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PROJECTLEIDER A3 
 
1/ BASISPROFIEL – Tabel 
 

Projectleider A3 
Omgaan met 
informatie 

Omgaan met 
taken 

Omgaan met 
medewerkers 

Omgaan met 
relaties 

Omgaan met 
het eigen 

functioneren 
 Informatie 

begrijpen 
 

 Taken uitvoeren  Kennis en 
informatie delen 

 Communiceren 
 

 Respect tonen 

 Informatie 
behandelen 

 Werk 
structureren 

 Ondersteunen 
 

 Actief Luisteren  Zich aanpassen 
 

 Informatie 
analyseren 

 Problemen 
oplossen 

 Medewerkers 
aansturen 

K In team 
werken  

K Betrouwbaar-
heid tonen  

X Informatie 
integreren 

 

 Beslissen  Medewerkers 
motiveren 

K Servicegericht 
handelen 

 Inzet tonen 

 Vernieuwen X Organiseren X Medewerkers 
ontwikkelen 

X Adviseren  Stress beheren 

 Conceptualiseren  Beheren van de 
dienst 

 Bouwen van 
teams 

 Beïnvloeden K Zichzelf 
ontwikkelen 

 Inzicht in de 
organisatie 

 

 Beheren van de 
organisatie 

 Teams 
aansturen 

 

 Relaties Leggen K Objectieven 
behalen 

 Visie 
ontwikkelen 

 Besturen van de 
organisatie 

 Inspireren  Netwerken  Organisatie-
betrokkenheid 

tonen 

Legende: X: basisprofiel, K: kerncompetentie 
 

 
2/ BASISPROFIEL – Competenties en indicatoren 
 
Omgaan met informatie 
 
Informatie integreren: 
 

• Definitie: 
 

Leggen van verbanden tussen verschillende gegevens, genereren van alternatieven en trekken van sluitende 
conclusies. 
 

• Dimensies: 
 

# Verbanden leggen: relevante en juiste linken leggen tussen diverse gegevens met het oog op de integratie 
tot een samenhangend geheel. 

o Alternatieven genereren: meerdere alternatieven bedenken en opsommen. 

x Conclusies trekken: een sluitende conclusie vormen op basis van de gemaakte synthese en gegenereerde 
alternatieven. 

 
 

• Gedragsindicatoren: 
 
# Brengt verschillende kernelementen samen tot een coherent geheel.  

# Legt de juiste verbanden tussen informatie met verschillende inhouden, afkomstig uit verschillende 
bronnen.  

o Onderzoekt alle mogelijke alternatieve verklaringen voor een bepaald resultaat.  

o Benadert situaties vanuit verschillende invalshoeken.  

x Weegt alternatieven tegen elkaar af om tot doordachte conclusies te komen.  

x Gebruikt informatie uit verschillende bronnen om tot coherente conclusies te komen.  
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Omgaan met taken 

 
Organiseren: 
 

• Definitie: 
 

Proactief stellen van objectieven, nauwgezet uittekenen van actieplannen en daarbij de juiste middelen 
inschakelen, binnen de beschikbare tijd. 
 

• Dimensies: 
 

# Doelstellingen bepalen: een strategische, tactische of operationele beleidslijn vertalen in concreet 
meetbare objectieven. 

o Proactief handelen: mogelijke toekomstige obstakels correct inschatten en in functie daarvan de juiste 
acties ondernemen. 

x Plannen: efficiënte actieplannen in logische stappen, binnen de beschikbare tijd en in functie van de 
prioriteiten uitwerken; daarbij de vereiste middelen (mensen, budget, logistiek) juist inzetten. 

 
• Gedragsindicatoren: 
 

# Definieert objectieven in functie van de te behalen resultaten.  

# Vertaalt de beleidslijnen naar meetbare doelstellingen.  

o Houdt rekening met onverwachte omstandigheden bij het opstellen van een planning.  

o Onderneemt acties, rekening houdend met toekomstige obstakels.  

x Plant activiteiten op een logische en efficiënte wijze, rekening houdend met de prioriteiten.  

x Plant activiteiten en mensen in functie van de te behalen resultaten.  

