• Faseren 
• Beslissen 
• Beheersen 

3. Beheersaspecten 
• Geld 
• Organisatie 
• Tijd 
• Informatie 
• Kwaliteit 
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Belangrijkste aspect projectmatig werken 

Het op een transparante manier 

managen van de afwijkingen! 
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CastelloServe 
 
Wat kan ónze rol zijn bij Projectmanagement? 
 
Wij realiseren projecten van initiatief tot en met nazorg, nieuwbouw en revitalisatie, ict en 
beveiliging, techniek en organisatie! 
 
Onze adviseurs onderscheiden zich door hun expertise, ervaring en enthousiasme. Wij stemmen 
vooraf met u onze planmatige aanpak af, resulterend in een realistisch eindresultaat met een 
voorspelbare vergoeding. 
 
 
 
 
 
 
 
Zie onze website voor onze ervaring 
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Il Castello Signori 
De kasteelheren 

 
 
 
Rob Venema 
 Afgestudeerd Informatietechnologie en Telecommunicatie 
 Deerns Raadgevende Ingenieurs: Adviseur, software ontwikkelaar 
 Lacis Telematics & Networks: Sales consultant 
 KPN: Corporate accounts Onderwijs, branchmanager Onderwijs 

product en dienstontwikkeling 
 Sinds 2002 ondernemer 
 
 
 
 
 
Rob Claassens 
 Afgestudeerd Regeltechniek 
 Stork Paltran: Teamleider Control Engineering 
 AT&T: Salesmanager Nederland, Manager Operations Saoedi Arabië 
 Enertel: Manager Customer Operations 
 Dunea: Projectmanager 
 Meelis & Partners: Sr. Consultant Security / CPTED 
 Sinds 2008 ondernemer 
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Pastoor Bastiaansensingel 4a 

4711 EC Sint Willebrord 

 

T +31(0)10 7500 810 
 

W www.castelloserve.nl 

E info@castelloserve.nl 

F +31(0)847 402885 

 

 

 

 


