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DE FEESTMAAND KOMT ERAAN
IN DIT NUMMER
ONDER ANDERE:

Op het moment van schrijven is het

Wij hebben alvast een nieuwe lounge-set

donderdag 28 maart en komen onze

voor kantoor aangeschaft met lekkere

collega’s aan het einde van de middag

dikke kussens. Tja, werken aan de gracht

uit alle hoeken van het land, richting

heeft zo zijn voordelen…:)

Utrecht om informatie te krijgen, k
 ennis
op te doen maar bovenal gewoon

Vanaf volgende week gaat het tweede

gezellig met elkaar bij te praten onder

kwartaal beginnen en hebben we direct

het genot van een hapje en drankje.

een feestmaand met de paasdagen en

Ik verheug me er altijd op om ieder

Koningsdag, waar ik gek op ben! Ik kan

een te zien en te spreken en vooral de

uitkijken naar deze dagen; gewoon

interactie tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe’

lekker lunchen/brunchen met de kids

Trots op Pmo'er te zijn
#blog

collega’s te zien. En veel nieuwe

rond de eettafel, beetje hangen en

collega’s zijn er! Het eerste kwartaal van

bijpraten en ’s middags lekker uitwaaien

2019 was denk ik het meest effectieve

in het bos of op het strand. Vervolgens

Ontwikkelingen
PMO Lead

kwartaal van de afgelopen jaren.

de week daarop feestend Koningsnacht

Uiteraard levert de groei van PMO Lead

vieren en op Koningsdag slenteren

hier ook een belangrijke bijdrage aan.

door het park en de binnenstad van

Hierover kun je meer lezen bij ‘vanuit de

Purmerend om weer langzaam bij te

commercie’ en het item specifiek over

komen van een

PMO Lead in deze CINQ.

‘zware avond’.

Ander goed nieuws is dat de lente in

Wij kijken vol

middels is begonnen. Na twee heerlijke

vertrouwen naar het

weken in februari, werd het daarna weer

tweede kwartaal en

wat grijs en grauw. Maar inmiddels zijn

wensen iedereen

de vooruitzichten weer beter en zien we

langs deze weg alvast

de temperatuur langzaam stijgen.

fijne paasdagen, een

Zo lekker als de zon weer schijnt, de

feestend Konings

energie die hij geeft of je nu moet

dag en bovenal een

werken of niet. Ik merk dat de sfeer in

zonnige periode toe.

Voorstellen collega’s
Viadesk,
wie kent het niet?

Wie is wie in
het bedrijfsbureau?
Hoe beheer je de flow,
als PMO?
Ilse doet mee aan de
Amstel Gold Race
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de stad dan ook anders is en dat mensen
toch wat vrolijker zijn. Heerlijk!

Veel leesplezier

ERNESTO

Viadesk,wie kent het niet?
Vanuit het oogpunt van Commercie…

Sinds vorig jaar hebben wij ons intranet via Viadesk

met vragen. Een aantal C5 collega’s zijn ambassadeur voor

opgezet om de betrokkenheid bij buro C5 en je collega’s te

Viadesk. Zoek hen op als je ergens vragen over hebt of

vergroten. Aangezien veel collega PMO’ers gedetacheerd

neem contact op met Esther Offringa als je merkt dat het

zijn bij een opdrachtgever (soms aan de andere kant van

aanmelden bijvoorbeeld niet lukt. Samen kunnen we van

Op het moment van schrijven hebben we het eerste

Een mooie start van het nieuwe jaar en een mooi resultaat

het land), zien wij elkaar niet vaak. Viadesk is hierin een

Viadesk iets moois van maken! Op elke bijeenkomst zullen

kwartaal van 2019 alweer achter de rug. Wat gaat de tijd

van cross-selling.

handig sociaal platform waarmee je gemakkelijk contact

wij weer een update geven over Viadesk.

toch ontzettend snel! De laatste CINQ dateert alweer van

met elkaar kunt leggen.

20 graden aangetikt. Helaas is het weer de afgelopen tijd

NIEUWE MOGELIJKHEDEN MET ONTWIKKELINGSKANSEN

AANMELDEN

De Viadesk app voor Iphone en Android kun je makkelijk

met name koud en nat, met temperaturen die ons niet

Daarna volgden de successen elkaar snel op. Hedzer kreeg

Heb je je nog niet aangemeld bij Viadesk? Je ontvangt een

downloaden in de App Store en Google Play. Zoek op

kunnen bekoren. Waar we het wel warm van krijgen is

naast zijn opdracht bij de Provincie Utrecht een mooie

uitnodiging om deel te nemen via de mail, zodra je komt

‘Viadesk’ en de app komt meteen bovenaan te staan en de

het aantal aanvragen en kansen die we binnen hebben

kans om in Rotterdam bij het RET voor een aantal uren

werken bij buro C5 of PMO Lead. Zie Viadesk vooral als een

rest is kinderspel. Via de mail ontvang je nieuwe updates/

gekregen.

extra support te bieden en we konden Elise plaatsen bij het

platform om kennis over het PMO-vak te delen, interne

notificaties. https://www.viadesk.nl/product

CAK en Xander bij ProRail. Mooie nieuwe mogelijkheden

ontwikkelingen te volgen en elkaar op te kunnen zoeken

november 2018, toen werd er in oktober nog even de

ONZE MEDEWERKERS HEBBEN NIEUWE
OPDRACHTEN

met ontwikkelingskansen en continuïteit. Sharissa ging

Waar november en december iets rustiger waren qua aan

werkzaamheden een vervolg geven. Nieuwe gezichten in

vragen, hebben we zoals eerdergenoemd, in de afgelopen

deze periode zijn: Ryan (Rabobank) en Selma ( Surfmarket).

