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De NCB-competenties zijn 
primair ontwikkeld voor 
individuele certificering en 

niet sec bedoeld als onderdeel van 
een functiebouwwerk of functie-
straat. Ze zijn geschreven vanuit de 
denkwereld en in de taal van 
projectmanagers. Daardoor is er 
onvoldoende aansluiting met de 
denkwereld en het instrumentarium 
van HRM-managers. Aan de andere 
kant leidt de toenemende aandacht 
voor projectmanagement binnen 
organisaties ertoe dat elk bedrijf zijn 
eigen instrumentarium daarvoor 
ontwikkelt.

Binnen IPMA-NL is een expertgroep 
(zie kader) in het leven geroepen 
voor de ontwikkeling van bovenge-
noemd referentiemodel dat de 

gewenste 
aansluiting 
tussen beide 
denkwerelden 
moet bewerk-
stelligen. Om te 
kunnen 
aansluiten op 
de gangbare 
competentie-
profielen 
hebben wij 
ervoor gekozen 
om aan te 
sluiten bij een 
gangbaar 
competentie-

model en van 
daaruit een 
competentie-
profiel op te 
stellen voor de 
functiestraat 
projectmanage-
ment. Hierbij 
hebben we een 
eerste toetsing 
gedaan om vast 
te stellen in 
hoeverre alle 
ICB/NCB-com-
petenties daarin 
tot hun recht 
komen. Ander-
zijds hebben we 
met deze 
toetsing kunnen 
vaststellen in 
hoeverre de (gedrags)competenties, 
zoals door IPMA gehanteerd, 
volledig zijn.
 
De modelkeuze
Wij hebben gekozen voor de 
competentieset van GITP omdat het 
een in Nederland bekend model is 
dat zich bewezen heeft en vrij 
beschikbaar werd gesteld voor ons 
onderzoek.
GITP hanteert de volgende definitie 
voor een competentie: “Een 
competentie is het vermogen om 
effectief te presteren in een bepaald 
type taaksituatie of in een bepaald 
type probleemsituatie”. Het model 

van GITP is gebaseerd op bijgaande 
taxonomie (zie figuur 1).

In deze taxonomie worden vier fasen 
onderkend en per fase een drietal 
focuspunten. Dit levert tien 
verschillende domeincompetenties 
op. Iedere domeincompetentie is 
vervolgens onderverdeeld in 
verschillende taakcompetenties. Een 
voorbeeld. De domeincompetentie 
Ondernemen is onderverdeeld in de 
taakcompetenties Durf, Initiatief, 
Onafhankelijkheid en Ondernemer-
schap. De taakcompetentie 
Ondernemerschap is onderverdeeld 
in de drie gedragsbeheersingsni-

Bedrijven, en zeker de grotere ondernemingen, hanteren hun eigen competentiemodellen .  

Deze zijn zo opgebouwd dat daarmee voor iedere functiestraat competentieprofielen kunnen 

worden opgesteld. Daarnaast heeft de Internationale Project Management Association (IPMA)  

een competentieset ontwikkeld, specifiek gericht op het projectmanagement. Vorig jaar 

verscheen de derde versie van deze International Competence Baseline (ICB), waarvan de 

Nederlandse Competence Baseline (NCB) Versie 3 een afgeleide is. Deze situatie is voor IPMA-NL 

aanleiding geweest het initiatief te nemen voor de ontwikkeling van een referentiemodel waarin 

voor de NCB-competenties aansluiting gezocht wordt bij de denkwereld van HRM-managers en 

dat voldoende generiek is om een vertaalslag naar de eigen bedrijfssituatie te maken.

ICB/NCB als generiek competentieprofiel projectmanager

De competente projectmanager

Henny Portman, Region PMO Head,  

ING Insurance Central Europe

De werkgroep
Binnen IPMA-NL heeft een groep experts nagedacht 
over competenties voor projectmanagement, zoals die 
zich in de komende jaren zouden kunnen ontwikkelen.
Deze werkgroep bestaat uit de volgende personen:
Arjan van Dijk (Bisnez Management) 
Ruurd Dijkman (GITP)
Hans Frederik (Alexeis BV)
Bert Hedeman (Insights International)
Tariq Khalid (BT)
Henny Portman (ING)
John Verstrepen (IPMA-NL)
Bart Verbrugge (VHP)
Harry Wagter (Brighthouse)

Middels brainstormsessies en het uitwerken van 
voorstellen in kleinere groepjes heeft de expertgroep 
verschillende intersubjectieve modellen opgesteld.
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veaus Benutten van zakelijke kansen 
(niveau 1), Beïnvloeden van actuele 
zakelijke kansen (niveau 2) en 
Creëren van potentiële zakelijke 
kansen (niveau 3). Ieder gedragsbe-
heersingsniveau is verder onderver-
deeld in circa zes gedragsindicato-
ren (zie ook figuur 2). Hiermee 
ontstaat een set van 750 gedragsin-
dicatoren.

De aanpak
Voor het leggen van de relatie 
tussen de verschillende competen-
tiemodellen hebben we een aantal 
stappen doorlopen. In de eerste stap 
is een aantal verschillende project-
managementfuncties (de PM-func-
tiestraat) benoemd. Vervolgens is de 
relatie gelegd met het IPMA-model. 
Hierbij hebben we rekening 
gehouden met het separate initiatief 
binnen de IPMA tot het opzetten 
van een aparte accreditatie voor 
programmamanagers. Per functie is 
vervolgens een intersubjectief 
model opgesteld met daarin de 
verschillende domeincompetenties 
en de meest kenmerkende en 
determinerende GITP-competenties. 
Dit alles op basis van inbreng van 
alle deelnemers. Ten slotte is een 
vergelijking gemaakt tussen de 
GITP-competenties en de IPMA-

competenties. Op basis van het 
verkregen materiaal zijn uiteindelijk 
een aantal conclusies getrokken en 
is een aanbeveling voor IPMA 
geformuleerd.

