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Dit document geeft een beschrijving van het beroepsprofiel van de ICT-projectleider. Eerst en vooral 

bakenen we het domein waarbinnen de ICT-projectleider werkt en de functie zelf af. Vervolgens gaan 

we dieper in op de takensamenstelling, een overzicht van de taken, kennis en vaardigheden binnen de 

functie. In het onderdeel van de beroepshoudingen gaan we op zoek naar de soft skills waarover de ICT-

projectleider dient te beschikken. Tenslotte kijken we naar de evolutie binnen de loopbaan van project-

leider, en de kwalificatieproblemen. Tijdens de beschrijving van het beroepsprofiel wijden we af en toe uit 

naar off/nearshore projecten en de impact ervan op het profiel. Binnen de ICT-sector is het sinds geruime 

tijd in zwang om projecten te off/nearshoren en dit is geen onbelangrijk gegeven voor het profiel.
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1. Afbakening en omschrijving 

1.1. Domein

Projectleider an sich is een breed profiel dat in verscheidene vakgebieden terug te vinden : in de bouw-
sector (bouw van appartementen, huizen, bruggen,…), binnen de petrochemie en ook binnen de ICT 
sector. In dit beroepsprofiel bekijken we de ICT-projectleider van dichtbij. Binnen de verschillende sub-
sectoren van de ICT-sector wordt deze algemene benaming veel gebruikt. Kenmerkend aan de heden-
daagse invulling van de functie is dat men een groot aantal soft skills dient te beheersen en inzicht dient 
te hebben in projectwerk, eerder dan een technische expert te zijn. Men moet wel een goede kennis 
hebben van producten en/of diensten verbonden aan de organisatie waarbij men werkt en de manier 
waarop die haar projecten aanpakt. 

Om enigszins te kunnen vatten wat een projectleider is en wat hij doet, is het belangrijk te weten wat we 
verstaan onder het concept ‘project’. Er zijn veel verscheidene definities :
 
•	Een	onderneming	waarbij	de	inzet	van	mensen,	materiaal	en	financiële	middelen	opnieuw	is	georga-

niseerd met als doel om een bepaalde hoeveelheid werk, of een specifieke opdracht te realiseren, 
begrensd door tijd of geld, en die leidt tot een in kwalitatief of kwantitatief opzicht gunstige verandering. 
(Rodney Turner) 

•	Een	project	is	een	tijdelijke	managementomgeving	die	is	gevormd	met	als	doel	om	één	of	meer	busi-
nessproducten voor een specifieke business case te leveren. (PRINCE2)

•	Een	project	is	een	tijdelijke	inspanning	met	als	doel	het	creëren	van	een	uniek	product	of	een	unieke	
service. (PMBOK) 

Wat projectwerk onderscheidt van ander niet-projectgebonden werk is de eindigheid ervan - het heeft 
een duidelijk begin en einde - en de beperkingen waaraan het onderhevig is. Kenmerkend aan een project 
is dat het binnen een bepaalde tijd, en binnen een bepaald budget moet gebeuren. Het product moet 
binnen de twee voornoemde grenzen ook nog voldoen aan de door de klant vooropgestelde specifica-
ties. Het spreekt vanzelf dat er gewoonlijk afwegingen moeten gemaakt worden tussen deze verschil-
lende dimensies. Er dient een balans gevonden te worden tussen tijd-, kost-, en kwalitatieve objectieven. 
Bijgevolg moeten er bijna altijd compromissen gesloten worden. Vaak is de verantwoordelijkheid om deze 
verschillende belangen te bewaken ook toegekend aan verschillende functies of personen. Een project 
opstarten en vormgeven vindt bijgevolg meestal plaats in een context waarin conflicterende belangen met 
elkaar geconfronteerd worden. Gebruikers van IT-systemen hebben er bijvoorbeeld belang bij dat elke 
aanpassing in IT-systemen aansluit bij hun geroutineerde of geaspireerde manier van werken. IT-managers 
en projectleiders hebben er dan weer belang bij om een IT-project binnen vooropgestelde budgettaire 
en timing-beperkingen te laten verlopen. Bovendien worden grote aanpassingen in IT-systemen vaak 
aangegrepen om organisatieveranderingen door te voeren, en vice versa. Om deze redenen voorzien veel 
IT-firma’s	naast	een	strikte	technisch	georiënteerde	dienstverlening,	ook	een	aanbod	aan	adviesverlening	
(consultancy) op het vlak van organisatieverandering of optimalisering van processen. 

Omwille van deze redenen, werden we in onze contacten met ervaren functievervullers in de sector 
herhaaldelijk	gewezen	op	het	belang	van	negotiëren,	bemiddelen	en	het	onderkennen	van	organisatie-
politieke aspecten binnen ondernemingen. Het is belangrijk dit voor ogen te houden, omdat dit ervaren 
wordt als zeer kritisch, en zeer bepalend voor het verloop en het slagen van een IT-project, en tegelijk 
voor het fungeren als een succesvol projectleider. Deze moeilijk in belang te onderschatten realiteit 
werd door de verschillende projectleiders of program managers in de IT-sector als volgt onder woorden 
gebracht tijdens interviews.
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Box 1 : Organisatie-politieke dimensies in de functie van projectleader/program-manager

Dus een organisatie veranderen is bij uitstek natuurlijk iets politiek, want dat gaat veel moeite kos-
ten. Hoe je het ook draait of keert. En niemand gaat graag veel moeite doen voor niets. Dus het 
moet wel erg duidelijk zijn wie er gaat winnen en gaat verliezen. Dus er is altijd een politiek strijd 
dan, een machtsstrijd rond ‘Hoe ver gaan we gaan met die verandering ? En wat gaat die verande-
ring juist inhouden ?’. Verandering wil zeggen voor iedereen meer of minder te doen. Dus dan zijn 
er veel argumenten die kunnen gebruikt worden. Het is niet meer dan normaal dat de technische 
argumenten dan maar een klein stukje zijn van dat totale… 
(Fragment uit interview met Program Manager Company A IT-sector)

Als er ergens een opmerking wordt gegeven op een document dat wij schrijven, of op een bepaald 
standpunt dat wij innemen, en ze beginnen dat uit te typen, hun frustratie met ons standpunt, dat 
zij daar niet mee akkoord zijn, die beginnen met ‘iedereen in kopie’ en hup, doorsturen. En dan 
zit het spel ook op de wagen. […] Omdat de klant natuurlijk ook zijn omgevingen altijd… ‘Wij zijn 
super dit en super dat en dan kom je in de context en dan denk je “Helemaal niet super langs 
hier”’. Maar dat is ook dat management, die weten dat eigenlijk niet. En diegenen die het weten, 
gaan het niet zeggen. 
(Fragment uit interview met Program Manager Company B IT-sector)

Dat zijn moeilijke discussies, omdat mensen vertrekken vanuit hetgeen ze kennen en te veel een 
soort ‘as is’-pitch willen gaan maken en niet een echte ‘to be’. En dat is een beetje balanceren 
tussen revolutie en evolutie. En soms moet er revolutie zijn, en in bepaalde domeinen streef je naar 
evolutie. En dat is een balans, die -als je er niet bij betrokken bent- niet goed afloopt volgens mij. 
(Fragment uit interview met Program Manager Company C IT-sector)

Het voordeel van consultant te zijn is dat je je kan afzetten van verschillende dingen. Je kan 
gewoon deconnecteren op bepaalde momenten. Je kan gewoon zeggen : “jongens het is  
jullie probleem, ik wil het zelfs niet meer weten.” Een ander voordeel is dat je veel meer mag dan 
anderen, als er zo’n waas van nieuwigheid rond je hangt. Ik loop gewoon rond en schop tegen 
schenen tot ik heb wat ik wil krijgen. 
(Fragment uit interview met Project-consultant Company D IT-sector)
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1.2. Definitie

De functie van projectleider kan men in vele bedrijven binnen de ICT-sector terug vinden. Er worden  
verscheidene benamingen aan gegeven, maar dit aantal blijft vrij beperkt. De functietitels zijn ook vrij 
relatief in die zin dat dezelfde functietitel in verschillende bedrijven hun eigen nuances kennen. Bepaalde 
functietitels worden dan ook als onderling verwisselbaar beschouwd, als quasi-synoniemen. Er zijn in het 
algemeen wel enkele connotaties te onderkennen. Engineer duidt bijvoorbeeld meer op een technisch 
profiel, terwijl de termen manager en coördinator meer met people management aspecten verbonden 
worden. Zo worden ook de termen project en program soms als synoniem gebruikt, hoewel program 
vaker geassocieerd wordt met grootschaligere projecten. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de program 
manager op een hoger, overschouwend, niveau werkt in een project dat bestaat uit verschillende sub-
projecten, met elk een eigen projectleider. Eenzelfde relatief nuanceverschil bestaat tussen de term 
projectleader en teamleader. Het is belangrijk op te merken dat deze termen zeer organisatiespecifiek 
zijn, en dat het perfect mogelijk is dat drie verschillende functietitels (vb. programleader, projectleader, 
teamleader) in drie verschillende organisaties in de feiten beantwoorden aan zeer gelijkaardige functie-
profielen. De creativiteit in het bedenken van functietitels is vrij groot wat dit betreft. 

Hieronder staan louter enkele voorbeelden weergegeven van functietitels die in de praktijk terugslaan op 
functies waarin projectleiding wordt gegeven.

Project manager Program manager

Project engineer Program engineer

Projectleider Programleader

Projectcoördinator Programcoördinator

Ondanks de relativiteit van de functietitels zijn de meesten het er wel in de grote lijnen over eens wat de 
functie ‘leiding geven aan een IT-project’ inhoudt. Algemeen gesteld, neemt de projectleider de volgende 
taken op zich :

- In kaart brengen van de (noden/specificaties) van de klant
- Het plannen van het project in tijd, materiaal en werknemers
- Bewaken van de scope van het project 
- Bewaken van het budget van het project
- Leiden, coördineren, opvolgen van het team/of teams
- Communiceren met alle stakeholders

We kunnen zeer algemeen stellen dat de projectleider iemand is die het geheel van de projectcyclus 
beheert van begin tot eind, waarbij hij/zij het project plant, opvolgt en ondersteunt op gebied van 
scope, tijd, budget en kwaliteit. Hij/zij functioneert als communicatieknooppunt tussen alle stake-
holders en coacht het team dat op het project werkt.

