
 
 

 

Beste Margriet,  
 
Met veel plezier heb ik met jou mogen samenwerken in het project U-SMF binnen het UWV gedurende 
de periode van 1 juli 2007 tot 1 januari 2008. Dit project had als doel het systeem SMF binnen de divisie 
AG breed uit te rollen. 
 
Jij was projectmanager voor het deelproject Organisatie- en gebruikersontwikkeling. Ik was door jou 
aangenomen om als regiocoördinator te zorgen dat het systeem op de kantoren binnen mijn regio werd 
geïmplementeerd.  
 
Vanaf dag 1 gaf jij aan dat het systeem 100% juist, volledig en tijdig gebruikt moest gaan worden. En dat 
heb ik geweten ook, met veel plezier. Ik ken namelijk niemand die een dergelijke missie tot in de 
haarvaten van haar werk doorvoert. Je bent consequent in wat je zegt en wat je doet. Want wat jij zegt, 
dat doe je! Dit betekende ook dat jij als projectmanager 100% juist, volledig en tijdig was. Je escaleerde 
als dat nodig was. Je confronteerde waar dat nodig was, maar je gaf ook de ruimte waar dat nodig was 
en enthousiasmeerde waar dat nodig was. Kortom, voor mij ben je hét voorbeeld van een goede 
projectmanager. 
 
Voor mij betekende dit project ook een omgeving waarin jij me aanmoedigde om het beste uit mezelf te 
halen en een fantastische leeromgeving om te groeien in mijn vak. 
 
Inmiddels zijn we een tijdje verder en zijn er meerdere projecten weer de revue gepasseerd, maar er is 
geen enkel project dat zo is blijven hangen als het project met jou. Ik heb veel plezier gehad met jou en 
collega’s die eveneens door jou werden geïnspireerd. En het zegt genoeg dat we af en toe nog met 
elkaar afspreken en met veel plezier op dit project terugkijken. Dit heb ik met geen ander project 
meegemaakt.  
 
Ik hoop dan ook ooit nog eens samen met jou een project te doen, waarbij we weer net zoveel plezier in 
ons werk kunnen hebben als toen. 
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Met vriendelijke groet, 
 
Harold Marsman 
06-13177043 
 
Adviseur Pentascope 
 

 