3 maanden zeer positieve resultaten geboekt. We hebben

Bij Surfmarket komt Selma het team versterken, waar ook

een aantal nieuwe mensen mogen verwelkomen bij zowel

Lisette en Linda acteren. Sevgi is Joyce en Linda komen

PMO Lead als buro C5 en we hebben een aantal van onze

versterken bij DJI. En aan het begin van het tweede

medewerkers aan een nieuwe opdracht kunnen helpen.

kwartaal hebben we ‘onze eigen Annemiek’ kunnen

DOWNLOAD DE APP

over naar het ICTU en zal daar het komende half jaar haar

NIEUWE
COLLEGA
VOORSTELLEN

Mariya

bemiddelen naar KSG.
Saskia is in januari begonnen op basis van werving &
selectie, als Management Assistente Raad van Bestuur bij

Kortom, het waren roerige maanden, met leuke en mooie

Sinds oktober 2018 werk ik met veel plezier bij buro C5.

Bevolkingsonderzoek Zuid West. Onze collega Martijn van

resultaten. Iets waar we trots op zijn. Daarnaast zijn er ook

Na mijn afstuderen ben ik gaan werken bij de Rabobank

Calibre Alignment wees ons op een kans binnen ‘zijn’ club

mooie resultaten en successen binnen PMO Lead, hierover

waar ik ontdekte dat ik project- en programmamanage

en Saskia bleek de perfecte kandidaat voor de organisatie.

vertelt Martijn meer in deze CINQ.

ment heel erg leuk vind en dat ik hier ook heel goed in
ben. In zes jaar tijd bij de Rabobank heb ik mezelf ontwik
keld tot een projectprofessional en zet ik graag mijn talen
ten, kennis en ervaring in voor projecten op het gebied
van management en organisatie, procesmanagement,
eventmanagement en facilitymanagement.

Trots om PMO’er te zijn! #blog

In mijn huidige rol als projectprofessional bij VNG
Realisatie, houd ik me bezig met het vorm geven van de

Heb jij ook wat leuks te vertellen over je werk? Welke ontwikkelingen

nieuwe intranet omgeving, het in kaart brengen van de

vinden er in jouw omgeving plaats? Heb je een interessant project of

processen, het implementeren van een nieuw document

programma opgepakt die je wilt delen? Ben jij trots op wat je doet?

managementsysteem, het ontwikkelen van een blended
learning module voor nieuwe medewerkers en draag ik

Iedere maand willen we graag een collega laten bloggen over zijn/haar visie

actief bij aan het organiseren van congressen met als doel

op PMO-gebied. Deze blogs worden g
 eplaatst op onze website en LinkedIn.

kennisdeling. Kortom, een heel breed en zeer interessant
en afwisselend takenpakket!

Zie je een blog voorbijkomen via onze LinkedInbedrijfspagina? Wil je deze
dan delen in je netwerk, het biedt vaak ook weer nieuwe kansen voor

Ik ben een enthousiast, doelgericht en sportief mens, met

elkaar. Wil je een blog schrijven? Bel dan naar Belinda of stuur een email

een sterk gevoel voor kwaliteit. Ik houd van koken en de

bericht. Wij zijn hier in ieder geval super blij mee!!

mediterrane keuken en geniet enorm van vakanties in

WIST JE DAT
Wij nu ook te vinden zijn op
Consultancy.nl?

Wij sinds 21 maart over zijn naar AFAS online en met de
AFAS pocket app werken?

Mariam en Marjolein beiden
zijn bevallen van
gezonde kinderen?

Wij een nieuwe tuinset hebben en er straks weer ge
sprekken worden gevoerd in het zonnetje
en een vrijmijbo?

PMO Lead en buro C5 bezig zijn
met de Squrro, een project portfolio
management tool, ontwikkeld door
Spencer & William?
Het verwarrend kan zijn dat er
drie Esthers op kantoor werken?

De dames op het bedrijfs
bureau hele lekkere
lunches maken?!

BJe alle ontwikkelingen binnen C5 en PMO
Lead kunt volgen via Viadesk?