Zijn taken zijn eerder gericht op het managen van mensen, budgetten, doelstellingen en tijd dan op tech-
nische taken. Afhankelijk van bedrijf tot bedrijf zijn er een aantal taken minder of een aantal taken meer. 
Dat	kunnen	dan	bv.	meer	commerciële	en/of	technische	taken	zijn.
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1.3. Beroepsinhoud

We geven een inleiding tot de taakinhoud van de ICT-projectleider aan de hand van de beschrijving van 
de projectcyclus. Een groot deel van zijn taken vallen immers samen met het verloop van de project-
cyclus. Maar zoals eerder vermeld behoren niet altijd alle taken tot de taakinhoud van iedere projectleider 
of is elke projectleider bij elke fase van het project betrokken. 

Figuur 1

Vraag-nood/RFP
Bepaling van 
de vereisten 
Haalbaarheidsstudie

Plannen &
resources
verzamelen

Uitvoering 
(prototype – architectuur– roll out
testing - user acceptance)

Afsluiten
Maintenance

Wat is nu de rol van de projectleider in en doorheen de verschillende fasen van een project ?

•	 Ontstaan	van	de	vraag

Voorafgaand aan de opstart van een project is er een fase waarin men zich bewust wordt van de nood 
aan / vraag tot verandering van systemen, software of dergelijke. Deze nood tot verandering kan vanuit 
een bedrijf geformuleerd worden naar het interne IT departement of naar een externe firma toe. In het 
laatste geval start dit proces gewoonlijk met een zogenaamde Request for Proposal (RFP), of Request-
for-Information (RFI), waarbij een onderneming aankondigt externe capaciteit te willen aantrekken bij het 
opzetten van een project. Gewoonlijk reageren verschillende IT-firma’s op dergelijke RFP’s of RFI’s, en 
begint er een competitief proces waarbij de klant de meest geschikte leverancier tracht te selecteren. In 
de	IT-sector	zijn	ervaren	projectleiders	vaak	betrokken	bij	deze	pré-fase,	in	die	zin	dat	zij	meehelpen	met	
het binnenhalen van een project. De projectleider wordt ingeschakeld omwille van zijn/haar kennis met 
betrekking tot de mogelijkheden en de kosten van het project, en als tussenschakel tussen de technische 
IT-profielen	van	de	klant	en	de	commerciële	profielen.	Er	kan	dus	ook	een	commerciële	kant	zijn	aan	het	
takenpakket van de projectleider. 

•	 Bepaling	van	de	vereisten

Na	het	formuleren	van	de	vraag/nood,	is	het	belangrijk	een	verdere	definiëring	te	doen	van	het	project.	
Dit	wordt	gewoonlijk	aangeduid	als	het	definiëren	van	requirements,	of	het	afbakenen	van	de	scope	van	
het project. Wat is het doel, de objectieven, wat moet er precies gebeuren, wat zijn de succesfactoren… 
Wat zijn met andere woorden de vereisten waaraan het project moet voldoen. Op basis van deze eerste 
definiëring	zal	men	(evt.	de	projectleider)	een	offerte	kunnen	opmaken.	Soms	wordt	er	een	soort	haal-
baarheidsstudie uitgevoerd worden. Er wordt een inschatting gemaakt van het project. Zijn er een aantal 
(bv. infrastructurele) voorwaarden waaraan de start van het project verbonden is ? Wat moet er precies 
uitgevoerd worden, wat en wie heeft men daar voor nodig ? De belangrijkste vraag luidt of het project 
haalbaar is. De projectleider kan bij deze fase betrokken zijn omwille van de ervaring die hij reeds heeft 
in	projectwerk.	Hij/zij	is	om	die	reden	goed	geplaatst	om	potentiële	struikelblokken	te	detecteren,	en	een	
inschatting te maken van de vereiste middelen.
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•	 Initiatie	en	planning

Eenmaal	 de	 definiëring	 achter	 de	 rug	 is,	 en	 het	 project	 haalbaar	 lijkt	 voor	 de	 opdrachtgever	 en	 de	
project leider/uitvoerder, zal men de planning opstellen. In de planning neemt men op hoelang elke fase 
zal duren, welk materiaal er benodigd is en welke mensen er nodig zijn, wat eventuele struikelblokken 
zijn,…	De	projectleider	speelt	hier	een	belangrijke	rol	want	één	van	zijn	hoofdtaken	is	het	plannen	van	het	
project. Hij moet het geheel bevatbaar kunnen maken door het in delen op te splitsen. Die opsplitsing 
gebeurt volgens functionele lijnen, die vrij nauw verband houden met de te onderscheiden requirements 
uit de vorige fase. In een functioneel ontwerp worden die algemene requirements vertaald naar meer 
specifieke samenhangende componenten en bewerkingen, die per functionaliteit gedefinieerd worden. 
Op	 basis	 van	 het	 functioneel	 ontwerp	worden	 vervolgens	 initiële	 schattingen	 uit	 de	 vorige	 fase	 vaak	
herbekeken en afgestemd met de verschillende betrokkenen. Dit functioneel document heeft een zeer 
belangrijke operationele waarde, omdat op deze basis concrete afspraken worden gemaakt omtrent 
deadlines, budgetten en op te leveren specificaties. Het is meestal pas op dit punt dat het project zich 
gaat concretiseren in een alomvattende planning. De projectleider moet dan zorgen voor de voorziening 
van de resources. 

Hij/zij moet nagaan of de resources al dan niet al aanwezig zijn, en zo niet zorgt hij ervoor dat deze 
aangeleverd worden. Alvorens het project te starten is het ook belangrijk dat men nagaat of er bij de 
opdrachtgever alles aan gedaan is om het project te kunnen starten. Dikwijls zijn er infrastructurele wer-
ken die moeten gedaan worden alvorens het echte werk kan beginnen. Dit is meestal de taak van de 
opdrachtgever.

•	 Uitvoering

Eenmaal	de	definiëring	en	de	planning	afgerond	zijn	en	de	resources	ter	beschikking	gesteld	zijn,	kan	het	
uitvoerende werk beginnen. Hierbij zijn drie types uitvoerende activiteiten te onderscheiden : technisch 
design/analyse, ontwikkeling, en testen. Het technische ontwerp is de vertaling van het functionele ont-
werp in technische implicaties. Waar het functionele design vastlegt welke bewerkingen dienen te gebeu-
ren op data, legt het technische ontwerp vast welke componenten op welke wijze ontwikkeld dienen te 
worden om die bewerkingen uit te voeren. Het technische design wordt vervolgens doorgegeven aan 
een ontwikkelingsploeg (‘developers’ of ‘codeurs’), die de richtlijnen van de technisch ontwerper volgen 
bij het uitschrijven van de ‘code’. Nauw verbonden met development is een beperkte kwaliteitscontrole of 
testing-activiteit. Hierbij worden de stukjes code, de kleine onderdelen van een applicatie of een systeem, 
geëvalueerd.	Er	wordt	nagegaan	of	zij	al	dan	niet	functioneren	zoals	bedoeld.	Een	belangrijke	opmerking	
hierbij is dat de scheidslijn tussen functioneel ontwerp, technisch ontwerp, en development in de praktijk 
relatief fluïde of variabel kan zijn. Wel kan algemeen gesteld worden dat naarmate projecten groter en 
complexer worden, de overgang van het functionele naar het technische ontwerp en naar development 
meer aandacht zal krijgen (zie ter illustratie het fragment in Box 2). In kleinschalige, weinig complexe 
projecten daarentegen, kan een functionaliteit door een developer vaak meteen vertaald worden in 
aanpassingen van code, zonder de tussenstap van een uitgewerkt technisch design. Omwille van de 
technische, organisatorische en economische ontwikkelingen van de laatste decennia, zijn IT-projecten 
in het algemeen steeds grootschaliger en complexer geworden. Om deze reden is het vraagstuk naar het 
onderscheid tussen verschillende projectfases, en het managen van de overgangen tussen deze fases, 
steeds urgenter geworden. 
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Box 2 : Illustraties van de toegenomen complexiteit van projecten

When I started developing software, customer involvement and collaboration weren’t problems. 
In the 1960s, the computers were less powerful, the users were fewer, the applications were 
simpler, and the idea of milestones was still unkown. I used short iterations of one or two days. 
I’d meet with the customer, and we’d sketch out on paper what he or she wanted. We’d discuss 
the problem until I understood it. Then I’d go to my desk, design and code the solution, punch 
up the cards, and compile the program. Once the compile and link were clean, I’d run some test 
data against the program. Then I’d return to the customer and ask, “Is this what you wanted ?” 
We didn’t realize it at the time, but this was heaven. 
(Fragment uit : Schwaber, Ken. Agile Project Management with Scrum. Redmond : Microsoft 
Press; 2004, p.54)

“In het verleden, dan had ik bij een klant een bespreking, en dat zei ik tegen iemand van de ontwik-
kelingsploeg, één van onze architecten : ‘ik moet dat en dat en dat hebben.’ En dat ze dan zeggen : 
‘amai, is dat het enige wat ge daarover weet te vertellen ?’ Ik zeg : ‘ ja, zoek maar he.’ ” 
(Fragment uit interview met een voormalige program manager – huidig CEO van een IT-bedrijf : 
anekdote over de doorheen de tijd toegenomen nood aan formalisering)

In veel gevallen, wordt de cyclus technisch design-development-testing initieel doorlopen met het oog op 
een prototype of een pilot, die aangeeft hoe het uiteindelijke resultaat er zal uitzien, of hoe de project-
organisatie best functioneert. Op die manier kan men toetsen bij de klant of de nodige functionaliteiten 
op het ontwerp aanwezig zijn. In andere gevallen (datamigraties, netwerken, hardware-infrastructuren) is 
er een soort van plan/architectuur. Men gaat na of het systeem werkt, of de gebruikers ermee overweg  
kunnen,… Indien de testing of de user acceptance positief is, kan men verder gaan met het project. 
Indien negatief, worden er een aantal aanpassingen gedaan. Afhankelijk van de wensen en middelen 
die door de verschillende betrokken partijen ter beschikking worden gesteld, kunnen dergelijke aan-
passingen	vrij	drastisch	zijn.	Een	drastische	aanpassing	is	dan	het	herbekijken	en	herdefiniëren	van	de	
oorspronkelijke requirements, en het achtereenvolgens opnieuw doorlopen van de voorgaande stappen. 
Wat minder ingrijpende aanpassingen zijn, bijvoorbeeld, het bijstellen van de timing van het project, een 
tijdelijke herschikking in de samenstelling van ontwikkelingsploegen, een versterking van kennistransfer 
of het tijdelijk bijschuiven van extra capaciteit. Wat is nu de taak van de projectleider gedurende de fase 
van de uitvoering ? Zijn/haar taak is vooral het in de gaten houden van de werknemers, het materiaal, de 
tijd, de scope en het budget en zorgen dat de communicatie gesmeerd blijft lopen. Hij/zij functioneert als 
knooppunt tussen de verschillende partijen en moet ervoor zorgen dat er steeds een goede communicatie 
is tussen teams onderling en met de verantwoordelijken bij de (interne) klant. 