 
 
Omgaan met medewerkers 
 
Medewerkers ontwikkelen: 
 

• Definitie:  
 

Begeleiden van medewerkers in hun groei en gericht feedback geven aan medewerkers over hun functioneren 
(prestaties en ontwikkeling). 
 

• Dimensies: 
 

# Competenties ontwikkelen: medewerkers gericht advies geven en begeleiden in hun groei; experimenteren 
met nieuw gedrag toelaten. 

o Feedback geven: medewerkers inzicht geven in hun sterke en zwakke kanten; zowel wat betreft hun 
prestaties als ontwikkeling 

 
• Gedragsindicatoren: 

  
# Geeft advies aan medewerkers omtrent hun ontwikkelingsmogelijkheden.  

# Laat toe dat medewerkers met vallen en opstaan nieuw gedrag uitproberen.  

# Bewaakt de vooruitgang in de ontwikkeling van de medewerkers.  

o Geeft zowel positieve als negatieve feedback op een gepaste manier.  

o Leert medewerkers hun sterke en zwakke kanten kennen.  

o Helpt de medewerkers hun functioneren in kaart te brengen.  
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Omgaan met relaties 
 
In team werken (K): 
 

• Definitie:  
 
Groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de 
oplossing van conflicten tussen collega's. 
 

• Dimensies: 
 

# Overleggen: ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen 
hetzelfde te doen. 

o Groepsgevoel stimuleren: teamgeest creëren door het aanmoedigen van communicatie en door het 
bundelen van krachten. 

x Conflicten vermijden en bijleggen: inspanningen leveren om de spanningen met collega's te verminderen 
en actief zoeken naar een consensus. 

 
• Gedragsindicatoren: 
 

# Bespreekt problemen en dossiers met de andere teamleden om zo tot een oplossing te komen.  

# Zet medewerkers en/of collega’s aan om spontaan informatie en opinies uit te wisselen.  

o Neemt de nodige initiatieven die de groepssfeer ten goede komen.  

o Geeft het goede voorbeeld door zelf actief samen te werken en te communiceren met de teamleden.  

x Zet zelf de eerste stap om conflicten met zijn/haar collega’s bij te leggen.  

x Voorkomt conflicten door voorafgaande afspraken te maken met zijn/haar collega's. 

 
 
Servicegericht handelen (K): 
 

• Definitie: 
 
Interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een 
persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden. 
 

• Dimensies: 
 

# Klantgerichtheid: de klanten/burgers op de eerste plaats stellen en aan hun noden tegemoet komen door 
een snelle en persoonlijke service te leveren en hun klachten ernstig te nemen. 

o Klanten begeleiden: het begeleiden van de klanten/burgers naar de meest opportune oplossing in functie 
van hun noden, door op een transparante, integere en objectieve manier advies te geven. 

x Klantencontacten onderhouden: constructieve contacten onderhouden met de klanten/burgers waardoor 
een uitwisseling van informatie en/of diensten kan worden gegarandeerd. 

 
 

• Gedragsindicatoren: 
 
# Zet de nodige structuren op zodat klachten van klanten/burgers efficiënt behandeld worden.  

# Zoekt naar mogelijkheden om de dienstverlening aan de klanten/burgers te verbeteren. 

o Begeleidt de klant/burger naar de meest opportune oplossing op basis van zijn/haar kennis en ervaring.  

o Overloopt samen met de klant/burger de verschillende opties bij het zoeken naar de optimale oplossing.  

x Biedt op een bepaalde manier een gepersonaliseerde dienstverlening en advies aan de klant/burger zodat 
deze laatste hem/haar kan vertrouwen 

x Onderhoudt op regelmatige basis contacten met zijn/haar klanten/burgers. 
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Adviseren: 
 

• Definitie: 
 

Advies geven aan zijn/haar gesprekspartners en een vertrouwensrelatie met hen opbouwen op basis van 
zijn/haar expertise. 
 

• Dimensies: 
 

# Advies geven: het adviseren van klanten, burgers en anderen binnen en buiten de organisatie op basis van 
eigen expertise. 

o Credibiliteit verwerven: Een relatie opbouwen met anderen op basis van zijn/haar geloofwaardigheid en 
expertise. 