Stephen onlangs zijn MSP
certificaat heeft behaald?

mooie natuurgebieden.
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Hoi, mijn naam is Riksta. Sinds januari dit jaar werk ik voor

NIEUWE
COLLEGA’S
VOORSTELLEN
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PMO Lead bij de Nationale Politie. Voor iedereen die
28 maart bij de themabijeenkomst was, zal een groot deel
van dit verhaal al bekend zijn, maar voor de overigen, stel
ik me alsnog even voor.
Mijn wortels liggen
in Friesland, maar
sinds 1992 woon

ONTWIKKELINGEN PMO LEAD

ik daar niet meer.
Ik ben Coudray en ik ben

Mijn familie woont

37 jaar. Ik woon samen

er nog wel, dus ga

met Linda en onze drie

ik regelmatig terug
naar Sneek, vooral

zoons, Tiago (12), 
Xereno (9) en Matteo (2) in Nieuw-Vennep. Naast het

in de zomer als het daar gezellig druk is met toeristen. Nu

Bij het schrijven van dit stuk, zit het eerste kwartaal van

ingevuld hebben met Coudray. Ook hij heeft in januari een

relaxen met mijn gezin, zijn mijn hobby’s: voetballen, kick

woon ik alweer ca. 20 jaar in Utrecht, samen met Colin

2019 er alweer op voor PMO Lead en is het voorjaar

start gemaakt.

boksen en FIFA spelen op de computer met mijn zoons.

en onze twee kinderen, Joris en Babette. Allebei zijn ze

Zo zijn we vorig jaar maart begonnen met de voor

Dat Coudray meer in zijn mars heeft, blijkt ook uit het feit

Verder ben ik al bijna 10 jaar zelfstandig bezig als PMO

we weer even schakelen! Met zijn vieren gaan we graag

bereidingen voor PMO Lead, is in juni de website

dat hij samen met zijn zakelijk partner Tony den Doop een

Professional. Ik heb een enorme passie voor het PMO-

op vakantie, met als doel zoveel mogelijk mooie en bij

officieel live gegaan en zijn we hard gaan werken aan

Project Portfolio Control Tool heeft ontwikkeld. Een mooie

vak en ik heb altijd de ambitie gehad om organisaties te

zondere locaties/ landen te zien. Eenzelfde locatie komt

ons nieuwe label.

tool die voor opdrachtgevers van toegevoegde waarde

helpen met het verbeteren van projectorganisaties. Twee

haast niet voor. Via tennis onderhoud ik mijn vriendschap

kan zijn en in samenwerking met PMO Lead en buro C5 in

jaar geleden heb ik daarom besloten om portfolio control

met een aantal vriendinnen tijdens - vooral de 3e set - en

En niet zonder resultaat. Zoals in de afgelopen bijeenkomst

de markt wordt gezet. Wij hebben Coudray gevraagd om

software te ontwikkelen met mijn compagnon Tony.

met spinning probeer ik mezelf fit te houden.

al werd aangegeven, zijn er in het eerste kwartaal zo’n

een korte toelichting van de betreffende tool; ‘SQURRO is

Martijn vertelt hier meer over in het PMO Lead artikel. Op

vijf nieuwe collega’s begonnen bij bestaande en nieuwe

een unieke IT Project Control Tool dat op innovatieve wijze

28 maart was ik bij de bijeenkomst. Leuk, om een aantal

Tot eind vorig jaar was ik werkzaam als pmo’er voor IVO

opdrachtgevers, een mooi resultaat waar we trots op zijn

budgetten en capaciteit van projecten in kaart brengt.

collega’s te hebben leren kennen en graag tot ziens bij de

Rechtspraak, de ICT-organisatie voor de Rechtspraak.

volgende bijeenkomst. Met vriendelijke groet, Coudray

Ik heb daar veel verschillende projecten ondersteund.

begonnen! Terugkijkend is afgelopen jaar voorbijgevlogen.

inmiddels in de pubertijd beland, dus als ouders moeten

met elkaar.
Om op koers te blijven hebben organisaties behoefte aan

Van klein (paar ton) tot

Zo is Riksta begonnen bij een opdracht van de Politie

inzicht zodat ze prioriteiten kunnen stellen. SQURRO biedt

groot (paar miljoen) en

NL, waar zij ons tijdens haar pitch het nodige over heeft

daarom een dashboard aan met:

verteld. Ook heeft Carlien een tweede opdracht opgepakt

• Real-time rolling-forecast grafieken van het gehele 

bij ProRail en vervangt zij momenteel onze collega
Mariam die met zwangerschapsverlof is. Ook is Roger als
senior PMO gestart op een nieuwe opdracht bij Wigo4it.
Een organisatie in beweging, waarbij het nodige werk

JARIG 
GEFELICITEERD

projecten portfolio
• Resourceplanningen met inzicht in de beschikbare 	
capaciteit in één oogopslag
• Project voortgangsrapportages

4 mei – Dirk
10 mei - Esther
11 mei – Jeannette

moet worden verzet. Ook is Monica gestart in de rol van
Programmasecretaris bij BZK/ICTU te Den Haag.