•	 Afsluiten	van	het	project	&	maintenance

In de laatste fase wordt de personeelscapaciteit op het project afgebouwd en het project afgesloten. 
Het resultaat van het project moet wel formeel aanvaard worden door system-integration tests, en user-
acceptance tests, waarbij de eerstgenoemde categorie gewoonlijk door technische teams worden uit-
gevoerd, en de laatstgenoemde door gebruikers in een, al dan niet gesimuleerde, productieomgeving. In 
de meeste gevallen is er nog verder onderhoud van het product, of zijn er overeenkomsten gemaakt over 
een	garantieperiode	waarbinnen	defecten	opgelost	worden	door	de	IT-leverancier.	Bij	het	beëindigen	van	
het project is de rol van de projectleider eigenlijk uitgespeeld. De verdere afhandeling (of onderhoud) is in 
andere handen, en de projectleider schuift door naar een volgend project, of naar een nieuwe functie. 
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We kunnen wel een opmerking maken bij de projectcyclus. Het verloop van een project is niet altijd  
lineair.	 Soms	 lopen	 verschillende	 fasen	 naast	 elkaar.	 Dit	 kan	 het	 geval	 zijn	 wanneer	 elke	 projectfase	 
verder opgedeeld is in andere fasen (bv. wanneer verschillende teams bezig zijn binnen subprojecten in 
één	groot	project).	Dit	kan	zijn	weerslag	hebben	op	de	taakinhoud	van	de	projectleider.	Het	is	duidelijk	
dat de projectleider een grote verantwoordelijkheid draagt gedurende het project. Het is zijn taak om het 
gehele proces min of meer gesmeerd te laten verlopen.

1.4. Specialisaties

1.4.1. Complexiteit en omvang

Twee concepten die ons een zicht kunnen geven op het verschil tussen projecten, zijn de complexiteit en 
de omvang van het project. In figuur 3 staan deze twee concepten weergegeven. De aard van het project 
beïnvloedt veelal de soort projectleider en zijn/haar taakinhoud.

Figuur 2 : Typologie van IT-projecten naar complexiteit en omvang

complexiteit

III 
Vb. grote data migraties, 

parametriseren van package-applicaties 
upgrading;…

IV
Vb. systeemintegratie, 

nieuwbouw van software systemen 
from scratch 

I
Vb. maintenance van applicaties, 

helpdeskfuncties, 
kleinschalige conversies

II
Vb. embedded software-ontwikkeling, 

bouwen van interfaces 
tussen bestaande systemen

omvang

De figuur is onderverdeeld in 4 kwadranten en in elk kwadrant staan voorbeelden van projecten die 
daar kunnen thuishoren. In het eerste kwadrant bevinden zich de eenvoudigere projecten met beperkte 
omvang. Deze projecten worden dikwijls aan technische werknemers doorgespeeld die bekend zijn met 
specifieke applicaties of systemen, die zelfstandig kunnen werken en die een beperkt aantal activiteiten 
kunnen coördineren. Het zijn dikwijls technische juniors met ervaring die zelf veel technisch werk verrichten 
aan het project. Dat dit kwadrant relatief eenvoudige en kleinschalige taken bevat, maakt de behoefte 
aan adequate projectleiding er daarom niet kleiner op. Budgettaire beperkingen en tijdsdruk zijn mogelijk 
even pertinent. Bovendien zijn er in dit kwadrant ook een aantal ondersteunende activiteiten, die elk op 
zichzelf eenvoudig en kleinschalig zijn, maar die incidentgedreven zijn, en om die reden ook vaak zeer 
kritisch voor een onderneming. Denk aan helpdesk activiteiten, en aan belangrijke bedrijfsapplicaties die 
omwille van een klein defect tijdelijk onbruikbaar zijn.
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In het tweede kwadrant bevinden zich de complexe kleine projecten. Hier zijn profielen nodig die een 
grondige kennis hebben in het vakgebied. We spreken hier nog steeds over eerder technische profielen 
dan managementprofielen. Er is wel iets meer leiding vereist om de verscheidene componenten waarmee 
verscheidene mensen bezig zijn in elkaar te laten passen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ontwikkelings-
werk voor de bediening van een elektronisch gestuurde productiemachine die een tiental bewerkingen 
aankan. Elk van die bewerkingen moeten geprogrammeerd en gevisualiseerd worden in een bedienings-
scherm. Hoewel kleinschalig is dergelijk IT-werk relatief complex, omdat er heel wat voorafgaandelijk 
kennis nodig is over de functionaliteit van de machine, en de technische omgeving waarin de software 
wordt aangewend. Voor het begeleiden van deze projecten is ook meer ervaring (niet alleen op technisch 
maar ook op leidersvlak) vereist. 

In het derde kwadrant bevinden zich de grotere eenvoudige processen. Hier worden managementvaardig-
heden relatief belangrijk, naast strikt technisch vaardigheden, omdat er veel mensen in betrokken zijn die 
gecoördineerd moeten worden. Geruchtmakende voorbeelden van dergelijke projecten in het verleden 
zijn de Y2K aanpassingen (de zogenaamde millenium-bug), en conversies in applicaties en IT-systemen 
die nodig waren naar aanleiding van de invoering van de euro. Ideaaltypisch gezien gaat het hier om 
projecten waarbij in soms letterlijk tientallen miljoenen lijnen code enkele standaardparameters dienen 
aangepast te worden. 
In het vierde kwadrant vinden we de grote complexe projecten terug. De taakinhoud van de “project-
leider” is niet meer technisch maar zeer sterk management gericht. Zijn/haar expertise draait meer om 
het kunnen aansturen van verschillende teams in een project dan om haar/zijn technische kennis. Hij/zij 
wordt wel bijgestaan door technische experts die op hun beurt dikwijls hun eigen team binnen het grote 
project leiden. De algemene projectleider staat dus redelijk ver van de eigenlijke uitvoering van het project. 
Hij/zij moet veel ervaring hebben in het leiden van projecten. Dergelijke projecten zijn de core-business 
van grote IT-bedrijven à la IBM en Accenture, de zogenaamde systeemintegratoren. Typisch gaat het 
hier over projecten waarbij verschillende systemen en functionaliteiten met elkaar verbonden worden, en 
waarbij verschillende teams tegelijk werken op onderdelen van een groter systeem. Typisch, ook in de 
Belgische context, gaat het over projecten die een looptijd hebben van verschillende jaren, tot meer dan 
vijf jaar, en waarbij tientallen, tot honderd en meer, mensen bij betrokken zijn. 

1.4.2. Technische kennis/achtergrond

Het is duidelijk dat de beroepsinhoud van de ICT-projectleider in belangrijke mate afhankelijk is van de 
verscheidenheid binnen de ICT sector. Zoals blijkt uit figuur 2, zijn er verschillende soorten disciplines in 
de ICT sector waarbinnen men projectleiders tewerk stelt. We kunnen verder een algemeen onderscheid 
maken tussen hard-, middle- en software. Binnen de software kunnen we nog eens onderscheid maken 
tussen netwerken, softwareontwikkeling, package applicaties en zogenaamde jump-starts (semi- en totale 
ready-to-use applicaties)… Binnen de hardware is er de uitbouw van infrastructuren, ontwikkeling van, en 
interdependentie tussen, technische componenten (nieuwe ontwikkelingen in dit veld is de zogenaamde 
cloud computing of grid computing, waarbij de processor-capaciteit van de verschillende componenten 
van een netwerk wordt aangesproken, in plaats van enkel de capaciteit van een centrale mainframe 
machine). En binnen de middleware zijn er heel veel specificiteiten, zoals variaties in database-structuren, 
technische	capaciteit	en	mogelijkheden	om	data	te	beveiligen	en	disaster	recovery	strategieën	te	ontwik-
kelen. De verschillende disciplines vereisen een specifieke kennisachtergrond/vakkennis. 
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1.4.3. Arbeidsdeling & bedrijfsgrootte

Het hangt af van bedrijf tot bedrijf wat de projectleider precies moet doen. Verschillende bedrijven  
hanteren hun eigen arbeidsdeling. Waar het ene bedrijf van projectleiders verwacht dat zij een project 
van begin (pre-fase) tot einde begeleiden, zijn er andere bedrijven die een striktere arbeidsdeling hanteren 
en	die	de	commerciële	activiteiten	(pre-fase)	laten	uitvoeren	door	salesprofielen.	Dit	alles	heeft	natuurlijk	
ook te maken met de grootte van een bedrijf. Een groter bedrijf laat een striktere arbeidsdeling toe dan 
een kleiner bedrijf.

1.4.4. Binnenland vs offshoring/nearshore projecten

Het laatste decennium was er een heuse trend naar offshoring. Een deel van de projectcyclus werd uit-
besteed aan bedrijven in andere landen zoals India en China (offshore). Dit is een bijkomende moeilijkheid 
in het leiden van projecten. Men moet een deel van het project immers van op afstand gaan managen. 
De afstand, maar ook de tijdszones en vooral de cultuur van het land en van het bedrijf waarmee men te 
maken krijgt, is het grootste struikelblok. Vooral programmeren wordt vaak uitbesteed. Dit is op zich niet 
de ingewikkeldste opdracht in een IT-project, maar men moet er zeker van zijn dat men het juiste vraagt 
en vooral dat men het juiste verstaan heeft. 
Het is duidelijk dat een offshore setting een aantal bijkomende risico’s met zich meebrengt voor het wel-
slagen van IT-projecten. Uit onderzoek blijkt dat offshoring van software-ontwikkeling in elk geval geen 
tijdelijk	fenomeen	is.	Integendeel,	steeds	meer	IT-projecten	in	België	laten	een	deel	van	het	werk	in	het	
buitenland uitvoeren. Dat maakt dat het voor een projectleider zaak is om vat te krijgen op de eigenheid 
van	offshore-werk,	en	om	de	risico’s	van	dergelijke	constructies	te	leren	beheersen.	Sommigen	gaan	als	
oplossing nearshoren, dit wil zeggen outsourcen in landen dichterbij zoals de voormalige Oostbloklanden. 
Veelal ziet men outsourcing naar deze landen als een minder onzeker avontuur, omdat de cultuur en 
tijdsverschillen als minder belemmerend worden beschouwd. Maar in het algemeen is de gemeenschap-
pelijke moeilijkheid van zowel offshore als nearshore-projecten dat de dynamiek die men gewoon is van 
ploegen op een gemeenschappelijke lokatie, niet automatisch tot stand komt in een context van geo-
grafische afstand. Daarmee samenhangend dient er veel meer aandacht te gaan naar kennistransfer om 
misverstanden te vermijden en eventuele fouten op tijd te detecteren. De interviewfragmenten in Box 3, 
uit interviews met projectleiders met ervaring in offshore ontwikkelingsprojecten, illustreren dit.

