
 

 

 

 

Dit is een typische dag in het leven van een Business 

analyst bij WSP 
 

9:00 – Je neemt de offerte van het nieuwe project nog eens grondig door om te zien welke 

werkzaamheden er de komende weken precies uitgevoerd gaan worden. Het gaat om een project 

waarin een vliegveld WSP heeft gevraagd hoe ze het beste kunnen verduurzamen. Een aantal termen 

herken je niet; deze Googel je snel en zodoende leer je ‘on the job’!  

10:00 – Tijdens de online Kick-off meeting van het project stellen jij en je collega’s uit het Adviesteam 

en de klant zich aan elkaar voor. Onder leiding van je leidinggevende bespreken jullie samen met de 

klant de planning en vragen jullie om specifieke data en gegevens van de klant voor het project. Na 

afloop van de call bespreek je met je collega’s hoe het gesprek ging, en wordt het werk binnen het 

team verdeeld.  

11:30 – Je gaat aan de slag met het opzoeken van informatie over relevante Europese en lokale 

wetgeving met betrekking tot CO2-uitstoot en verduurzaming van vliegvelden. Je komt ook veel tegen 

over subsidies; je belt je collega die dat onderdeel op zich genomen heeft om hem te vertellen wat je 

hebt gevonden. Hij is blij met je, dit scheelt hem een hoop!  

14:00 – Na de lunch, verwerk je alle relevante regelgeving en informatie in het rapport. Je belt je 

projectleider op om hem te vertellen wat je hebt gevonden en vraagt of je iets gemist hebt; hij wijst je 

op een nieuwe EU regel en vraagt je daar nog verder in te duiken.  

15:00 – De vakgroep directeur is de afgelopen dagen bezig geweest met het schrijven van een 

projectvoorstel voor een grote, internationale klant. De klant verwacht uiterlijk om 17:00 uur het 

projectvoorstel van WSP, en de directeur vraagt je om er eens kritisch doorheen te gaan en is benieuwd 

of je alles duidelijk vindt en of je nog toevoegingen kunt bedenken. Vanuit je opleiding heb je toevallig 

veel ervaring met dit onderwerp, en je tipt hem over een bepaalde analysemethode. Hij is hier blij 

mee; nadat jij hier wat slides over hebt toegevoegd gaat het voorstel naar de klant. Hopelijk winnen 

jullie het project!  

17:30 – De uren zijn voorbijgevlogen, want je dag zit er al weer op. Is het toevallig een vrijdag? Dan 

drink je nog gezellig met jouw collega's een borreltje, want dat hoort er ook bij! 

 

 