Kort samengevat kun je zeggen dat SQURRO het product
simpel heeft gehouden. In tegenstelling tot software

Daarnaast is onze senior Carola begonnen aan een

pakketten die in hun complexiteit álles willen omvatten,

uitdagende opdracht bij Heineken in hartje Amsterdam

biedt SQURRO de kern. Het is geconcentreerd op financiën

(naast de Heineken Experience). Zij heeft hier het stokje

en capaciteit en geeft goed en snel inzicht’.
Kortom een mooie uitdaging, waarbij wij de hulp hebben

gekregen om de projectorganisatie naar een hoger niveau

ingeroepen van onze ‘ambassadeurs’ vanuit PMO Lead

te tillen.

en C5. Wij hebben inmiddels de eerste avond

2 juni – Daniëla
20 juni – Thabo
20 juni – Carola
12 juli - Mariam
16 juli – Lisette
30 juli – Riksta

georganiseerd waarbij de tool is toegelicht en op korte
Hoe mooi de samenwerking soms kan zijn, blijkt uit het

termijn de eerste pilots op de werkplek worden uitgerold.

feit dat Carola vanuit haar vorige opdrachtgever LKQ ons

Aan alle b
 etrokkenen, dank voor jullie feedback en inzet.

van applicatief tot infra
structureel. Twee jaar geleden
hebben we de Principal
Toolbox ingericht, waardoor
we als projectafdeling een

stuk efficiënter en effectiever konden administreren en
rapporteren. Hierdoor konden we aan de organisatie veel
sneller en betrouwbaardere informatie verstrekken over
de projecten en de totale projectportfolio. Na 12 jaar
Rechtspraak vond ik het tijd om mijn ervaring bij

overgenomen van oud-collega Gregory. Hij heeft vorig jaar
de basis gelegd voor het PMO en Carola heeft de opdracht

Ik ben sinds
januari gestart
bij de politie

(PMO Lead) heeft gevraagd om mee te zoeken naar een

andere bedrijven in te zetten en zo ben ik bij PMO Lead
terecht gekomen.
Mijn eerste opdracht is in januari gestart bij de politie als
projectondersteuner. Een vergelijkbare organisatie als de
Rechtspraak, maar dan een stuk groter. Het project wat
ik ondersteun is tegelijk met mij gestart. Samen met de
projectmanager geven we het project vorm en richten we
het projectdossier in. Heerlijk is het om vanaf de start aan
te haken en zelf mee te bepalen hoe alles op te zetten en

senior PMO voor deze grote Amerikaanse organisatie. Een

Al schrijvende moet ik zeggen dat er mooie dingen zijn

kans die wij met beide handen hebben aangegrepen en

gebeurd, nu op naar het voorjaar!

in te richten. Het is een behoorlijk technisch project (nieuw

Activiteiten:

Martijn

27 juni zomeruitje

netwerkdomein), dus de IT termen vliegen me om de oren.
Super leuk om in een nieuwe omgeving mijn ervaring in
te zetten. Als jullie vragen hebben, dan weten jullie mij te
vinden via Viadesk! Tot snel bij een volgende bijeenkomst!
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AFAS

'WIE IS WIE' IN HET BEDRIJFBUREAU?

Veelgestelde vragen over het nieuwe
inloggen van AFAS en het gebruik van
de AFAS-Pocket app

Veelgestelde vragen over het nieuwe inloggen van AFAS

◆ Je hebt direct inzicht in je loonstroken en jaaropgaven.

en het gebruik van de AFAS-Pocket app

◆ En natuurlijk kun je op elk gewenst moment je uren
◆ Let op dat je geboekte uren in de AFAS Pocket app ook

boeken.

Van links naar rechts:

over de arbeidsvoorwaarden en ze is contactpersoon voor

Esther de Groot,

de Wet Poortwachter. Sanne verzorgt de arbeidscontracten

Waarom is AFAS over op AFAS Online en op de twee-factor

Sanne Bakker en

en je indiensttreding bij buro C5 en levert salarismutaties

authenticatie? AFAS Insite is benaderbaar via de website

nog moet accorderen. Dit kan tevens in de AFAS Pocket

Esther Stoppelenburg

aan bij onze salarisadministrateur.

van AFAS Online www.afasonline.nl. Hiermee maakt AFAS

app. Zie hieronder de uitleg:

een belangrijke stap in veiligheid en bereikbaarheid. De

1. Open AFAS Pocket app.

Esther de Groot en Esther Stoppelenburg zijn verantwoor

AFAS-tools zijn nu bereikbaar via een browser en via één

2. Druk op: Uren boeken.

delijk voor de financiële administratie en projectadminis

inlogpagina. De twee-factorauthenticatie is noodzakelijk

3. Je ziet in het weekoverzicht de geboekte uren per dag.

tratie. Esther de Groot verzorgt de financiële administratie

om de bedrijfsgegevens te beschermen en om de privacy

4. Open een bepaalde dag

voor de verschillende werkmaatschappijen die onder

van de gebruikers te waarborgen.