Box 3 : Kennistransfer en coördinatie in offshore projecten

Dus dan hebben we hen een – ik weet niet hoe je dat zegt – een [IT-applicatie]-bad  gegeven. 
Enerzijds de functionele aspecten doorgenomen en het technologisch framework dat we voor 
ogen hadden, doorgenomen. Het is een heel geconcentreerd iets op twee weken tijd. Op die 
moment is dat, of lijkt dat, allemaal duidelijk. Je weet op voorhand “Ja, het ja-knikken is niet vol-
doende”, maar je zit daar in een heel constructieve dialoog, waarvan je voelt “Dat klikt. De goede 
wil is er zeker en vast. Het begrip is er ook. De open spirit is er ook. Go”. Uiteraard tussen hetgeen 
wat wij dan gedaan hebben… Je merkt een beetje op die moment dat mensen terugkomen in 
[foreign IT-organization] en dan worden ze in een soort keurslijf terug gewrongen, omwille van 
allerlei redenen. Het is wel een apart team dat specifiek voor [Respondent’s company] werkt, maar 
men werkt daar op [IT-company]-infrastructuur. Men zit nog vast met een bepaald [IT-company]-
methodologie. 
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Ok, het zijn mensen die daarin gewerkt hebben, en misschien waren die twee weken te kort om 
hen een totale mind shift te laten geven, maar op dat moment zijn we weer naar een soort crisis-
situatie gegaan, waar je voelde van “We zitten hier niet meer in een team te werken. Ze beginnen 
meer op een eiland te werken”. 
(Fragment uit interview met Project-leader Company E (IT-sector) over de ‘mislukte’ kennis-
overdracht aan een ontwikkelingsploeg in India tijdens een twee weken durende vergadering 
in België aan het begin van het project) 

Een technische analyse enz., dat was een watervalsysteem naar beneden, dat terug naar boven 
ging. Als die technisch analist las wat er in die functionele stond en die zei van “dat klopt hier niet”, 
dan ging die terug naar boven en zei dat. […]  En als dat naar beneden ging, naar de ontwikkelaar 
en hij zei “die technische analyse klopt niet”, dan ging die terug naar boven. Dat was een klein 
probleem omdat er, van die tien, één of twee waren die totaal niet wisten waar het over ging, of die 
dat niet deden. En toen had je een probleem met één iemand. Nu, met die outsourcing, die Indiërs 
komen gewoon nooit terug. […] Die doen wat jij zegt.  […]  En dan heb je ook geen enkel verhaal. 
Jij zit eigenlijk op het hoogste level met de business. En de business komt naar u en zegt “dat klopt 
niet”. En je gaat naar beneden en je zegt “het klopt niet”. “Ja, maar”, zeggen ze “het stond er wel 
zo”. En dan zit je vast. […]  En vroeger had je een zelfregulerend systeem. De ene controleerde 
de andere. En dat is volledig weggevallen. Toch voor het grootste deel. En dat veroorzaakt enorm 
veel problemen. Technische problemen, maar ook menselijke problemen. 
(Fragment uit interview met Project-leader Company F (IT-sector), over zijn tiental jaren erva-
ring in een bepaalde bedrijfsomgeving, en zijn evaluatie van de specificiteit van offshoring in 
deze context) 

1.5. Evolutie ?

De projectleider is verantwoordelijk voor het goed verloop van het project en het uiteindelijke resultaat. 
In vroegere tijden was de rol van de projectleider eerder beperkt tot louter technische leiding. De laatste 
jaren kent dit meer en meer een verschuiving en moet de projectleider beschikken over een grote dosis 
aan sociale vaardigheden. Dit is dan ook de opvallendste en belangrijkste verschuiving.
De projectleider heeft op de dag van vandaag een uitgebreide taakinhoud. Hij/zij is niet langer de 
techneut(e) op wiens kennis en technische ervaring het project steunt, maar eerder de coach van het 
team.	Sowieso	is	er	nog	nood	aan	technische	bagage,	maar	dit	is	niet	altijd	meer	van	primordiaal	belang.	
Men moet allicht meer dan vroeger administratieve taken op zich nemen, maar vooral belangrijk is dat 
men beseft dat men met mensen werkt. Eerst en vooral komt men in contact met de klant, dit betekent 
dat men enigszins businessminded en klantgericht moet zijn. Ten tweede heeft de projectleider ook te 
maken met een team die onder hem/haar werkt. Dit betekent dat hij/zij mensen moet kunnen aansturen, 
motiveren en eventuele conflicten oplossen. Daarbovenop moet hij/zij zich weten te manifesteren in een 
continu evoluerende sector met veel onzekerheden. We kunnen dus stellen dat er een evolutie is naar 
een projectleider die zeer sociaal vaardig is, technisch onderlegd is en omkan met onzekerheid. Deze 
profielen zijn niet altijd makkelijk te vinden.
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Een andere evolutie is het offshoren/nearshoren. Zoals hierboven vermeld gaan bedrijven voor kosten-
besparende	redenen	soms	outsourcen	naar	Azië,	Oost-Europa	of	elders.	Deze	trend	heeft	zijn	 impact	
gehad op het profiel van projectleider in die zin dat de projectleider in staat moet zijn om te gaan met 
cultuur- en tijdsverschillen. Daarvoor moet hij/zij vrij openminded en sociaal zijn om samen te kunnen 
werken met andere culturen.

2. Takensamenstelling 

De kennis en de vaardigheden waarover een ICT-projectleider moet beschikken, worden afgeleid uit de 
taken die hij/zij uitvoert. Deze taken kunnen onderverdeeld worden in voorbereidende, uitvoerende en 
ondersteunende taken. De voorbereidende taken behelzen de voorbereidingen die moeten getroffen 
worden alvorens de ICT-projectleider begint aan het feitelijke werk (zijnde de uitvoerende taken). De 
uitvoerende taken vormen de kern van het beroep. De ondersteunende taken tenslotte zijn de taken die 
moeten gebeuren om de uitvoerende en of voorbereidende taken te vergemakkelijken
Het zou onbegonnen werk zijn om alle taken die een projectleider in de ICT-sector heeft op te sommen. 
Er zijn zeer veel specialisaties die een specifieke kennis vereisen en die kunnen niet allemaal opgenoemd 
worden. Een groot aantal generieke vaardigheden blijven wel grotendeels hetzelfde over de specialisaties 
heen. Daarom blijft de takensamenstelling op een vrij geaggregeerd niveau. Ze geeft een overzicht van 
alle taken die gemeenschappelijk voor de verschillende ICT-projectleiders binnen diverse specialisaties. 
In de meeste gevallen verwijzen we naar specifieke vaardigheden ipv naar kennis. Binnen de taken-
samenstelling hebben we ook geprobeerd de projectcyclus opnieuw in fasen onder te verdelen en de 
taken per fase weer te geven.

a Voorbereidende taken

- Ontstaan van de vraag of nood tot het opzetten van een nieuw project 
 (sales activiteiten, proposals uitwerken,…)

b Uitvoerende taken

- Bepalen van de vereisten, uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, opstellen van een offerte
- Plannen en resources verzamelen
- Uitvoering (prototype, roll out, testing, user acceptance)
- Afsluiten

c Ondersteunende taken

- Personeelsmanagement
-	 Sector	opvolgen
- Administratie
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a Voorbereidende taken

Beperken we ons tot projectleiders die actief zijn binnen de IT-sector, dan zijn er een aantal voorbe-
reidende taken die in de tijd voorafgaan aan het eigenlijke project. De meeste IT-bedrijven hebben wel 
aparte sales-ploegen die voltijds bezig zijn met het binnenhalen van nieuwe klanten. Maar bij het uitwer-
ken van omvangrijke proposals, waarbij inschattingen van benodigde tijd en middelen moeten gemaakt 
worden, worden ervaren projectleiders regelmatig ingezet. Hun dagdagelijkse ervaring in een concrete 
bedrijfsomgeving, hun ervaring in projectmanagement en hun technische kennis maken dat zij doel-
gerichte ondersteuning kunnen bieden bij het uitwerken van proposals voor klanten. Dit is vooral het geval 
in de kwadranten III en IV van Figuur 2: met name de grootschalige projecten.

Activiteiten Bijzondere kennis/vaardigheden

- Uitwerken en presenteren van sales  
proposals.

-	 Strategisch	positioneren	van	een	project-
proposal.

- Degelijkheid, betrouwbaarheid, zelfzekerheid 
signaleren aan derden op een niet  
bedreigende manier.

- Inzicht in operationele noden van een  
specifieke bedrijfsomgeving.

- Analyseren van de courante mogelijkheden 
en obstakels in het verloop van projecten 
in een gegeven context (inschatten van de 
complexiteit van projectdoelstellingen in een 
gegeven bedrijfsomgeving, anticiperen op 
organisatorische problemen, zoals bijvoor-
beeld inschatten van technische en organisa-
torische competentie bij de klant).

- Communicatieve vaardigheden (erin slagen 
een bepaald standpunt, een bepaalde aan-
pak te verdedigen en te onderbouwen).

-	 Strategische	kennis	over	de	sector,	meer	
bepaald, kunnen anticiperen op alternatieve 
benaderingen in projecten, en ten overstaan-
de van	potentiële	klanten	de	eigen	aanpak	
positioneren ten opzichte van de aanpak van 
concurrenten.

