ComPM stellingen
(na standaardisering)

Individuele competenties (cognitief)
Flexibiliteit
1.
2.
3.
4.
5.

Ik kan me aanpassen aan uiteenlopende projectactiviteiten.
Ik kan efficiënt werken in uiteenlopende projectomstandigheden.
Ik kan omgaan met onverwachte situaties.
Ik kan gepast reageren op wijzigingen in een projectomgeving.
Ik kan reageren op veranderende omstandigheden.

Volharding
1.
2.
3.
4.
5.

Ik doe mijn best om de doelstellingen te halen, ook als ik te maken krijg met
hindernissen.
Ik ben geconcentreerd op de projectdoelen.
Ik kan me focussen op de projectdoelstellingen.
Ik werk hard om projectdoelstellingen te bereiken.
Ik geloof dat hard werk beloond wordt.

Problemen oplossen
1.
2.
3.

Ik kan verschillende oplossingen tegen elkaar afwegen.
Ik kan passende acties ondernemen om problemen op te lossen.
Ik ben in staat om een situatie te analyseren en de beste oplossing voor te stellen.

Besluitvorming
1.
2.
3.
4.
5.

Ik kan tijdig beslissingen nemen.
Ik kan de juiste tools kiezen voor mijn besluitvorming.
Ik kan ook bij onzekerheid beslissingen nemen.
Ik kan relevante informatie verzamelen voor mijn besluitvorming.
Ik ben in staat om de gepaste beslissingen te nemen om doelstellingen te bereiken.

Planning en organisatie
1.
2.

Ik ben in staat om een werkplan op te stellen.
Ik werk volgens schema's.
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3.
4.
5.

Ik kan activiteiten succesvol plannen.
Ik kan mijn werk organiseren.
Ik kan plannen hoe projectdoelstellingen kunnen worden bereikt.

Initiatief
1.
2.
3.
4.

Ik ben creatief.
Ik hou mijn ogen en oren open voor nieuwe ideeën.
Ik ben in staat om innovatieve oplossingen te vinden om resultaat te bereiken.
Ik kan nieuwe opportuniteiten vinden binnen en buiten het project.

Sociale competenties
Leiderschap
1. Ik ben in staat om mijn team te motiveren om actie te ondernemen.
2. Ik kan feedback geven bij de uitvoering van taken.
3. Ik stel duidelijke doelstellingen voor de teamleden.
4. Ik ben in staat om taakgerichte teams samen te stellen om doelstellingen te
bereiken.
5. Ik weet hoe ik een efficiënt team moet samenstellen

Teamwerk
1. Ik deel de successen van het team met anderen.
2. Ik kan binnen een team werken.
3. Ik kan goede relaties opbouwen met andere mensen.
4. Ik respecteer de meningen van de leden van het projectteam.
5. Ik kan actief luisteren

Communicatie
1. Ik ken de regels van efficiënte communicatie.
2. Ik kan mijn communicatie structureren.
3. Ik houd rekening met mogelijke communicatiebarrières.
4. Ik ga na of anderen mijn boodschap hebben begrepen.
5. Ik kan de belangrijkste elementen in een boodschap beklemtonen.
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Conflictbeheer
1. Ik ben objectief bij conflicten.
2. Ik ben in staat om een oplossing te vinden die beide partijen tevreden stelt bij een
conflict.
3. Ik beschouw conflicten als inherent aan relaties tussen personen.

Onderhandelen
1. Ik ken de regels van onderhandelen.
2. Ik ken onderhandelingstechnieken.
3. Ik weet hoe ik een gunstig klimaat voor onderhandeling kan bewerkstelligen.
4. Ik ben in staat om het onderhandelingsproces te beïnvloeden.
5. Ik ken de basisregels van bemiddeling.

Professionele competenties
Promotie
1.
2.

Ik ben in staat om een publiciteitscampagne voor een project voor te bereiden.
Ik ben in staat om een promotiestrategie voor een project op te stellen.

3.
4.
5.

Ik bepaal de creatieve lijn van de projectpromotie.
Ik weet hoe ik de doelgroepen van het project kan bereiken.
Ik weet hoe ik doelgroepen van het project kan aantrekken.

Projectomgeving
1.
2.
3.
4.
5.

Ik kan het projectdoel analyseren.
Ik kan algemene doelstellingen van het project bepalen.
Ik kan specifieke doelstellingen van het project bepalen.
Ik kan de meerwaarde van het project uitleggen.
Ik kan een behoefteanalyse uitvoeren voor een project.

Financieel beheer en accounting
1.
2.
3.

Ik kan het projectbudget controleren tijdens de implementatie.
Ik kan de directe kosten berekenen.
Ik kan de wijzigingen aan het projectbudget monitoren.
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4.
5.

Ik ben me bewust van de voorwaarden voor aanvaarding van kosten.
Ik ben me bewust van de vereisten inzake aanbestedingen.

Monitoring en evaluatie
1.
2.
3.
4.
5.

Ik werk met tools die gebruikt worden voor projectevaluatie.
Ik kan contingentieplannen opstellen (plan voor onvoorziene gebeurtenissen).
Ik ken tools voor de rapportering van projectactiviteiten.
Ik gebruik de resultaten van monitoring- en evaluatieactiviteiten om problemen in een
project op te lossen.
Ik kan de kwaliteitsniveaus voor elk van de geplande activiteiten in een project
bepalen.
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