 
• Gedragsindicatoren: 
 

# Past de inhoud van zijn/haar adviezen aan de noden van de gesprekspartner aan. 

# Geeft inhoudelijk correct advies aan anderen.  

# Stoelt zijn/haar advies op een samenhangende redenering.  

o Bouwt dankzij zijn/haar geloofwaardigheid een relatie op met belangrijke partners.  

o Bouwt een duurzame relatie op met anderen, mede door zijn/haar persoonlijke geloofwaardigheid.  

o Geeft blijk van expertise die naar waarde wordt geschat in zijn/haar organisatie en bij zijn/haar klanten. 

 
 
Omgaan met het eigen functioneren 
 
Betrouwbaarheid tonen (K): 
 

• Definitie:  
 

Integer handelen in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, vertrouwelijkheid respecteren, 
verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden. 
 

• Dimensies: 
 

# Eerlijk & integer handelen: vertrouwelijkheid respecteren en anderen op een eerlijke en integere wijze 
benaderen. 

o Consistent handelen: zich consequent tonen in principes, waarden en gedrag; bouwen aan vertrouwen op 
basis van de eigen authenticiteit en nakomen van verbintenissen. 

x Loyaal handelen: op een gedisciplineerde manier te werk gaan in overeenstemming met de verwachtingen 
van de organisatie door genomen beslissingen te ondersteunen en uit te voeren. 

 
 

• Gedragsindicatoren: 
 

# Behandelt informatie met de nodige discretie.  

# Behandelt anderen, in alle omstandigheden, op een eerlijke en rechtvaardige manier.  

o Wint het vertrouwen van anderen door ondubbelzinnig te handelen.  

o Vertoont consistentie tussen principes, waarden en gedrag.  

x Stemt zijn gedrag adequaat af op zijn/haar waarden en principes.  

x Handelt in overeenstemming met eigen principes en stemt deze af op die van de organisatie.  
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Zichzelf ontwikkelen (K): 
 

• Definitie:  
 

De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door 
het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis 
eigen te maken 
 

• Dimensies: 
 

# Persoonlijke groei plannen: de eigen groei actief plannen en beheren in functie van mogelijkheden, 
interesses en ambities. 

o Zichzelf in vraag stellen: eigen functioneren kritisch in vraag stellen. 

x Continu leren: zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen maken in functie van de 
professionele noden of groei; leren uit fouten. 

 
• Gedragsindicatoren: 
 

# Neemt initiatief om kennis te verwerven door gebruik te maken van diverse middelen (lectuur,  
benchmarking, opleiding, seminaries, …) 

# Volgt evoluties en schoolt zich bij volgens de professionele noden.  

o Heeft een duidelijk beeld van zijn professionele evolutiemogelijkheden. 

o Zet de nodige stappen om zijn/haar ambities op lange termijn waar te maken.  

x Kent eigen competenties en beperkingen en is hier eerlijk over.  

x Vraagt om feedback over zijn/haar gedrag en past dit aan indien nodig.  

 
 
Objectieven behalen (K): 
 

• Definitie:  
 

Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich 
nemen voor de correctheid van ondernomen acties. 
 

• Dimensies: 
 

# Scorend vermogen tonen: kansen herkennen en op het juiste moment de juiste acties ondernemen die tot 
resultaat leiden. 

o Resultaatgerichtheid tonen: resultaten genereren door doelgericht en binnen de beschikbare tijd acties te 
ondernemen. 

x Verantwoordelijkheid opnemen voor ondernomen acties: aansprakelijkheid opnemen voor de kwaliteit van 
ondernomen acties, binnen het eigen vakgebied, tegenover de collega’s, de organisatie en de burgers. 

 
 

• Gedragsindicatoren: 
 
# Benut opportuniteiten in het voordeel van de afdeling/directie 

# Ziet langetermijnopportuniteiten voor de afdeling/dienst en speelt er met succes op in.  

o Behaalt resultaten op lange termijn door hinderpalen te overwinnen.  

o Behaalt resultaten met de afdeling door vlot in te spelen op onvoorziene omstandigheden.  

x Legt verantwoording af ten aanzien van derden voor gemaakte fouten en behaalde resultaten.  

x Neemt tegenover de organisatie de verantwoordelijkheid op voor de kwaliteit van de geleverde expertise. 

 
 


