De centrale rol van een

Project Management Office
De klassieke secretaresse voerde routinematige
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secretariële en administratieve taken uit en
diende de grijzende al wat kalende directeur
binnen een traditionele organisatie. Het werk
van een klassieke secretaresse is gelukkig
al geruime tijd aan het verdampen vanwege
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de digitalisering. De directeur, manager of
collega van nu heeft behoefte aan inhoudelijke
ondersteuning van een organisatietalent.
Een nieuwe en beter passende rol voor de
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moderne secretaresse vinden we binnen
een Project Management Office (PMO).

PMO
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Het belang van de projectassistent
De secretaresse van de 21e eeuw is steeds
vaker onderdeel van een intern projectteam, het Project Management Office, als
projectassistent of werkt freelance in een
soortgelijke rol. Projecten leveren in hun
tijdelijk bestaan aanzienlijke meerwaarde
en betekenis aan organisaties en hun directe en maatschappelijke omgeving. Deze
meerwaarde wordt alleen bereikt als alle
middelen zowel mensen als geld en tijd, op
de juiste manier worden ingezet. Om dit te
bereiken dienen mensen voor een korte of
langere tijd samen te werken om een vooraf
gedefinieerd doel te realiseren. Het succesvol afronden van een project kan dan ook
alleen als alle professionals samenwerken
en een ieder zijn of haar taak op de juiste
wijze weet uit te voeren. Een belangrijke
rol hierbij is weggelegd voor de project- of
PMO assistent, deze rol is essentieel voor
het welslagen van de complexere projecten.
Ontwikkelingen
Rond de projecten wordt vaak een PMO
ingericht waar al deze taken in onder
gebracht worden. Het belang van een
onafhankelijk PMO neemt toe. Een aantal
redenen hiervoor zijn:
• Bedrijven stellen hogere eisen aan rendement op investeringen,
• Toenemend belang van snellere organisatie aanpassingen,
• Realiseren concurrentie voordeel,

• Verhogen klantwaarde,
• Het aantal en de complexiteit van projecten nemen toe,
• De tijd waarin programma’s en projecten
moeten worden opgeleverd wordt korter.
De laatste tijd is onder maatschappelijke
druk meer behoefte aan meer transparant
inzicht en overzicht.
Nieuwe en strenge wettelijke regelgeving
omtrent verantwoordelijk ondernemingsbestuur en compliance zijn:
• Kwaliteit van betrokkenen, (deel)proces
en (deel)resultaten,
• Kwaliteit van besluitvorming,
• Onafhankelijkheid,
• Toezicht,
• Transparantie en verantwoording,
• Controle.
Deze beide ontwikkelingen zorgen ervoor
dat er een omwenteling gaande is in de
samenstelling van de projectteams, met
andere woorden het doen van projecten is
niet langer het domein van de projectmanager. Er is ook behoefte aan mensen die
in staat zijn verbindingen te leggen in de
organisatie en die als een spin in het web
in het projectteam staan.
De taak van een PMO
Het is de taak van een PMO om zorg te
dragen dat projecten in de juiste volgorde
van prioriteit en op de juiste wijze worden