- Voorkomen, taalgebruik, presentatievaardig-
heden, retorische vaardigheden
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b. Uitvoerende taken

Binnen de uitvoerende taken volgen we de projectcyclus en de verschillende fasen. Binnen elke fase zijn 
er een aantal specifieke taken. Eens een IT-firma een projectovereenkomst heeft met een klant, dient het 
project gewoonlijk nog verder uitgewerkt te worden. De taak van de projectleider hier is om te weten te 
komen wat de klant precies wil. Eenmaal hij dit te weten is gekomen, moet hij trachten te bepalen hoe 
het project zal aangepakt worden en wat het kostenplaatje daarvan is. Eenmaal een consensus met de 
klant bereikt, is het tijd om het projectinitiatiedocument (scope of requirements document) op te maken, 
soms ook aangeduid met de term ‘lastenboek’. De mate waarin aan al deze voorbereidende-uitvoerende 
taken gewicht wordt gegeven is in belangrijke mate afhankelijk van de complexiteit en de omvang van 
het project (zie figuur 2). In zeer kleinschalige en zeer eenvoudige projecten is het niet denkbeeldig dat 
het uitwerken van specifieke vereisten als aparte formele fase in een project overgeslagen wordt, of 
geïntegreerd is in een projectovereenkomst. Bij zeer grootschalige en complexe projecten neemt deze 
fase gewoonlijk verschillende maanden in beslag, in extreme gevallen zelfs een jaar of langer. Bij grote 
projecten die onderverdeeld worden in verscheiden subprojecten, is het niet uitzonderlijk dat het proces 
van	herbekijken	en	herdefiniëren	 van	het	 lastenboek	 voor	de	 verschillende	subprojecten	enkele	 keren	
herhaald wordt (aanpassingen van scope, tijd, middelen,…).
De bedoeling van het scope-document is om bepaalde misverstanden die tussen de verschillende 
belanghebbenden in een project kunnen bestaan uit de weg te ruimen, en een haalbaar projectplan distil-
leren. Gebeurt dit niet, d.w.z. blijven bepaalde misverstanden onuitgesproken of onopgelost, dan dreigen 
deze tot uiting te komen gedurende latere fases in het project. Voor grote en/of complexe projecten is 
adequate investering in het uitwerken van het scope document, en in het evalueren van de implicaties 
van de verschillende requirements of functionaliteiten in dat document, daarom onontbeerlijk. De inter-
viewfragmenten in box 4 illustreren het belang van het scope document in grootschalige en complexe 
IT-projecten. Het tweede interviewfragment in deze box duidt op het belang van deze fase in de context 
van een offshore project. Gezien de geografische en sociale afstand tussen de verschillende onderde-
len van het project, mag verwacht worden dat het belang van duidelijke en door alle partijen gedragen 
afspraken in een offshore setting zo mogelijk nog belangrijker is.
Het scope document wordt opgemaakt in een context waarin verschillende partijen een rol spelen, en 
waarin verschillende perspectieven en belangen tegen elkaar afgewogen worden (klant vs. leverancier, 
gebruikers versus IT-teams, management versus operationele niveaus). Van een projectleider wordt dan 
verwacht dat hij/zij het proces van scope-afbakening in goede banen leidt. Dit wil zeggen: zorgen dat 
een haalbare projectomschrijving wordt geformuleerd, die door alle relevante partijen ondersteund wordt. 
De gepaste rollen van de kant van de projectleider hierbij zijn zeer contextgedreven, maar vallen in het 
algemeen onder de volgende noemers: bemiddelend, sturend, analytisch en pragmatisch.
Uiteraard staat een projectleider wat dit betreft er zelden alleen voor. Bij het afbakenen van de scope zijn 
per definitie verschillende partijen betrokken. Denk hierbij aan vertegenwoordigers van de IT-gebruikers, 
specialisten die de business-processen, die door IT ondersteund moeten worden in kaart brengen, func-
tionele analisten, technische ontwerpers van applicaties, etc. In grote projecten wordt er soms ook voor 
gekozen om een requirement-specification team in het leven te roepen, dat zich uitsluitend toelegt op 
het uitwerken van het scope-document. Gezien het belang van deze activiteiten, de variatie in de mate 
van betrokkenheid van projectleiders bij deze fase, maar vooral ook gezien de ultieme verantwoordelijk-
heid van de projectleider over gemaakte afspraken, vatten we de vereiste activiteiten en vaardigheden in 
verband met deze projectactiviteit in de onderstaande tabel dan ook breed op.
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Box 4: Scope-afbakening in een grootschalige, complexe IT-projecten

(Project-leader Company G (Financial sector), over het scope document) 
‘Sommige dingen zijn vrij gedetailleerd uitgeschreven. Andere dingen blijven op een hoger 
niveau’ 
[Interviewer] Kan er op dat niveau veel fout lopen?
‘Daar loopt meestal alles fout. Ik bedoel, de dingen die later foutlopen die vinden meestal -ja, 
de functionele onduidelijkheden, ik zal het zo zeggen- die komen, die vinden bijna allemaal hun  
oorsprong in de scope. Omdat op dat moment, mijn ervaring is, vooral met change requesten, 
wat dan eigenlijk kleine requirements zijn, dat er heel snel overgegaan wordt naar oplossingen van: 
‘wij willen dat en dat.’ Dus, ik zeg nu maar iets hé: ‘wij willen een veldje hebben,’ en, ‘een extra 
check,’ en ‘dit en dat’ In plaats van echt na te denken van: ‘oké wat is mijn requirement, wat wil 
ik daarmee bereiken’ En daar, denk ik, zit er toch nog wel room for improvement.’
(Fragment uit interview met Project-leader Company G (Financial-sector), over het bepalen 
van de scope in een grootschalig complex project) 

Requirements is eigenlijk voor mij zeer belangrijk van dat gestructureerd te doen en blijkt eigen-
lijk, als we na al die jaren… Dus we zijn gestart in april 2004. Ik ben er in mei 2005 opgekomen. 
En eigenlijk is dat het instrument dat u toelaat van heel duidelijke afspraken te maken met uw 
offshore partner, in ons geval, van wat er ontwikkeld moet worden. Daar is heel duidelijk gezegd 
van ‘Kijk, dat is die versie. Dat verwachten we terug. Zijn er wijzigingen? Niets. Dan gaan we de 
requirements gaan updaten en gaan we er een nieuwe versie van maken’. De ervaring ook met 
een off-shore partner... Een keer ze begrepen hebben wat ze moeten doen, is dat echt voor mij 
100% betrouwbaar
(Fragment uit interview met Project-leader Company E (Financial-sector), over het belang van 
het scope document in een grootschalig complex en offshore project) 

Bepalen van de vereisten, uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, opstellen van een scope of requi-
rements document

Activiteiten Bijzondere kennis/vaardigheden

- Informatie-uitwisseling tussen relevante par-
tijen organiseren

- Inschattingen kunnen maken van de verschil-
lende doelstellingen, en van de wensen van 
de verschillende partijen.

- Kunnen beoordelen in welke mate voldoende 
relevante informatie aan bod komt en in  
rekening wordt gebracht in de requirements-
fase, eventuele hiaten kunnen detecteren
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Activiteiten Bijzondere kennis/vaardigheden

- Haalbaarheid van de projectdoelstellingen 
bewaken

- Consequenties van functionaliteiten voor 
budget en timing van het project kunnen 
inschatten.

- Kunnen bemiddelen tussen verschillende  
partijen, en verschillende visies (vb. voor een 
bepaalde functionaliteit kunnen argumenteren 
waarom deze prioritair is in relatie tot een 
andere functionaliteit).

- Verschillende activiteiten ten opzichte van 
elkaar kunnen prioritiseren (kosten-baten-
analyse). 

- Inschatten in welke mate specifieke  
func tionaliteiten een weerslag hebben op  
de benodigde projectwerking en 
–teamsamen stellingen.

-	 Potentiële	bottlenecks	of	obstakels	kunnen	
detecteren	en	remediëren	(vb.	aangeven	
welke de scharniermomenten gedurende het 
project zijn, aangeven op welke momenten 
de noden aan kennistransfers of kennisdeling 
hoog zullen zijn.)

- Ondersteunende activiteiten plannen en 
vormgeven (afspraken maken over rapporte-
ring, vergaderritme, betrokkenheid van rele-
vante partijen gedurende de looptijd van het 
project inplannen)

- Relevante partijen of stakeholders kunnen 
identificeren en betrekken bij de project-
werking

- Een op maat van de geplande project-
activiteiten vergaderritme en rapporterings-
strategie kunnen ontwikkelen (vb. relatie met 
eventuele stuurgroep van hoger manage-
ment en projectsponsors, operationele  
vergaderstructuren plannen met technische 
en functionele experten binnen het project, 
hierbij anticiperen op afhankelijkheden tussen  
projecten, systemen of applicaties).

- Opstellen van het projectinitiatiedocument 
(ook genoemd: scope document,  
requirements definitie, of lastenboek).

-	 Schrijf-	en	taalvaardigheden.
- Bevattelijk kunnen voorstellen van functio-

naliteiten (vb. aan de hand van prototypes, 
maquettes, user-cases)
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Eens er duidelijkheid is over de projectdoelstellingen (de requirements), dient de projectwerking afgesteld 
te worden op het realiseren van deze doelstellingen. Waar bij de vorige fases. De betrokkenheid van een 
projectleider	kan	variëren	van	project	tot	project,	en/of	van	organisatie	tot	organisatie,	is	het	op	punt	stel-
len, bijsturen en opvolgen van de projectwerking de grootste gemene deler in de activiteiten van zowat 
alle	projectleiders.	Sommige	projectleiders	zijn	betrokken	bij	salesactiviteiten	en	strategische	beslissingen,	
andere projectleiders spelen een grote rol bij requirements, maar alle projectleiders vervullen een kritische 
rol in de projectwerking. Vijf activiteiten staan hierbij centraal: (1) het verdelen van taken, rollen en verant-
woordelijkheden; (2) het implementeren van projectmethodologie; (3) het beheren van resources; (4) het 
vormgeven en uitvoeren van projectcommunicatie; (5) en het organiseren van kennisoverdrachten. In de 
onderstaande tabel worden elk van deze activiteiten gelinkt aan specifieke kennis en vaardigheden. 

Pragmatisme en aanpassingsvermogen zijn de kernvaardigheden bij deze 5 activiteiten. Uit de contacten 
die we hadden in de sector blijkt dat het zeer zelden mogelijk is, zelfs voor kleinere, eenvoudige projecten, 
om van A tot Z een gedetailleerd draaiboek te volgen. Dit is in zekere mate inherent aan de ontwikkeling 
van IT-systemen, in de zin dat de opstart van het project gebeurt met het oog op bepaalde doelstellingen, 
terwijl de eigenlijke projectplanning ten dele afhankelijk is van ontwerpactiviteiten (de architectuur van 
een applicatie) die gedurende het project ontwikkeld worden. De grote meerderheid van alle IT-projecten 
heeft	bijgevolg	te	maken	met	één	of	meerdere	van	de	volgende	uitdagingen:
- initieel vage doelstellingen die gedurende het project verder verfijnd dienen te worden in het project 

(bijvoorbeeld door herhaalde interacties tussen gebruikers en IT-mensen);
- initieel onzekere inschattingen over vereiste middelen, die gedurende het project herhaaldelijk verfijnd 

en bijgesteld dienen te worden.
- initieel onzekere inschattingen over de werklast of de complexiteit in relatie tot bepaalde technische 

oplossingen.
- continuïteitsproblemen, naar aanleiding van personeelsverloop, of budgettaire aanpassingen  

gedurende het project.

