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Eerste groene projectleider gecertificeerd

Op de grote lijn
De eerste gecertificeerde projectleider
voor het groene onderwijs. Dat is Klaas
Boer van IPC Groene Ruimte. Hij praat
over achtergrond van die certificering en
de kwaliteiten van een projectmanager.

“Een visie op het hogere doel van het
project”, zegt Klaas Boer, IPC Groene
Ruimte. “Dat vind ik een belangrijke eigenschap voor een projectleider. En betrokkenheid. Je moet je persoonlijk verbinden. Als je die drive niet hebt, val je
al om bij de eerste hobbel. Je moet het ergens voor doen. Het kan niet zomaar
een klusje erbij zijn.”
Hij ervaart dat als deelprojectleider zelf
met het Groene Lab, het project waarin
de aoc’s een leeractiviteitenbank ontwikkelen ter ondersteuning van het
competentiegerichte onderwijs en
onder meer met ipc’s zorgen dat de beroepspraktijk een leidende rol krijgt in

‘Ik ben geneigd om consensus
te zoeken, terwijl je zeker bij
zwaardere projecten richting
moet geven en moet vasthouden
aan een lijn’
het leerproces. Boer houdt zich voor dat
dit project het onderwijs een grotere dynamiek verleent. Het zorgt ervoor dat
leerlingen een betere opleiding krijgen
en maakt zo mensen uiteindelijk gelukkiger. En het draagt dan bij aan welvaart en maatschappelijk welzijn.
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Rolmodel
Klaas Boer (43) zit na certificering op medior-niveau nu in een traject voor senior
projectleider. Als een van de eersten.
Aanleiding is de schaarste in het groene
onderwijs van professionele projectleiders. Mensen die complexe pilots en projecten kunnen dragen. De minister
achtte de kwaliteit van het projectmanagement er onder de maat. Ad Heijmans, extern assessor, is al enkele jaren
bezig om projectmanagement in groen
onderwijs en bij LNV te professionaliseren. “Maar”, zegt hij, “het heeft zich
nog niet echt ontwikkeld.”
Het idee was toen om te gaan certificeren. Ook vanwege de vraag dat projectorganisaties hun investering beter verantwoorden en dat ze een grotere transparantie tonen. Er zou een pool van
professionals moeten komen die groenonderwijsprojecten uitvoeren. Gevolg is
dat nu twaalf mensen worden voorbereid op medior-certificering en met Boer
drie op het niveau van senior. Zo’n senior voert complexere projecten uit.
De aankomend projectleiders moeten
wel al enige bagage hebben. Misschien,
zo dachten de opdrachtgevers (LNV en
de Groene Kenniscoöperatie) en ook Silo
als organiserende partij, zijn er al heel
veel mensen die de kwalificaties hebben.
Dan is het zaak dat boven tafel te krijgen.
De organisatie wilde verder een soort
rolmodel voor de mensen in het traject.
“We hebben geprobeerd daarvoor twee
senior projectleiders uit de markt te
halen”, zegt Heijmans. Op senior-niveau
is dat niet gelukt, maar op medior-niveau wel. Met Klaas Boer.
Gedrang
Boer begon in 1991 na zijn Larensteinopleiding en onder meer drie werkjaren
in Afrika bij IPC Groene Ruimte. Aanvankelijk in uitvoering van projecten,
zoals cursusontwikkeling en een publi-