uitgevoerd. De projectmanager heeft beschikking over de meest geschikte mensen
en middelen zodat de juiste informatie over
projectstatus en -voortgang ter hand van
het management wordt gesteld, waarbij de
kwaliteit van die informatie van project- tot
en met portfolioniveau is gewaarborgd.
Het competentieprofiel van een secretaresse
vertoont veel overeenkomsten met die van
een PMO-er of projectassistent. Zo kennen
ze allebei onder meer de competenties,
accuratesse, helikopterview, integriteit,
klantgerichtheid, omgaan met werkdruk,
organisatietalent en voortgangsbewaking.
Operationele supportactiviteiten van
het PMO lijken ook erg op die van de
(directie-)secretaresse en zijn onder meer;
• Standaardisatie van projectbesturing,
-planning en uitvoering,
• Standaardisatie van projectdocumenten
en -rapportages,
• Beschikbaar stellen van softwarepakketten
voor bijvoorbeeld urenverantwoording,
archivering en financiële administratie,
• “Onboarding” van nieuwe projectteamleden,
• Organiseren van kick-off meetings.
De rollen in een PMO
Aangezien het PMO een relatief jong fenomeen is, zijn er nog ruime mogelijkheden
om je hierin verder te ontwikkelen. Er zijn
mooie doorgroeimogelijkheden.
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In de praktijk blijkt dat de meest voorkomende functies in een PMO zijn:
• Hoofd PMO/Portfolio manager - is in
staat het PMO in te richten en te managen en kan functioneren als portfoliomanager of Hoofd PMO voor complexe
programma’s;
• PMO specialist/consultant - is in staat
zelfstandig het project- of programmamanagement team te ondersteunen
en te adviseren bij tactische kwesties,
respectievelijk op functioneel gebied,
zoals planning, control, of op generiek
gebied, zoals projectinrichting en
-sturing.
• PMO medewerker - is in staat het projectof programmamanagement team te
ondersteunen. (Senior PMO Medewerker - meerdere jaren ervaring als PMO
Medewerker);
• PMO assistent, projectsecretaris - is in
staat collega’s binnen het PMO te ondersteunen bij de PMO-diensten (instromer).

Scrum is sterk in opkomst en wordt voornamelijk gebruikt in SW ontwikkeling. Het
belangrijkste element is dat men met kleine
flexibele teams werkt en een “project”
opdeelt in kleine fases. IPMA is één van de
vakorganisaties in Nederland en geeft ervaringscertificaten uit aan projectmanagers.
Deze methodes leiden niet op voor PMO
assistent. PrinceII is een goede basis maar
vertelt niets over de rol van een PMO-er,
waardoor ze ook niet altijd soepel aansluit
op je eerste stap richting PMO assistent.
Krachten bundelen
Ben je een ondersteuner, bijvoorbeeld
(directie)secretaresse/secretaris, office

manager, managementassistent of
(directie)assistent, die werkzaam is in het
bedrijfsleven en op zoek naar een cursus
over projectmanagement? Dan ben je aan
het juiste adres. PMO Institute en #ONTSECRETARESSEN gaan de krachten bundelen
en samen workshops en cursussen organiseren speciaal voor managementondersteuners, die willen doorstromen naar functies
op het gebied van projectmanagement en
project support.
De cursus is speciaal voor mensen die
graag de overstap willen maken naar professioneel project support om als een spin
in het web een bijdrage te leveren aan het
succesvol uitvoeren van projecten.

Ontwikkelen richting professioneel
PMO’er
Om mee te bewegen met deze ontwikkeling kun je diverse opleidingen volgen zoals
Pince2, Scrum en IPMA.
PrinceII is een van de belangrijkste projectmethodes in Nederland en is met name
belangrijk voor projectmanagers. Het
belangrijkste element is het leren van een
gemeenschappelijke taal.
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Programma
• Projectmatig werken: wat is projectmatig
werken en waarom doe je het?
• De project- of programma organisatie:
wie maakt er deel van uit en wat is
daarin de rol van de PMO assistent?
• Samenwerken in een projectteam:
hoe en met wie communiceer je in een
projectorganisatie?
• Welke fases zijn er in een project of
programma: voorbereiden, opzetten,
uitvoeren, afsluiten en evalueren?
• Wat is je rol in de verschillende fases
van het project of programma?
• De projectplanning: hoe maak, lees
en bewaak je een planning?
• Projectfinanciën: hoe stel je een
projectbegroting op.
• Project control: wat is het en hoe gebruik
je het?
• Projectdocumentatie: waar loop je
tegenaan?
• Afsluiten van een project.
• Behandeling en gebruik van templates.

PMO Institute
Kennis- en Exper�se centrum
voor Project Support
Onze diensten:

Management & Advies
Training & Opleiding
Detachering
www.pmoins�tute.com

Wij barsten van de ideeën.

DAAG ONS UIT!

Kijk voor meer informatie en hoe je je kunt
aanmelden voor deze cursus op
www.pmoinstitute.com/pmo-assistent of
www.ontsecretaressen.nl/pmo-assistent

(scan bovenstaande QR-code met een QR-app op uw smartphone)
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