In	 de	 IT-sector	 kent	 een	 aantal	min	 of	meer	 gestandaardiseerde	projectmethodologieën	 steeds	meer	
opgang.	Er	zijn	verschillende	dergelijke	methodologieën	in	omloop,	waaronder	de	Prince2	methodologie,	
ITIL (Information Technology Infrastructure Library), PMBOK (Project Management Body of Knowledge), 
en	CMMI	 (Capability	Maturity	Model	 Integrated).	Elk	van	deze	methodologieën	hebben	een	stukje	hun	
eigen insteek en eigen achtergrond. Prince2 voorziet in een generieke methodologie voor vele contexten, 
niet	enkel	IT-projecten.	ITIL	is	sterk	gecentreerd	op	efficiëntie	en	continuïteit,	en	schenkt	veel	aandacht	
aan het oplossen van incidenten, en is om die reden vrij populair in het domein van maintenance en 
infrastructuur-beheer. PMBOK tekent een generieke roadmap uit voor het opdelen en opvolgen van  
verschillende sub-activiteiten in een projectcyclys. CMMI tenslotte is een procesmatige methode voor het 
beheren	van	projecten	waarin	technologieën	of	technologische	toepassingen,	en	zeer	specifiek	software,	
ontwikkeld	worden.	Multinationale	firma’s	maken	frequent	gebruik	van	dergelijke	methodologieën.	Voor	
wat betreft IT, is een aantal internationaal vooraanstaande IT-firma’s ook betrokken bij de eigenlijke ont-
wikkeling van deze methodes. Naarmate projecten grootschaliger en complexer worden, wordt de nood 
aan een stuk methodologie in het beheren van projecten scherper. Om die reden zijn veel organisatie (in 
de	IT	sector,	maar	ook	in	andere	IT-intensieve	sectoren	zoals	de	financiële	sector)	de	laatste	5	à	10	jaar	
zeer	actief	in	het	ontwikkelen	en	implementeren	van	projectmethodologieën.
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De gemeenschappelijke noemer van de genoemde methodes is het standaardiseren en documenteren 
van de opeenvolging van projectactiviteiten. De klemtoon ligt op het waarborgen dat de relevante stake-
holders binnen, en in de context van, een project op het juiste moment over de juiste informatie beschikken. 
Gegeven de contingenties, de relatieve onvoorspelbaarheid, waar veel projecten mee te maken hebben, 
is het noodzakelijk om standaardisering op het vlak van methodes te balanceren met de nood aan flexi-
biliteit en creativiteit op moeilijke momenten in de loop van een project. Dit is een spanningsveld waarmee 
vele projecten worstelen, en waarin de projectfiguur de centrale spilfiguur is. Zoals gesuggereerd wordt 
door een geïnterviewde projectleider in Box 5, is het de kunst om ervoor te zorgen dat de voordelen 
van een min of meer gestandaardiseerde methode niet dreigen om te slaan in een nadeel op momenten 
waarin creativiteit en flexibiliteit noodzakelijk is om een project om de rails te houden. 

Box 5: Projectmethodologie, adaptatievermogen en pragmatisme

Sowieso hebben wij ook productivity commitments genomen in het project en om die te kunnen 
realiseren is daar onderliggend aan dat we volgens CMMI werken. Anders hebben we veel te  
weinig controle over de parameters die productiviteit kunnen sturen. Dus je moet dat sowieso 
doen. […] Nu, CMMI is op zich een zeer goed instrument. Ik geloof daar volledig in. […] En door-
dat je dat uitvoert, heb je wel veel meer cijfermateriaal en kan je veel meer sturen en zitten daar 
een heel aantal goede dingen in en heb je lessons learned sessies en ga je die terug integreren 
om uw organisatie te organiseren. Op zich is dat allemaal goed. […] Alles wordt door het proces 
vooropgesteld, zodanig dat je eigenlijk niet meer moet nadenken, laat ons zeggen. Maar dat  
ontslaat je niet van na te denken. Je moet altijd trachten pro-actief te zijn in alles wat je doet en op 
de beste manier implementeren. En dat wordt soms een beetje verwaarloosd. De mensen worden 
een beetje afgeplat. Alles wordt voorgekauwd en heel duidelijk beschreven en het creatief denken, 
het oplossend vermogen, wordt daardoor soms een beetje in vraag gesteld. Dus dat merken wij 
vaak, zelfs met mensen in een CMM level 5 organisatie voor maintenance werk
(Fragment uit interview met Program Manager Company B IT-sector)

In het kader van offshore-projecten zijn er enkele specifieke vaardigheden die een bijkomende rol spelen, 
omwille van culturele, taal- en geografische verschillen. Offshore stelt ook een bijkomende uitdaging voor 
wat betreft de verschillende andere componenten van een project. Met andere woorden, offshore is een 
extra, bijkomende dimensie in een project, en versterkt de nood om zeer doelgericht om te gaan met de 
5 in de tabel hierronder aangegeven aspecten van projectmanagement. Met de offshore dimensie moet 
bijgevolg voortdurend rekening worden gehouden bij alle vormgevende elementen van een project : het 
verdelen van taken, rollen en verantwoordelijkheden, het implementeren van een projectmethodologie, 
het beheren van resources, projectcommunicatie en kennisoverdrachten. Het is zeer belangrijk dat het 
offshore-team en het on-site team binnen het project op dezelfde lijn zitten, of ten minste in zekere mate 
zich integreren in al deze aspecten van een project.
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Projectwerking vormgeven, bijsturen en opvolgen

Activiteiten Bijzondere kennis/vaardigheden

- Taken, rollen en verantwoordelijkheden  
binnen het project verdelen

- People managenmentvaardigheden (gepaste 
mensen verbinden aan de juiste rollen, taken 
en verantwoordelijkheden, motiveren van 
mensen)

- Planmatige vaardigheden (kunnen inschatten 
van capaciteitplanning, werklast en  
personeelsbehoeften balanceren)

- Analytisch en probleemoplossend vermogen 
(kunnen reageren op wijzigende omstandig-
heden, personeelsplanning snel kunnen aan-
passen afhankelijk van wijzigende noden, of 
plotse problemen)

- Projectmethodologie implementeren - Kennis van best practices op het vlak van 
projectmethodologie.

- Praktische en analytische kennis van  
projectmethodologie (Rekening houdend met 
de bestaande projectmethodologie, en met 
de beschikbare middelen, een methodologie 
op maat van het voorliggende project kunnen 
ontwikkelen.)

- Kunnen motiveren om het bewustzijn en de 
toepassing van de projectmethodologie te 
stimuleren en bewaken.

- Persoonskenmerken: zorgvuldigheid en 
assertiviteit.

- Menselijke en technische resources beheren 
(financiële	opvolging,	planning,	capaciteitsbe-
heer)

- Inschatting kunnen maken van de match  
tussen de beoogde doelstellingen en de 
voorhanden zijnde capaciteiten en vaardig-
heden (vb. kennis van programmeertalen)

- Aanpassingsvermogen, creativiteit
- Kennis van configuration-management  

technieken (kennis van tools die toelaten om 
met meerdere teamleden/teams in parallel 
aan een applicatie te werken).
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Activiteiten Bijzondere kennis/vaardigheden

- Projectcommunicatie - Presentatie en retorische vaardigheden 
(hoger management, projectsponsors,  
informeren over de voortgang van  
het project, de gevolgde aanpak binnen  
het project onderbouwen en verdedigen) 

- Communicatievermogen (ook in relatie tot 
onderaannemers en strategische partners)

-	 Strategisch	kunnen	communiceren	(vooral	
relevant bij bottlenecks, bv. gebrek aan 
resources op kritieke momenten in het  
project ; sleutel-stakeholders overtuigen van 
noden op het vlak van middelen en timing)

- Kennisoverdrachten organiseren - De complexiteit of context-gebondenheid 
van over te dragen kennis kunnen evalueren 
en een passende overdrachtmodus kunnen 
kiezen (Kunnen kiezen tussen verschillende 
overdrachtmethodes : documenteren, over-
drachtsessie, reverse learning workshops, 
pilotprojecten).

Extra taken bij off/nearshore projecten

- Offshore partner aanspreken - Culturele sensitiviteit
- Taalvaardigheden (vooral Engels) Culturele 

sensitiviteit
- Impact van informatie-arme media (mail, 

chattools) kunnen inschatten (veel frictie  
binnen projecten is gelinkt aan misverstan-
den of het ontbreken van non-verbale  
communicatie middelen