5. Open de boeking die je wilt accorderen.
Hiermee open je een scherm met details

de Calibre Group vallen. Zij is expert op het gebied van
kantoorautomatisering en AFAS. Esther Stoppelenburg

Ook is er de handige pocket app ontwikkeld voor snelle en

Welkom op het Bedrijfsbureau. Wij: Esther, Esther en Sanne

verzorgt de projectadministratie en verkoopfacturatie. Ze

eenvoudige toegang tot AFAS.

zijn je aanspreekpunt voor allerhande administratieve,

levert de financiële gegevens aan bij de accountant en zij is

organisatorische en HR vragen.

contactpersoon voor de onderhoudscontracten met externe

Wat is het voordeel van het gebruik van de AFAS-Pocket

partijen.

app?
◆ Je kunt je verlofaanvraag doen en je vakantiesaldo

Om wat meer beeld van ons te krijgen, geven wij je een
korte beschrijving van wat wij zoal doen.

bekijken.

Heb je vragen? Dan kun je bij ons terecht. We zitten aan

◆ Je kunt een declaratie indienen en meteen een foto van

de Oudegracht 66 in het kantoor boven de werfkelder

6. Druk op: Accorderen

WAT ALS JE DE AFAS-POCKET APP WILT
GEBRUIKEN OP JE MOBIEL EN JE TABLET?
Als je de AFAS Pocket app wilt installeren op zowel je
mobiel als op je tablet moet je opnieuw de procedure AFAS
Pocket app installeren op smartphone of tablet volgen.

Sanne zorgt ervoor dat alle HR-zaken binnen buro C5 goed

van buro C5. Je kunt ons bellen op telefoonnummer

je declaratie meesturen. Ook reiskosten declareer

Je krijgt dan een nieuwe activatiecode. Je kunt dus niet

geregeld zijn. Ze stelt het personeelsbeleid op, adviseert

085-0479166 en mailen naar office@calibre.nl.

je eenvoudig.

nogmaals de eerder ontvangen activatiecode gebruiken.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN
CONSULTANCY.NL

Handige
apps!

APP EROP LOS!

Download de app voor Viadesk en AFAS
via de App Store of Google Play.

buro C5 is samen met PMO Lead een samenwerking aan
gegaan met Consultancy.nl. Dit platform trekt jaarlijks

VIADESK APP

AFAS APP

1,8 miljoen bezoekers en bestaat sinds 2019 tien jaar.

Met de Viadesk app kun je:

Het was al aangekondigd, maar er is nu ook een app

Veel grote advies & consultancy organisaties zijn hierbij

voor AFAS Insite.

aangesloten en delen hun kennis in de markt.
Aangezien er veel gebeurt in PMO-land is er inhoudelijk
steeds meer te delen. Jij als PMO’er / Projectsecretaris
/ PMO Lead / Projectcoördinator / zit er middenin en

Al met al zullen wij meer gebruik gaan maken van dit

hebt hier vast iets over te vertellen. Of het nu gaat om

platform om onze kennis te delen. Op Viadesk is een

het onderwerp ‘Resourcemanagement’ of ‘Opleidingen/

oproep geplaatst om hieraan deel te nemen en een aantal

Certificeringen’ of ‘Portfoliomanagement’ het mag

mensen hebben hier positief op gereageerd. Zie jij hiervoor

allemaal gedeeld worden. Het kunnen ook nieuwe project/

ook mogelijkheden? Laat dit dan even weten via Viadesk!

portfolio tools zijn die interessant zijn om te delen met

Ons profiel op Consultancy.nl kun je vinden via de website

andere organisaties.

Consultancy.nl. Via ‘adviesbureaus’ kom je uit bij buro C5.
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» Bestanden en statusupdates plaatsen

» Makkelijker uren schrijven

» Afspraken inplannen en bewerken

» Declaraties indienen

» Contactgegevens van C5 collega’s opzoeken

» Verlof aanvragen

» Reageren op discussies en nieuws

» Etc.
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▶ door bindend leiderschap mensen bij elkaar brengen

PMO & projectmanagementadvies

en zo nodig delegeren. Hulp vragen werkt ook altijd heel
goed en hierdoor kan je weer de processen aan elkaar
smeden, met als dank een warme chocolade in de winter
of een rondje ijs in de zomer. Op deze manier merk ik dat
er binnen de kortste keren makkelijk een potje gebroken
kan worden. Want als er iets misgaat weten ze mij ook te

Hoe beheer je de flow, als PMO?

vinden. Al ligt het vaak niet aan de PMO, eerlijk gezegd.
Maar misschien is het beter om dit maar tussen ons

door Boudewijn

te houden.

Ik zie PMO niet zozeer als één taak of rol. Allerlei werkzaamheden lopen op een dag
continue door elkaar. Flexibiliteit is belangrijk, ik werk als het projectteam ook werkt,
maar ben ook vaak aan het werk als de werkdag al ten einde is. Natuurlijk probeer
ik op tijd te stoppen, want er is naast het werk nog heel veel leuks te beleven!
Dus… hard werken, hoge effectiviteit en hoge productie draaien en proberen op tijd
te stoppen. Want de dag erna ligt er weer een stapel werk.

