
12+ jaar in projectsourcing
Koen werkt meer dan 12 jaar als projectmedewerker. Op die manier kan hij 
terugblikken op een hele reeks verschillende en interessante ervaringen en 
werkte hij al op diverse engineeringprojecten voor tal van bedrijven.

Door een beroep te doen op projectsourcing halen bedrijven tijdelijk externe 
expertise in huis die dan op projectbasis wordt ingezet. Maar wat betekent dat 
voor de carrière van de projectmedewerker?

Ondertussen kan Koen terugblikken op een echte carrière bij een technologische 
topspeler. Over de hele periode van 12 jaar werkte Koen reeds voor 5 bedrijven 
op een veelvoud aan projecten. Wat onmiddellijk duidelijk maakt dat project
medewerkers ook op langetermijnprojecten worden ingezet.

Zijn huidige project omschrijft Koen als ‘top secret’  dus ook als projectmedewerker 
word je ingezet op uiterst boeiende projecten die een reële impact hebben op de 
core business van het bedrijf. Op de afdeling Research & Development bouwt Koen 
mee aan de toekomst van de onderneming. Hij ontwerpt nieuwe prototypes en 
begeleidt dit project van designfase tot de effectieve productie van de machine 
voor verkoop aan eindklanten.

“Dit soort projecten loopt over een langere periode en het is dan ook bijzonder 
boeiend om dit van A tot Z mee te maken”, aldus Koen.
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Vast contract en toch veel variatie
Of hij als projectmedewerker geen gebrek heeft aan jobzekerheid? “Helemaal 
niet”, benadrukt Koen.

“Ook ik heb een vast contract, alleen niet bij het bedrijf waar ik mijn beroep 
uitoefen. Dat is net één van de troeven van projectsourcing. Je kunt bewust kiezen 
voor variatie en afwisselend werk gecombineerd met de stabiliteit van een vast 
contract.”

“De knowhow die ik gedurende al die jaren heb opgebouwd is uiteraard een troef 
en maakt mij even relevant als een werknemer in vast dienstverband. Bovendien 
werken er in mijn team nog meerdere projectmedewerkers. Het is net de interactie  
tussen projectmedewerkers en vaste medewerkers die aan de bedrijven ook een 
meerwaarde biedt”.

Persoonlijke aanpak en alle voordelen van een multinational
Hoe zit het dan met doorgroeimogelijkheden? Bereik je als projectmedewerker 
op een gegeven moment een plafond? “Zo ervaar ik het helemaal niet, ik 
heb gedurende mijn loopbaan steeds kunnen evolueren en ook steeds meer 
verantwoordelijkheden gekregen. Zelfs een team aansturen behoort tot de opties”, 
vertelt Koen.

Met welk bedrijf identificeer je jezelf nu het meest? Met je werkgever of 
met het bedrijf waar je dagelijks werkt? “Ik heb eigenlijk het beste van twee 
werelden. Enerzijds werk ik in een grote multinational met alle voordelen die 
dit biedt in termen van projecten en budgetten. Maar bij mijn werkgever, het 
projectsourcingbedrijf, kan ik rekenen op een persoonlijk aanpak. Zij denken mee 
na over mijn carrièreplan. Zij investeren duidelijk in hun mensen. Zo krijgen we heel 
geregeld coaching en opleiding door professionals in ons vakgebied. Anderzijds 
is het ook fijn om tijdens nieuwjaarsrecepties of tussentijdse teammeetings met 
mijn collega’sprojectmedewerkers ervaringen te kunnen uitwisselen.”

Naast zijn boeiende job houdt Koen nog voldoende tijd over om het huis te 
verbouwen dat hij samen met zijn vrouw heeft gekocht, om plezier te maken met 
zijn vrienden of om trompet te spelen.

Zin in een carrière als projectmedewerker? 
Stuur een mailtje naar projectsourcing@federgon.be of 
ga naar www.federgon.be/federatie/leden/, rubriek ’Commissie Projectsourcing’.
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