Eens een applicatie gefinaliseerd is, worden verschillende niveau’s van testen georganiseerd, achtereen-
volgens op technisch en gebruikersniveau. Testen op technisch niveau betekent : nagaan of de opge-
leverde applicatie voldoet aan de technische specificaties (doen de verschillende componenten wat ze 
horen te doen, communiceren de verschillende deelcomponenten op een juiste manier met elkaar, zijn de 
interfaces	tussen	systemen	correct	gedefinieerd).	Testen	op	gebruikersniveau	betekent	:	verifiëren	of	de	
opgeleverde applicatie voldoet aan de verwachtingen van gebruikers (bijvoorbeeld door een productie-
omgeving te simuleren, en te testen of de applicatie alle bewerkingen correct uitvoert). Voor grotere appli-
caties wordt meestal een aparte testploeg in het leven geroepen. De staffing van dergelijke teams gebeurt 
pas op het moment dat er iets te testen is, met andere woorden, wanneer het project in een gevorderd 
of	finaal	stadium	is	geraakt.	Het	is	maar	één	van	de	illustraties	van	de	manier	waarop	de	planning	en	de	
coördinatie van een project afhankelijk is van de voortgang in een project. En het onderstreept het belang 
voor de projectleiders om de vinger aan de pols te houden.
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Worden	alle	testen	positief	geëvalueerd,	dan	kan	een	IT-systeem	in	productie	worden	gebracht	(afhan-
kelijk van de organisatie ‘roll-out’, ‘release’, ‘implementatie’ of ‘productie’). In deze context moet er 
gebruikerstraining georganiseerd worden om alle organisatieleden vertrouwd te maken met de nieuwe 
applicatie. In de meeste gevallen zal deze verantwoordelijkheid doorgeschoven worden naar een andere 
functievervuller, en eindigt daarmee de directe verantwoordelijkheid van de projectleider. Een andere 
belangrijke beslissing betreft het oplossen van resterende problemen die opduiken na het in productie 
brengen van een nieuwe applicatie, zogenaamde ‘bugs’ of ‘defects’. In een systems-delivery contract 
wordt gewoonlijk een garantieperiode voorzien, waarin dergelijke problemen door de leverancier opgelost 
worden. Onder de noemer ‘maintenance’ of onderhoud van een systeem vallen echter alle aanpassingen 
die gedurende de ganse levensduur van een systeem nodig zijn, naarmate de noden van de organisatie 
evolueren. Vanaf het moment dat een applicatie in productie is, wordt er om die reden vaak een main-
tenance ploeg opgestart. Die ploeg moet de technische kennis bundelen die nodig is om problemen te 
verhelpen en kleine aanpassingen te doen eens een applicatie in productie is. Het is uitzonderlijk dat 
een projectleider die verantwoordelijk is of was voor het bouwen van de applicatie ook het maintenance 
werk op zich neemt. Wel is het zo dat een projectleider vaak betrokken wordt bij de beslissing over hoe 
maintenance moet georganiseerd worden, en ook een stuk verantwoordelijkheid draagt bij de overdracht 
van kennis naar een maintenance-ploeg.
Een belangrijke opmerking bij het doorlopen van de projectcyclus, van voorbereiden tot afsluiten, is dat 
deze in grote complexe projecten meermaals doorlopen wordt. In complexe projecten wordt er vaak voor 
gekozen om een pilootproject te organiseren, waarbij de hele cyclus doorlopen wordt met het oog op een 
het ontwikkelen van een deeltje van het bedoelde systeem. Een piloot laat toe om de hele projectwerking, 
van voorbereiden tot afsluiten, te doorlopen. Op basis van de ervaringen in een dergelijke piloot kunnen 
veel	aspecten	van	de	projectwerking	geëvalueerd	en	bijgestuurd	worden.	Een	vergelijkbaar	mechanisme	
gebeurt herhaaldelijk bij grootschalige projecten, waarbij het werk wordt opgedeeld in verschillende sub-
projecten, elk met hun eigen deadlines en eigen releases. Vaak werken verschillende teams in parallel 
op verschillende subprojecten, wat de nood aan coördinatie verscherpt, maar tegelijk ook toelaat om 
te schuiven met middelen. Problemen die resteren van een release in een eerste subproject, kunnen 
bijvoorbeeld opgelost worden in de release van het volgende subproject.

Afsluiten

Activiteiten Bijzondere kennis/vaardigheden

- Testgroepen opstarten en bestaffen - De voortgang van het project kunnen 
inschatten

- Op tijd en accuraat communiceren naar  
andere stakeholders (specifiek de test-
groepen en business-stakeholders)

-	 Strategische	en	operationele	implicaties	van	
testresultaten kunnen inschatten.

- Voorbereiden van de roll-out - In interactie met de verschillende belang-
hebbenden het in productie brengen van een 
systeem kunnen organiseren.

- Anticiperend op de verwachtingen van de 
verschillende belanghebbenden accuraat 
kunnen communiceren over de verwachtingen 
van een applicatie
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Activiteiten Bijzondere kennis/vaardigheden

- Evalueren van de projectresultaten - Implicatie van een release op maintenance-
werkzaamheden kunnen analyseren.

c. Ondersteunende taken

Het gebruikelijke onderscheid tussen voorbereidende, uitvoerende en ondersteunende taken bij het 
opstellen van projectprofielen, is een beetje specifiek voor de functie projectleider, omdat deze functie 
per definitie betekent: het voorbereiden, faciliteren en ondersteunen van projectwerking. Zijn/haar taken-
pakket fluctueert in die zin mee met de evolutie van het project. Er zijn wat dit betreft wel een aantal 
ondersteunende taken die bij quasi alle activiteiten in een project relevant zijn. Deze zijn: personeels-
management (het kunnen stimuleren, opvolgen, en interpreteren van het gedrag van teamleden), op de 
hoogte blijven van methodes en technieken op het vlak van IT en projectmanagement (open staan voor 
alternatieven voor de gebruikelijke werkwijze), accuraat en nauwgezet alle relevante ontwikkelingen en 
doelstellingen binnen het project opvolgen.

Activiteiten Bijzondere kennis/vaardigheden

- Personeelsmanagement - Problemen binnen de groep kunnen  
oplossen

- Kunnen motiveren en begeleiden van de 
groep

- Op de hoogte blijven van evoluties op de  
I(C)T markt op het gebied van nieuwe  
processen

- Leergierig
- Analytische geest

- Administratie van het project verzorgen - Kunnen rapporteren van de voortgang, tijds-
besteding, afwijkingen… en dit binnen de 
aparte fasen en over het gehele project

- Logboek van project, risico’s en kwaliteit 
kunnen bijhouden
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3. Beroepshoudingen

In dit deel van de beroepsprofiel beschrijven we de beroepshoudingen waarover de projectleider 
beschikt. 

•	 People	management	vaardigheden

Eén	 van	 de	 belangrijkste	 vaardigheden	 van	 de	 projectleider	 is	 dat	 hij/zij	 moet	 weten	 om	 te	 gaan	
met mensen, waaronder de leden van het team. Er zijn verschillende vaardigheden die vallen onder  
people management skills. Eerst en vooral moet de projectleider de medewerkers kunnen coachen. Dit  
betekent dat hij/zij mensen stimuleert om het beste uit henzelf te halen en maximale resultaten te halen. 
Hij/zij motiveert de teamleden om kansen te benutten en om mogelijkheden te zien daar waar men met 
moeilijkheden geconfronteerd wordt. Het is ook belangrijk om appreciatie te tonen voor goeie presta-
ties. Ten tweede moet de projectleider ook in staat zijn de groep en de individuen te beïnvloeden. Hij/zij 
moet duidelijk richting kunnen geven aan een groep. Iedereen moet weten waar men naar toe wil en wat 
ieders rol daarin is. Er dient ook feedback te zijn op het functioneren van de groep en van de individuen. 
Ten slotte is het ook belangrijk dat de projectleider in staat is eventuele conflicten binnen de groep af te  
wenden of op te lossen. De basis voor al deze vaardigheden is een zekere gevoeligheid van de  
projectleider. Hij/zij moet openstaan/gevoelig zijn voor wensen en uitgangspunten voor anderen, moet 
zich gemakkelijk in hun plaats kunnen stellen en ze ruimte geven.

•	 Organisatievermogen

Dit is een andere, zeer belangrijke vaardigheid bij een projectleider. Een van de hoofdtaken van de  
projectleider is immers het plannen en organiseren van het gehele project. In ieder geval moet men hier-
voor al enige ervaring hebben om de moeilijkheidsgraad van het project, de duur van de verschillende 
fases en de capaciteiten van de teamleden te kunnen inschatten. Op basis van deze en andere gege-
vens kan men een planning opstellen. De projectleider moet ook in staat zijn eventuele hindernissen te 
detecteren en de nodige tijd ervoor uit te trekken. Maar men werkt niet enkel met het eigen team, men 
is ook afhankelijk van leveranciers. Leveringen van materiaal ed. moeten ook ingepland worden want 
zonder materiaal kan men niet verder werken. Organiseren betekent ook controleren in die zin dat men 
op geregelde tijdstippen momenten moet inlassen waarop men de resultaten kan evalueren, feedback 
kan geven en nieuwe doelen kan stellen. Het organisatievermogen van de projectleider kan sterk op de 
proef	gesteld	worden	indien	men	gaat	outsourcen	naar	Azië	of	Oost-Europa.	Men	is	dan	afhankelijk	van	
een partner voor de afwerking van een bepaalde fase binnen een project. De projectleider heeft op dat 
moment weinig zicht op de vooruitgang, en kan weinig organiseren en controleren. Nu en dan gaat er 
wel eens iets verkeerd bij dergelijke projecten.

•	 Klantgerichte	ingesteldheid

De projectleider moet niet alleen gevoelig zijn voor de noden van de teamleden, maar ook voor de noden 
van de klant. Meestal staat de projectleider in direct contact met de klant. Hij/zij moet een goede zake-
lijke relatie opbouwen met de klant. Indien er vragen, problemen, veranderingen,… zijn, moet de klant 
hiervoor bij de projectleider terecht kunnen. De klantvriendelijkheid is niet alleen belangrijk voor de loop 
van het project maar ook voor het binnenhalen van eventuele projecten in de toekomst. In de mate van 
het mogelijke tracht de projectleider aan de noden van de klant tegemoet te komen. Men gaat er van uit 
dat	het	resultaat	van	het	project	uiteindelijk	de	klant	ondersteunt	en	zijn	efficiëntie	bevordert.	Het	gaat	er	
dus niet om te streven naar perfectie binnen het vakgebied.
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•	 Analytisch	vermogen

De projectleider moet beschikken over een analytisch vermogen voor verschillende doeleinden. Eerst en 
vooral moet hij analytisch ingesteld zijn om de technische basis van de ICT-projecten te kunnen begrijpen. 
Ten tweede moet hij ook in staat zijn om de systemen bij de klant te doorgronden, of het probleem van 
de klant te kunnen analyseren zodoende een geschikte oplossing te kunnen bieden. Hij/zij moet ook 
verbanden kunnen leggen en problemen in hun context te zien. Ten slotte moet de projectleider ook 
analytisch zijn om crisissituaties en problemen die zich voordoen op een geschikte manier aan te pakken. 
Analytisch vermogen staat ook in verband met leervermogen. De projectleider moet in staat zijn nieuwe 
informatie op te nemen, te verwerken en daar naar te handelen.

•	 Communicatievaardig

Aangezien de projectleider fungeert als een soort knooppunt tussen de verschillende stakeholders, is het 
noodzakelijk dat hij communicatievaardig is. Hij/zij vormt de link tussen de verscheidene partijen en moet 
er dus voor zorgen dat de juiste informatie tot bij de juiste persoon geraakt. Om te onderhandelen en 
te overtuigen is de mondelinge communicatievaardigheid ook van belang. Voorts moet de projectleider 
schriftelijk communicatievaardig zijn aangezien hij/zij ook administratief werk verricht en de vorderingen/
problemen e.d. binnen het project schriftelijk moet bijhouden. Communicatievaardigheid komt ook goed 
van pas voor off/nearshore projecten, waar een goed contact met de partner belangrijk is om het project 
op de rails te houden. Goede communicatie is onontbeerlijk wil men een goed resultaat bekomen. Het is 
niet altijd eenvoudig om duidelijk te communiceren onder andere door cultuurverschillen.