NIEUWE
COLLEGA’S
VOORSTELLEN

Boudewijn

Ik ben Martine Berends, 40 lentes
jong en sinds 22 oktober 2018

Firazia

Martine

in dienst bij buro C5. Ik woon in
Apeldoorn met mijn vriend en in

mijn ‘vrije’ tijd ben ik gemeenteraadslid voor de PvdA. Via

Vanaf vele plekken kan ik werken, die flexibiliteit is heel

je even dit’ gelijk gaan regelen. Maar meestal is het veel

fijn en gemakkelijk. Maar ik merk dat mijn zichtbaarheid

handiger om uit die bak e-mails te filteren: Is het een taak?

Hoi allemaal, mijn naam is Firazia Abdoella, ik ben

buro C5 ben ik gedetacheerd bij Vitens in Zwolle, waar ik

heel belangrijk is voor de projectmedewerkers en vooral

Plan het in je agenda. Volgende e-mail. Ter info? S cannend

30 jaar oud en woon in Den Haag. Vanaf september 2018

als PMO’er op een groot SAP-transformatie programma

de projectleiders, want als ze mij niet zien, is het al gauw

lezen en archiveren. Volgende e-mail: Organisatie brede

ben ik werkzaam voor buro C5 als projectsecretaris bij

zit. Vitens is een groot drinkwaterbedrijf en ze werken

van ‘waar is ‘ie?’. Zonder natuurlijk in de agenda te kijken,

communicatie? Belangrijk, dus plan ik het in voor de

de Gemeente Rijswijk. Hier ben ik bezig met een aantal

daar nog met een verouderde versie van SAP. Gedurende

want daar heb je PMO-collega’s voor toch?

vrijdagmiddag of op een ander rustig moment om het stuk

projecten, waaronder de aanleg van een rotonde in de

de komende 3 à 4 jaar gaat de gehele organisatie over

te lezen. E-mail inbox leeg? Dan ga ik de afspraken na voor

Plaspoelpolder en m.e.r. - studie van de A4.

naar SAP HANA. Dit is een flinke operatie en de onder

OPVOEDEN IS EEN NOODZAKELIJK KWAAD

die dag, de week, en de vergaderzalen voor die maand en

Ik merk dat communicatie één van die processen is waarin

de volgende. Ik plan mijn taken op basis van prioriteit. Ik

Ik ben al 12 jaar samenwonend met mijn lieve man

geen ICT-bedrijf en dus ook niet gewend aan ICT-projecten

‘opvoeden’ een noodzakelijk kwaad is. Dit klinkt misschien

acteer niet op wie er het hardste schreeuwt! Ik werk voor

Munaaf en we hebben samen 2 jongens van 7 en 2 jaar

van deze omvang. De grootste uitdaging is om de mensen

belerend, maar dit is zeker niet zo bedoeld. Alles hangt

het project, niet alleen voor de projectmanager, al laat ik

oud. We wonen in een gezellige kindvriendelijke wijk in

uit de business mee te nemen in de verandering. Binnen

samen met goed communiceren. Het sturen op het hand

ze vaak wel denken dat dit het geval is…

Den Haag, tegen Rijswijk aan. Hiervoor ben ik ruim

het programma komen externe consultants en business

steuning hiervan is hectisch en zeer uitdagend. Vitens is

10 jaar werkzaam geweest in de corporatie wereld. Ik

experts samen en iedereen is enorm betrokken bij het

de doelstellingen van het gesprek en/of het filteren en

PROFIEL PMO VAAK ZO ABSTRACT

ben begonnen als administratief medewerker op de

resultaat. Al met al een leuke opdracht en fijne organisatie

vertalen van een boodschap, dit alles is niet te onder

In werkelijkheid houd ik mijn winkel op orde. Ik zorg voor

Verhuur afdeling en heb zo verschillende functies gehad,

om in te werken.

schatten. Als PMO merk ik dat ik vaak op de achtergrond

de tijdige financiële rapportages, het project dossier, de

allen met betrekking op vastgoed. Al snel kwam ik in

ondersteun en van alles regel wat meestal niet eens

projectplanning en nog heel veel andere zaken. Daarom is

aanmerking met projectmatig werken en dit spreekt mij

Inmiddels ben ik alweer 10 jaar werkzaam binnen de

zichtbaar is. Zoals zorgen dat collega’s weten hoe de inbel

een profiel voor een PMO ook zo moeilijk in te vullen en

erg aan. Ik ben heel goed in het sturen van projecten en

projectbeheersing en heb ik verschillende rollen uit

videoverbindingen werken en de Clouddiensten, of de

vaak zo abstract. Het is heel taakgericht, maar het is wel

ondersteunen van de projectmanagers. Ik vind het heel

geoefend binnen dit veld, van projectsecretaris tot

rapporteer functies in SAP voor de financiën. En dan

alle taken die er zijn en vaak komen er nog een aantal bij.

