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PROJECT MANAGEMENT INSTRUMENT  

 

Projectmanagers staan voor de uitdaging om hun projecten in goede banen te 

leiden en hun doelen te behalen. Zij hebben een voorbeeldrol als leider, zijn de 

spil in het team, hebben te maken met een dynamische omgeving en moeten grip 

krijgen op de inhoud. Het instrument meet een aantal gedragingen die effectieve 

projectmanagers kenmerken. En kan worden gebruikt om projectmanagers te 

ondersteunen in het vergroten van hun persoonlijke slagkracht.  

Wat en hoe  

Het Project Management Instrument 

brengt in kaart hoe projectmanagers 

scoren op een aantal competenties en 

waar hun ontwikkelpotentieel zit. Het is 

een 360º feedback instrument. De 

gecoachte haalt bij verschillende 

waarnemers uit zijn omgeving feedback 

op en reflecteert op het eigen 

functioneren als projectmanager. 

Effectieve projectmanagers scoren hoog 

op een twaalftal gedragingen. Deze 

hebben te maken met leiderschap, 

samenwerking in het team, het 

onderhouden van relaties met de 

omgeving en projectbeheersing.  

 

De deelnemer aan de meting ontvangt 

een rapportage met daarin de eigen 

scores en hoe zijn omgeving hem scoort. 

Hiermee is deze rapportage het ideale 

startpunt om het gesprek aan te gaan 

over het huidige functioneren en over het 

te ontwikkelen potentieel van de 

projectmanager.  

 

Het geeft hem de kans om meer uit 

projecten te halen en om inzicht te 

verwerven in de kritische succesfactoren 

van het leiden van projecten.  

 

Voordelen voor de gecoachte  

Projectmanagers krijgen inzicht in: 

▪ Het huidige gedrag ten aanzien van de 

gevraagde competenties in hun rol; 

▪ Mogelijke verschillen in hoe zij zichzelf 

ervaren en hoe de omgeving het 

gedrag op de set van competenties 

ervaart;  

▪ De kernkwaliteiten voor de functie van 

een succesvolle projectmanager, 

alsmede de competenties waarin men 

zich nog verder kan ontwikkelen.  

 

Voordelen voor de organisatie 

Door gebruik te maken van de PMI 360º 

verkrijgt de organisatie: 

▪ Inzicht in de heersende project 

leiderschapsstijl en het niveau van 

projectmanagement vaardigheden;  

▪ Inzicht in de ontwikkelingsbehoefte van 

de projectmanager;  

▪ Een sturingsinstrument om de 

voortgang in de ontwikkeling van een 

aantal persoonlijke groei indicatoren te 

meten.  
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Het PMI wordt regelmatig met succes ingezet in projectorganisaties om het ontwikkelpotentieel van 

projectmanagers in kaart te brengen en de persoonlijke effectiviteit te verhogen. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met Cees Jan Buurman: 06-42212293, ceesjan@emunity.nl, 

www.ceesjanbuurman.nl.  

mailto:ceesjan@emunity.nl
https://ceesjanbuurman.nl/persoonlijke-coaching-leidinggevenden-en-medewerkers/