•	 Stressbestendig

Binnen een project krijgt de projectleider regelmatig te maken met onvoorziene omstandigheden : 
weg vallen van teamleden, vertragingen bij de leverancier, de klant die bepaalde afspraken niet is 
nage komen… Indien men werkt met een offshore partner, kan deze ook voor problemen zorgen: een 
onaf gewerkt product, slecht product, … Dit kan behoorlijk wat druk opleveren die gepaard gaat met 
stress. Het is dan zaak om het overzicht te behouden en rustig en methodisch verder te werk te gaan. 
Daarenboven	werkt	de	projectleider	samen	met	een	team.	Spanningen	binnen	het	team,	of	problemen	
met	één	van	de	 teamleden	kan	ook	de	nodige	stress	opleveren.	Men	moet	zelf	evenwichtig	en	 rustig	
blijven bij emotioneel gedrag van anderen.

•	 Flexibiliteit

De flexibiliteit die de projectleider aan de dag moet leggen heeft meerdere facetten. Eerst en vooral moet 
hij/zij flexibel zijn in tijd. Er zijn sleutelmomenten in het project waarop men meer uren dan normaal werkt, 
of waarop men buiten de werkuren van de klant fasen van het project moet voltooien. Wanneer men 
te maken krijgt met offshore/nearshore projecten, vormt tijd een grote barrière. Het is dikwijls moeilijk 
om binnen de werkuren de partner te contacteren en samen te werken. De projectleider moet ook flexi-
bel zijn in die zin dat hij/zij geen vaste werkplaats heeft en met verscheidene mensen in contact komt. 
Hij/zich moet zich snel kunnen aanpassen aan de wisselende omstandigheden, kunnen veranderen van  
communicatie  stijl en wijze van aansturen. Opnieuw vormt dit een grote uitdaging binnen off-shore projecten. 
Cultuurverschillen kunnen een struikelblok vormen dat men moet zien te omzeilen. Een laatste facet van 
de flexibiliteit is dat hij/zij binnen het project flexibel van aanpak moet zijn. Onvoorziene omstandigheden 
kunnen	een	standaardaanpak	in	de	weg	staan.	Een	andere	werkwijze	kan	effectiever	en	efficiënter	zijn	
in dat geval. Het is dus belangrijk dat de projectleider niet bij de pakken blijft zitten, dat hij/zij toevallige 
omstandigheden volop benut en verder kijkt dan zijn/haar neus lang is. Hij/zij moet het doel voor ogen 
houden, en niet zozeer fixeren op de weg er naar toe. In die zin is hij/zij ook resultaatgericht. 
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•	 Overtuigingskracht	

De projectleider moet overtuigend overkomen naar de klant toe en naar de teamleden. Hij/zij heeft een 
bepaalde visie hoe het project moet lopen en volgens welk plan het zal gaan. De klant en het team moeten 
hem daarin volgen, dus is het belangrijk dat twijfels van de baan zijn en men overtuigd is van deze visie. 
Dit kan door de voordelen van het plan op te noemen en het idee op verscheidene wijzen aan de man 
te brengen, en dit op het juiste moment. Hij/zij moet ook in staat zijn negatieve kritiek te counteren en 
discussies in de hand te houden. Afhankelijk van de situatie is er dikwijls een andere communicatiestijl 
die men moet hanteren. Deze overtuigingskracht betekent echter niet dat de projectleider niet moet 
openstaan	voor	ideeën	van	anderen	(cfr.	flexibiliteit).	

•	 Teamplay

De	 projectleider	 staat	 in	 een	 team,	 niet	 louter	 boven	 een	 team.	 Samen	met	 zijn/haar	 team	werkt	 de	
projectleider	tenslotte	samen	naar	één	doel	toe.	Hij/zij	wordt	onder	andere	bijgestaan	door	technici	die	
dikwijls meer technische kennis hebben opgebouwd omtrent bepaalde problemen. Het is belangrijk dat 
hij/zij met deze mensen kan samenwerken en betrouwen op hun kennis en vakkundigheid. Daarenboven 
heeft	hij	oor	voor	 ideeën	van	teamleden.	De	projectleider	moet	niet	alleen	met	zijn	eigen	team	kunnen	
samenwerken, maar ook met de mensen aan klantzijde. Wanneer een projectleider binnen een project 
werkt	die	deels	outgesourcet	is	naar	Azië	of	Oost-Europa,	is	er	nog	een	extra	facet	aan	de	samenwerking,	
namelijk de samenwerking met de partner waaraan men outsourcet. Deze kan bemoeilijkt worden door 
tijds-en cultuurverschillen. De projectleider moet deze barrières zien te overwinnen door een open geest. 
Sommigen	zijn	van	mening	dat	waterdichte	contracten	de	basis	zijn	voor	een	geslaagd	resultaat,	anderen	
zijn er rotsvast van overtuigd dat een goede samenwerking garant staat voor een goed resultaat. 

•	 Onderhandelen

In	het	geval	dat	de	projectleider	betrokken	is	bij	de	prefases	van	het	project	(de	commerciële	fase)	moet	
hij/zij	in	bepaalde	mate	beschikken	over	onderhandelingsvaardigheid.	Sowieso	is	dit	een	vaardigheid	die	
tijd nodig heeft om te ontwikkelen. Binnen het onderhandelen is het belangrijk de eigen standpunten en 
doelen realistisch te formuleren en die standpunten van de tegenpartij te gebruiken die in het eigen voor-
deel spreken. Men moet afstand kunnen nemen om het grotere geheel te kunnen zien en het doel waar 
men beiden naartoe wil. Bij het afsluiten van de onderhandelingen is het belangrijk na te gaan of beide 
partijen duidelijk weten wat het resultaat is.
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4. Evolutie in de loopbaan

De evolutie van de loopbaan van de projectleider is sterk afhankelijk van de projecten waarin hij tewerk 
gesteld is, en ook van het bedrijf. Er zijn bij wijze van spreken even veel loopbaanpaden zijn als er  
projectleiders zijn, maar we trachten toch een algemeen beeld te geven.

Er is geen bepaalde vooropleiding die leidt tot de functie van ICT-projectleider. Er zijn meerdere profielen 
die kunnen doorstromen naar deze functie. Éen ding is zeker, men moet een aantal jaren ervaring hebben 
en men moet zowel technische kennis hebben als sociaal vaardig zijn. 
We kunnen veralgemenen dat het loopbaanpad van de projectleider loopt volgens de kwadranten van de 
figuur 3 (zie infra specialisaties). De aard van het project, vooral uitgedrukt in de grootte en de complexiteit 
geeft weer op welk niveau de projectleider zich bevindt.
In het eerste kwadrant bevinden zich technische profielen met weinig ervaring als projectleider. Binnen dit 
kwadrant spreekt men soms over een projectcoördinator, en deze functie fungeert als een soort instap-
functie voor de functie van projectleider. Dit zijn personen die minstens een drietal à vijftal jaar ervaring 
hebben en die beperkte, eenvoudige projecten tot een goed einde kunnen brengen. Er gaat sowieso een 
aantal jaar ervaring vooraf aan de functie, dit wordt bevestigd door het grootste deel van de vacatures. 
Eenmaal men min of meer vertrouwd is met het coördineren van de activiteiten van verschillende  
mensen binnen een project, kan men doorgroeien naar projecten met een hogere complexiteit of met een 
grotere omvang, respectievelijk kwadrant II en III. Deze vereisen meer ervaring dan de vorige projecten. 
Het onderscheid tussen deze projecten betreft de vaardigheden die men aan de dag moet leggen binnen 
deze projecten. In kleine complexe projecten heeft de projectleider de kans om zijn technische kennis 
nog aan te wenden en verder uit te bouwen, terwijl in de grote eenvoudige projecten meer management-
vaardigheden worden aangewend en getraind. 
Ten slotte vinden we in het vierde kwadrant de projectmanager terug. Dit zijn mensen die kunnen bogen 
op	 een	 heel	 aantal	 jaren	 technische	 ervaring	 én	managementervaring,	 zeer	 sterke	 profielen	 dus.	Niet	
iedereen kan tot dit niveau uitgroeien, hetzij door gebrek aan capaciteit, hetzij door de omvang van 
het	bedrijf.	Soms	kan	men	eenmaal	niet	doorgroeien	omwille	van	de	grootte	van	het	bedrijf.	Er	zijn	vele	
kleine spelers op de ICT markt die betrokken zijn in vele kleine, maar complexe projecten binnen kleine 
bedrijven. 

Het loopbaanpad van de projectleider is ook afhankelijk van het bedrijf waarin hij/zij werkt, en meer 
bepaald de omvang van het bedrijf. Binnen kleine bedrijven krijgt de projectleider soms minder kans om 
door te groeien tot projectmanager dan in grote bedrijven. Dat neemt niet weg dat hij/zij bijvoorbeeld 
departementshoofd kan worden en de leiding krijgt over verscheidene projectleiders die met verschil-
lende projecten bezig zijn. Indien de projectleider liever technisch bezig is dan mensen te managen, 
kan hij zich verder ontwikkelen tot expert. Afhankelijk van de opportuniteiten binnen het bedrijf en op de 
arbeidsmarkt kan de beginnende projectleider dus nog sterk doorgroeien.
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5. Specifieke kwalificatieproblemen

Ten slotte bekijken we of er problemen zijn om ICT-projectleider aan te werven, en of dit een probleem 
van kwalitatieve dan wel kwantitatieve aard is. De laatste jaren figureert het beroep wel eens in de lijst 
van knelpuntberoepen. Als we kijken naar de oorzaak blijkt dat het probleem zowel van kwalitatieve als 
kwantitatieve aard is.
Kwalitatief omdat er eerst en vooral hoge eisen worden gesteld aan het profiel van de ICT-projectleider. 
Zij moeten technisch onderlegd zijn, en daarenboven toch, en steeds meer, sociaal vaardig moeten zijn. 
Een bijkomende moeilijkheid is dat een ICT-projectleider onmogelijk alle technische kennis van binnen de 
ICT onder de knie heeft. Er zijn dus specialisaties tussen software en hardware. Binnen die specialisaties 
kan men nog veel verder specialiseren in bepaalde programa’s of technieken. Een projectleider kan dus 
technisch geschoold zijn, maar dit betekent niet dat hij daarom in alle ICT-branches tewerk kan gesteld 
worden. De vele specialisaties hebben een kwantitatief gevolg.
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