fijn om ergens verantwoordelijk voor te zijn en werk

releasemanagement. Meestal via detachering, dus ik heb

heb ik het nog niet eens over de aloude beamer ‘die het

Regel even dit; en aan jou om uit te zoeken wie, wat,

daarom graag actief mee om het gewenste resultaat

veel organisaties leren kennen. Toch gaat het vak me nooit

niet doet’.

wanneer, hoe, welke, waar etc.

te bereiken!

vervelen, omdat je altijd weer nieuwe uitdagingen tegen

ANDERS WORDT HET WATER NAAR DE
ZEE DRAGEN

IK BEN EEN VLIEGENDE KIEP

Naast mijn baan heb ik ook een eigen bedrijf: een

is dat je gezamenlijk een concreet doel bereikt. Van nature

Het werk als PMO heeft nog meer voordelen: ten eerste

schoonheidssalon aan huis. Ik ben gediplomeerd schoon

ben ik erg doelgericht of om in Management Drives

Om die enorme stroom aan informatie te ordenen, v ooruit

ben ik geen bedreiging (lees stakeholder) voor de project

heidsspecialiste en wimperstyliste en geef ook voedings

termen te spreken: ik ben knaloranje.

te werken en te behouden, ben ik als PMO zowel op de

leider, stuurgroep en/of collega’s, dus ze laten mij meestal

advies op maat. Ik vind het leuk om altijd bezig te zijn en

werkvloer bezig als er net boven hangend om alles in

met rust als het gaat om politieke zaken die spelen in de

om nieuwe dingen te leren en nieuwe mensen te leren

Diezelfde instelling kom ik tegen bij buro C5. Ik heb al wat

goede banen te leiden. Als je achter gaat lopen moet je

organisatie. Ten tweede, ik ben een vliegende kiep: dus

kennen. Ondernemen is een passie van mij geworden en

ervaring opgedaan bij verschillende detacheringsbureaus

snel stappen maken, want anders wordt het water naar de

leer ik veel sneller dan normaal de diverse afdelingen,

het is echt super uitdagend! Daarnaast houd ik van koken,

en tot nu toe ben ik zeer te spreken over de dienst

zee dragen. En je projectleider geeft goede opdrachten,

de collega’s, de processen en de informele organisatie.

dagjes uit met mijn gezin, reizen en kan ik genieten van

verlening van buro C5. Ze hebben niet alleen als doel om

maar er ontbreekt net iets, of het proces blijkt anders

Gekoppeld door een hoge mate van zichtbaarheid, leidt dit

boeken over persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit.

het opdrachtgevers naar de zin te maken, maar hebben

etc. (herkenbaar?)

snel tot situaties dat je ook buiten je projectteam gevraagd

Mijn motto is; make it happen! Is er iets wat je graag wilt,

ook heel nadrukkelijk aandacht voor de tevredenheid van

wordt om je expertise en hulp. Dit kan heel prettig zijn,

go for it. Niks is raar en the sky is the limit. Het leven is te

hun medewerkers. Dat werkt voor mij enorm motiverend.

Als voorbeeld: ik kan mijn dag beginnen met het openen

maar ook een valkuil. Assertief en diplomatiek zijn als

kort om te lang stil te blijven staan bij dingen die je niet

Ik hoop dan ook nog een lange tijd met buro C5 te

van mijn e-mail en daar allerlei taken en verzoeken ‘kan

PMO is heel belangrijk. Nooit ‘nee’ verkopen, maar ▶

zo leuk vindt. Groetjes, Firazia!

mogen samenwerken.

haven van de agendapunten, het in standhouden van

komt. Wat ik het leukst vind aan projectmatig werken

buroC5
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FOTO’S
28 MAART

Alle foto’s zijn te zien op Viadesk

ILSE DOET MEE AAN DE AMSTEL GOLD RACE
Door een keer mee doen met een Triatlon training, werd ik

trainer ben ik uitstekend geholpen met mijn r ughernia.

getriggerd om een racefiets aan te schaffen. En toen begon

Dit jaar hebben wij racefietsers een voordeel: in f ebruari

het… wat mee getraind met triatleten, tong op de grond

hebben we al een aantal mooie lentedagen gehad en

en zwart voor de ogen, dus maar wat rustiger aan gedaan.

natuurlijk heb ik deze dagen volop benut op de racefiets.

Eerst met vrienden op de zondagochtenden lekker fietsen,

Na de volgevroten wintermaanden weer een rondje

max een rondje van 100 km. Omdat de rondjes toch wel

gefietst van 50 km. Pffff pittig, maar goed volbracht.

aardig gingen, besloot ik om eens mee te doen met een
ronde in Utrecht. Helaas, door de drukte en smalle wegen

Aanstaande donderdag ga ik een lang weekend fietsen

ben ik een paar keer onderuitgegaan en toen was ik er wel

in Limburg om de fijne hellingen te beproeven voor de

klaar mee.

