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Hoe wordt je een projectleider?
Projectleider wordt je niet, projectleider ben je.
Zoals zoveel in het leven overkomt het je gewoon. Het zijn van een “projectleider” moet
naar mijn overtuiging in je zitten. Het is als bij het voetballen. Iedereen kan tegen een
bal trappen. Echter weinig mensen zullen zich op het hoogste niveau van deze sport zich
kunnen handhaven. Zo is het ook met het zijn van een projectleider.
Een projectleider moet;

•

Gedreven zijn.
Gedreven door nieuwsgierigheid is een zeer
belangrijke eigenschap die een projectleider
moet bezitten. Gedreven betekend “door een
sterke innerlijke aandrang gestuwd” Het is een
bezieling. Het is een inspiratie. Het is als een
nooit opdrogende inspiratiebron waarmee de
projectleider zich voedt.

•

Optimist zijn.
Een projectleider moet geloven in een goede
afloop van het project. Zonder dit geloof red je
het als projectleider niet. Het glas is half vol
of half leeg!
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Zijn deze eigenschappen in je aanwezig, en sta je er open voor, dan wordt je een
projectleider.
Weinig schoolverlaters worden direct project manager. De ervaring leert dat een de
meeste projectleider meestal beginnen als een vak specialist. Na verloop van tijd wordt
er vanzelf een beroep op deze vakspecialisten gedaan om deel te nemen in een project.
Na verloop van tijd krijg je als je er open voor staat vanzelf projectmanagement taken
toebedeeld. Voordat je het beseft ben je dan een projectleider geworden. Onderwijl volg
je opleiding op het (project)management gebied. Zie hoofdstuk 90.0 Opleidingen.
Tips;
•

•

Hobby’s.
De hobby’s van iemand zeggen meestal meer over de gedrevenheid en de
optimistische kijk die men heeft als het soort werk wat iemand op dat moment
doet. Let ook op het de non-verbale communicatie wanneer iemand over zijn
gedrevenheid vertelt.
Empathie.
Zou jij iets voor deze persoon doen? Hou jezelf deze spiegel voor!!

