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Ontbijtsessie 8 januari 2010: Projecten sturen vanuit financiële belangen. 
Verslag: Cees den Haan, kennisgroep ICT. 

 

Deze eerste ontbijtsessie van 2010 werd geopend door met een glas champagne gezamenlijk een 

toast uit te brengen op het nieuwe jaar.  

 

Intro door Etiënne Schoenmakers. 

2009 is een bevlogen en bewogen jaar geworden. Als KKP hebben we veel voor elkaar kunnen 

betekenen. Kennis uitwisselen tijdens de ontbijtsessies, in de werkgroepbijeenkomsten ons 

verdiepen in de markttrends, en elkaar de bal toespelen als we mogelijkheden zien. Tijdens enkele 

kwartaalzaterdagen hebben we heel wat werk verzet. In het voorjaar de internetvideo boodschap en 

in het najaar de Excel-training die Frank Wester perfect georganiseerd had. 

2010 gaat ons nieuwe kansen bieden. Dat is ook nodig in dit gure economische weer. In het nog prille 

jaar hebben we de volgende plannen op stapel staan: 

1. De ontbijtsessies. In principe iedere eerste 

vrijdag van de maand. En soms afgewisseld 

door een sessie aan het einde van de 

vrijdag. Maar dat melden we vooraf; 

2. De kerngroepen: per kennisgebied 

(Financien/ ICT) of per branche (overheid, 

Zorg) komen we regelmatig bijeen om 

gezamenlijk ons kennisniveau te verhogen, 

en het vakmanschap van onze collega,’zo 

mogelijk, in te zetten bij interessante 

projecten; 

3. Nieuw in 2010: de bedrijfsbezoeken.  Dit 

jaar gaan we experimenteren met 

bedrijfsbezoeken. Hier worden op locatie ontwikkelingen en trends door de gastheer/ vrouw 

verteld; 

4. Vraag & antwoordsessies in 2010: ook willen we (potentiële) opdrachtgevers interesseren 

om in ons midden de ins- en outs van hun organisatie te vertellen. Vervolgens krijgen onze 

sprekers gevraagd en ongevraagd advies. Dat is écht tweerichtingsverkeer. En kunnen we 

vanuit onze bevlogenheid voor het vak suggesties doen voor verbeteringen. 

Uit onze eindejaars ontbijtsessie bleek dat we minder aandacht aan actieve acquisitie willen geven. 

En het KKP meer als een denktank en kennis generator willen zien. Maar het belangrijkste is dat ieder 

van onze leden ideeën kan aandragen. Juist dan ontstaan er interessante programma’s. Dat blijkt ook 

wel uit de geleidelijke groei van onze vereniging. Kortom, een boeiend en uitdagend jaar staat ons te 

wachten. 

 

 

Presentatie. 

De presentatie werd verzorgd door Jan Bloem en Ronald van Tol. 

 

Afhankelijk van het belang van een project kan gestuurd worden 

op bijv. tijd(opleverdatum), kwantiteit, kwaliteit of geld. In de 

Business Case kan voor bepaalde projecten aangegeven zijn wat 

de commerciële belangen zijn en wat de commerciële en 
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financiële consequenties zijn als het project niet voldoet aan de doelstellingen waaronder tijdige 

oplevering.  

Voorbeeld: een project dat als resultaat op een x-datum ondersteunende middelen moet opleveren 

voor een nieuw product dat op dat moment op de markt gebracht moet worden. Iedere latere 

introductie van dat product kan resulteren in een sterk afnemende omzet t.ov. de geprognotiseerde 

omzet bij tijdige introductie. De kostenberekening van het project en de verwachte omzet- c.q. 

winstafname door latere oplevering is in onderstaande grafiek weergegeven. In deze grafiek is in één 

oogopslag duidelijk wat de financiële gevolgen kunnen zijn van te late oplevering van de 

ondersteunende middelen.  

 

 
 

Na deze presentatie werd het tijd voor een korte case waarin de aanwezigen werden ingedeeld in 3 

teams t.w. Financiën, Commercie en ICT.  

Casus: De ICT afdeling had opdracht ondersteunende middelen te realiseren t.b.v. de introductie van 

een nieuw product. Budget en opleverdatum zijn bekend. Tijdens realisatie investeert ICT extra in 

onderhoudsvriendelijkheid van de middelen en neemt daarmee een voorschot op toekomstige 

lagere onderhoudskosten. Gevolg: niet alle gewenste functionaliteit 

op tijd gereed en het geheel kost 30-40 % meer dan gebudgetteerd. 

Tijdens een rollenspel hebben vertegenwoordigers van de 3 teams 

hierover overleg. Van overleg was in eerste instantie weinig sprake, 

er werden 3 onverenigbare stellingen ingenomen en 

ongenuanceerde verwijten gemaakt, dit natuurlijk allemaal ter 

lering en vermaak . Er was een interventie van coaches Jan en 

Ronald voor nodig om met elkaar in gesprek te komen over een 

voor iedereen gunstige oplossing van het probleem.  

Het was weer eens een leerzame ontbijtsessie. 
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Ronald van Tol en Jan bloem zijn beide organisatieadviseurs. 

Jan Bloem is overigens schrijver van het pas verschenen boek Profit from Projects. Method for 

improving the Financial success of portfolio’s, programs and projects. Zie zijn website voor meer 

informatie. 

 

PSO Partners b.v.  van Tol Advies b.v. 

Drs. Jan G. Bloem CMC   Ronald van Tol 

06-53636306    06-22212023 

j.bloem@psopartners.net  office@vantoladvies.nl 

www.psopartners.net   www.vantoladvies.nl 

 

 

 

Mededelingen bij de afsluiting: 

 

Piet Verdult deelde mede dat het eerste bedrijfsbezoek onder voorbehoud zal plaatsvinden op 22 

januari 2010 bij Aramis AlleeWonen in Roosendaal. Definitieve info volgt spoedig. 

 

Volgende ontbijtsessie op 5 februari 2010   

Graag nodigen we je uit voor de volgende 

ontbijtsessie op 5 februari  a.s. om 07.30 uur op De 

Vijverhoeve. Over het onderwerp zullen we je vooraf 

berichten.  

 

Meld je tijdig aan. Dus voor woensdag 3 februari a.s. 

Dan kunnen we alles goed organiseren! 

 

  

Verslag Cees den Haan 