Amstel Gold Race. Je moet hierbij denken aan hellingen
van max. 12 % tot 16% steil. Zeker, dat wordt afzien maar

Toch begon het na een paar jaar weer te kriebelen om met

geeft ook een heerlijk voldaan gevoel :-).

een tourwedstrijd mee te rijden. Een gezellige wedstrijd is
de Amstel Gold Race, maar ja, hoe ga je hiervoor trainen in

Iedereen traint op zijn eigen manier en ik ga echt niet voor

de wintermaanden? De Amstel Gold Race vindt altijd vroeg

een sprint tijd. Gewoon lekker genieten, volhouden en

in het seizoen plaats (2e of 3e week van april). Oké, dan

goed naar mijn lichaam luisteren. Ik heb al genoeg mee

heb je de opties: naar een sportschool gaan om te spinnen

gemaakt tijdens een wedstrijd; mensen die te makkelijk

(moeten het wel goede fietsen zijn), of als het mooi weer

denken en zonder trainen een wedstrijd gaan rijden.

is max een uurtje buiten fietsen, anders bevries je :-) Maar

Niet slim!

buiten fietsen? Ik ben niet gek in de winter… Voor mij is
spinnen het helemaal!

Dus mochten jullie tijdens het Paasweekend in Valkenburg
zijn, kom mij dan aanmoedigen! Zoals het er nu naar uit

Sinds een jaar train ik 2/3 keer per week bij een goede

ziet ga ik de 125 km rijden (oeps).

sportclub in Almere. Onder begeleiding van een personal

Ilse

SCOOR JIJ EEN HIT?
Sevgi en Daniela hebben voor de maanden februari en maart
een blog geschreven. Leuke, interessante blogs die ruimschoots
bekeken zijn; de blog van Sevgi is al 301 keer bekeken en de blog
van Daniela al 188 keer. Fantastisch toch!
Eind april zullen we de blog van Andhra lanceren.
De blog van Paul over 'digitaal procederen bij de Hoge Raad'
scoorde in 2018 het hoogst met 822 keer bekeken. Ook scoorde
Martijn met de blog over de aftrap van PMO Lead hoog met 725 keer. Gemiddeld zijn de blogs in 2018, 548 keer bekeken.
In 2015/16 zijn er blogs die een gemiddelde van 4000 keer bekeken hebben gehaald. Wie gaat de uitdaging aan om in 2019
ook zo'n hoge kijkcijfer hit te scoren? Wil jij ook graag een blog schrijven over het mooie PMO vak, wil je ook informatie
overdragen in een blog? Schroom niet en bel/mail naar Belinda en geef je op! Doen he!!
p.s. de genoemde blogs staan op de site van buro C5, klik naar werken bij C5, onderaan de pagina in de navigatie
staat blog/nieuwsbrief.
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BLOG

STEEDS MEER MANNELIJKE PMO'ERS!
Wat mij opvalt is dat er in de PMO-wereld steeds meer

biologisch zijn mannen en vrouwen nu eenmaal anders en

mannen werken. Ook bij buro C5 zie ik de laatste jaren

worden vrouwen meestal de rol toebedeeld van s teunend,

een kentering. Tien jaar geleden waren het alleen maar

sociaal, gevoelig en verzorgend. Dat dit juist ook de

vrouwen die de scepter zwaaiden, maar tegenwoordig

eigenschappen zijn van een goede PMO’er en w
 aardoor

wordt het testosteron steeds beter vertegen

een PMO’er zo geschikt is voor de job, maakt

woordigd. Nou ja, testosteron?

het juist interessant dat er zoveel mannen te
genwoordig een PMO-functie b
 ekleden. 

Hoe komt het eigenlijk, dat een door vrouwen
gedomineerde wereld deels is veroverd door

Misschien zijn het gewoon unieke mannen,

mannen? Omdat de naam van secretaresse

die zich staande houden in de p
 rojectenwereld

is veranderd in PMO? Ik zal geen vrienden

door middel van tools als Scrum, Agile en

maken met deze opmerking, omdat PMO’ers

Lean, overzicht en orde weten te bewaken en

vinden dat ik die vergelijking qua werk

met een vriendelijke klop op de schouders de

zaamheden niet kan maken. Echter heb je

mensen in het gareel w
 eten mee te k
 rijgen.

voor beide beroepen wel degelijk dezelfde

Of klinkt dit allemaal erg neerbuigend en toch

capaciteiten nodig zoals: sociaal, flexibel,

stereotyperend? Ik vind het interessant om

inlevend, mondig, communicatief, luisterend oor, dienst

mezelf af te vragen hoe deze omslag is o
 ntstaan. Zijn man

baar (inderdaad, van dit laatste woord krijg ik ook jeuk).

nen vandaag de dag 'dienstbaarder' ingesteld? Of was dit
vroeger al zo, maar kwamen ze daar minder voor uit? Of is

Natuurlijk schets ik door dit plaatje een nogal stereo

het gewoon mijn beeld wat v ertroebeld is?

typerend beeld en plaats ik vrouwen in hokjes, waar geen
plaats is voor mannen. Maar heel onlogisch is dit ook niet,

Ben benieuwd hoe andere mensen hierover denken.

Belinda
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