catie over ecologisch groenbeheer. Geleidelijk werd hij meer betrokken bij de coördinatie van innovatie en ict-programma’s.
Hij merkte er wel dat hij, hoewel hij coördinatie deed, niet de formele positie
had om sturing te geven. Onvoldoende
stevigheid onder de voeten. Vandaar zijn
besluit zich meer te focussen op het zelf
trekken van projecten, zoals het ‘ICT
Praktijkleren project’. “Dat was succesvol; in de zin dat opdrachtgevers tevreden waren en het project binnen kaders
bleef van tijd en budget.”
Vervolgens kwam de vraag vanuit het
Groene Lab. En binnen IPC Groene
Ruimte is hij sinds september medetrekker van de innovatie-unit. “Die afdeling
is ontstaan omdat we merkten dat projecten in het gedrang kwamen als mensen geen ruimte hadden vanwege instructietaken. En zeker gezien de uitdaging die ons met de privatisering staat te
wachten, is innovatie belangrijker dan
ooit.”
Leiderschap
Boer werd gevraagd deel te nemen aan
het certificeringtraject. Dat begon met
een vragenlijst. Honderd vragen over eigenschappen en competenties zoals financieel bewustzijn, besluitvaardigheid, resultaatgerichtheid, planmatig
werken en sociale vaardigheden.
Dezelfde lijst werd ingevuld door twee
mensen die hem in zijn werksituatie
kenden. “Vergelijking toont dan of je
een beeld van jezelf hebt wat overeenkomt met het beeld dat anderen hebben.
Het kwam aardig overeen. Tegelijk krijg
je een idee van de competenties die je
nog moet ontwikkelen. In mijn geval
bijvoorbeeld leiderschap. Ik ben geneigd
om consensus te zoeken, terwijl je zeker
bij zwaardere projecten richting moet
geven en moet vasthouden aan een lijn.
Ook aan projectmethodieken (methoden om projectmanagement uit te voe- Ë
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Kenmerken projectmanager
Een projectmanager plant, organiseert
en leidt projecten. Hij moet visie en een
doel hebben, resultaatgericht zijn en
aandacht hebben voor tijd, geld en
kwaliteit.
Belangrijk is verder dat hij vertrouwen
kan opbouwen, samenwerking kan stimuleren en planmatig kan werken. Hij
moet besluitvaardig zijn, klantgericht,
sociaal vaardig, stabiel, en hij moet
over financieel bewustzijn en organisatiebewustzijn beschikken. Leiderschap
is een factor, ontwikkeling en acceptatie van het projectresultaat. Hij kan

ren met rapportages en administratie,
zoals Prince 2) kan ik nog werken.”
Met assessor Heijmans vulde hij zijn
portfolio met relevante kennis, ervaring
en inzichten. Boer bleek ergens tussen
medior- en senior-niveau te zitten. Op 13
december heeft hij zijn certificaat voor
medior projectleider gekregen en nu is
hij begonnen met het traject voor senior.

verder de projectomgeving afbakenen,
methoden en technieken voor projectmanagement gebruiken en uitvoerders
motiveren en stimuleren.
Ten slotte moet hij sympathiek zijn; dat
wil zeggen dat hij goed overweg kan
met allerlei soorten mensen, makkelijk
contact mee te krijgen is, zich representatief gedraagt voor afdeling of organisatie en veel aandacht geeft aan sfeer
en een goede relatie met de ander; of
het nu gaat om klant, leverancier of
projectmedewerker.

werken, zoals het Groene Lab, maar ook
voor IPC Groene Ruimte zelf. Sturing,
thema’s en geldstromen zullen in de
ogen van Boer straks mede via de Groene
Kenniscoöperatie lopen. “Ik denk dat we
betrokken moeten zijn bij een aantal
van de thema’s.”
Bovendien verwacht hij dat straks eis
wordt voor projectuitvoer dat je gecerti-

‘Vooral als projecten complexer worden,
is communiceren cruciaal. Met de klant,
maar ook met projectmedewerkers.’
Niet met cursussen, maar met opbouw
van ervaring, ontwikkeling en reflectie
daarop (in gesprekken met assessor Heijmans). Een persoonsgebonden traject
dat er toe moet leiden dat hij zwaar genoeg bevonden wordt voor senior. Dat is
dan naar verwachting zomer 2006.
Professioneel projectmanagement heeft
baat voor pilots en projecten waarbij
groene-onderwijsinstellingen samen-
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ficeerd bent. “Ik vind het leuk werk”,
zegt Boer. “Het ligt me ook wel en ik wil
het graag blijven doen.”
Futiliteiten
Om dan als model te fungeren voor projectleiders in het groene onderwijs; dat
was niet zijn idee. Maar behalve dat zo’n
projectleider in zijn ogen over visie,
drive en een persoonlijke betrokkenheid

moet beschikken, kan Boer, vaak uit
eigen ervaring, vertellen over de nodige
kwaliteiten.
“Overzicht en organiseren. En vooral als
projecten complexer worden, is communiceren cruciaal. Met de klant, maar ook
met projectmedewerkers, want het is belangrijk dat mensen enthousiast blijven
om de goede dingen op de juiste manier
te doen. Je moet die mensen ook faciliteren; dat het proces op gang blijft en ze
niet gestoord worden door allerlei futiliteiten. Verder zijn tijd en geld zo vanzelfsprekend, maar daar moet je ook gevoel voor ontwikkelen.”
“En je moet je als projectleider niet verliezen in de inhoud. Je moet meer op kaders en hoofdlijnen zitten dan op details. De grote lijn. Je hebt er wel enige
feeling voor nodig, maar inhoudsdeskundigheid en projectmanagement zijn
twee verschillende kwaliteiten.” p

