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Capgemini Academy publiceert ‘Effectief sturing geven aan projecten’ 

Nieuw handboek over professioneel opdrachtgeverschap   

 

Utrecht, 4 augustus 2009 –Veranderingen in organisaties worden tegenwoordig steeds vaker 

projectmatig aangepakt. Projectmanagers worden getraind in specifieke projectvaardigheden, 

organisaties voeren projectmethodes in en projectbureaus schieten uit de grond. Hoe komt het dan 

dat veel veranderingstrajecten nog steeds mislukken? 

  

Volgens de auteurs van het  boek ‘Effectief sturing geven aan projecten’ (Van Haren uitgeverij, ISBN 

978-90-8753-493-6) ligt een belangrijke oorzaak bij onvoldoende aansturing vanuit de lijnorganisatie 

ofwel: het ontbreken van goed opdrachtgeverschap. Het  professionaliseren van projectmanagement in 

organisaties is niet het exclusieve domein van projectmanagers. Het is op de eerste plaats een 

ontwikkelingsvraagstuk van de hele organisatie. Hoe gaat die om met projecten? En hoe is de rol van de 

opdrachtgever daarin gedefinieerd?  

 

Het boek geeft opdrachtgevers van projecten praktische handvatten om hun rol goed te kunnen 

spelen en zo bij te dragen aan het succes van projecten. Auteurs van dit handboek zijn Lia de 

Zoete, leider vakgroep Projectmanagementtrainingen en Reinier de Koning, trainer 

Projectmanagement van Capgemini Academy. 
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Over Capgemini 

Capgemini levert aantoonbaar toegevoegde waarde aan de prestaties en veranderingsprocessen van zijn 

klanten in een groot aantal branches. Dit gebeurt met een compleet en innovatief aanbod van consulting-, 

technology- en outsourcingdiensten, die vrijheid creëren in het ondernemerschap van de klanten. Daarbij 

werkt Capgemini op een onderscheidende manier - the Collaborative Business Experience™ - samen met 

zijn klanten aan het behalen van snellere en betere resultaten. Bovendien wordt gebruikgemaakt van het 

eigen wereldwijde leveringsmodel Rightshore®, met als doel de juiste balans te bieden in het beste talent 



van verschillende locaties dat als een team samenwerkt om de  optimale oplossing voor klanten te creëren 

en leveren. Capgemini heeft vestigingen in meer dan 30  landen en heeft wereldwijd meer dan 90.000 

medewerkers in dienst. De organisatie realiseerde in 2008 een omzet van 8,7 miljard euro. Meer 

informatie is beschikbaar op www.nl.capgemini.com.  

 

Rightshore® is een gedeponeerd handelsmerk van Capgemini.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 

Capgemini 

Madelon Kaspers 

Woordvoerder 

Telefoon: +31 (0) 30 689 24 53  

Email: persvoorlichting.nl@capgemini.com 
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