Projectmanagementfuncties
Een verkenning onder de deelnemers 
laat de volgende projectmanage-
mentfuncties zien:
- Projectsupportmedewerker
- Projectleider
- Projectmanager
- Senior projectmanager
- Programmamanager
- Project/Programmadirecteur

Daarnaast was er 
de behoefte om 
onderscheid te 
maken tussen de 
resultaatgeori-
enteerde 
(content) of 
doelgeoriën-
teerde (proces)
manager. Een 
programmamanager is doelgeoriën-
teerd, een projectmanager kan zowel 
resultaat- als doelgeoriënteerd zijn. 
Dit biedt betere mogelijkheden om 
projectmanagers werkzaam in 
verschillende branches op het juiste 
niveau in te passen. In de financiële 
wereld ligt het accent bijvoorbeeld 
meer op de proceskant en het te 
bereiken doel, terwijl in de bouw 
het accent meer ligt op de inhoud 
en het resultaat.

Relatie IPMA-levels PM-functies
De genoemde functies zijn vervol-
gens in een matrix opgenomen 
waarbij horizontaal de complexiteit 
van de verandering is uitgezet en 
verticaal de grootte van een 
verandering. Denk bij complexiteit 
aan de hoeveelheid betrokken 
business units en het afbreukrisico.

Vervolgens is gekeken naar de IPMA-
indeling, waarbij IPMA uitgaat van 
een vierdeling (IPMA-D,-C,-B en-A). 
In figuur 4 komt deze vierdeling 
terug in de kleuren oranje, geel, 
groen en blauw. Zo is IPMA-D 
bijvoorbeeld in de linker bovenhoek 
van de figuur geplaatst (drie blokjes 
met nummer 1). Verder wordt 
binnen IPMA-NL gediscussieerd 
over het uit elkaar trekken van de 
accreditatie van de projectmanager 
en die van de programmamanager. 
In het schema is met deze lopende 
discussie rekening gehouden en 
komt dit als volgt naar voren:
D: Projectsupportmedewerker
C1:  Resultaatgeoriënteerde 

projectmanager
C2:  Doelgeoriënteerde projectmana-

ger
B1:  Senior resultaatgerichte 

projectmanager
B2:  Programmamanager
A:   Project- of programmadirecteur 

(De tijd wordt op dit moment 
niet rijp geacht om ook hier een 
splitsing aan te brengen.)

In figuur 5 zijn de functies langs de 
lijnen resultaat- (content) of 
doelgerichtheid (proces) in kaart 
gebracht en wordt de relatie met de 
IPMA-niveaus weergegeven, inclusief 
de discussie over de splitsing tussen 
project- en programmamanager. Dit 
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schema zal in de rest van dit artikel 
de basis zijn waartegen we de 
verschillende competenties (GITP en 
IPMA) zullen afzetten.

Relatie GITP-domein/ 
taakcompetenties - IPMA-levels
Zoals eerder vermeld heeft GITP 
een competentietaxonomie 
opgesteld waarbij 46 taakcompeten-
ties zijn verdeeld over tien domein-
competenties. Op basis van inbreng 
van de participanten en de GITP-
competenties is een intersubjectief 
model opgesteld. In figuur 6 zijn per 
functie en per domeincompetentie 
de meest kenmerkende en determi-
nerende GITP-competenties 
vermeld. Bij iedere functie zijn circa 
twaalf GITP-taakcompetenties terug 
te vinden.
Door een domeincompetentie, 
bijvoorbeeld Ondernemen, in het 
schema te volgen, ontstaat een 
leerlijn. Bij IPMA-D Projectsupport-
medewerker staan bij Ondernemen 
de competenties Durf en Initiatief, 
niveau 1. Bij IPMA-C Projectmana-
ger staat bij Ondernemen de 
competentie Initiatief, niveau 2. Bij 
IPMA B Senior projectmanager, 
staat bij Ondernemen de competen-
tie Onafhankelijkheid en bij IPMA-A 
Projectdirecteur de competentie 
Ondernemerschap.

Relatie GITP-domeincompetenties 
- IPMA-competenties
Vervolgens is een mapping gemaakt 
tussen enerzijds de GITP-competen-

ties en anderzijds de IPMA-compe-
tenties, verdeeld over de drie 
groepen technische, gedragsmatige 
en contextuele competenties.
De gedragsmatige IPMA-competen-
ties zijn de basis geweest, uitgebreid 
met de technische competenties 
waarbij ook een gedragscomponent 
aanwezig wordt geacht. De contextu-
ele competenties zijn buiten 
beschouwing gelaten.
De mapping heeft in eerste instantie 
plaatsgevonden tussen de IPMA-
competenties en de GITP-taakcom-

petenties. Gegeven de onderlinge 
discussie tussen de verschillende 
participanten en het feit dat een 
één-op-één-mapping niet altijd 
mogelijk was, is uiteindelijk besloten 
om de mapping op het niveau van 
de GITP-domeincompetenties te 
maken.

Vervolgens is gebruikgemaakt van 
de CITO-accreditatie-eisen om vast 
te stellen welke IPMA-competenties 
per functie worden getoetst. Tevens 
is hierbij het accreditatievoorstel 
gebruikt voor splitsing tussen de 
project- en programmamanager 
binnen de IPMA-classificatie. Daar 
IPMA-D vooral een kennistoets 
betreft, is er geen mapping gemaakt 
met de GITP-(gedrags)competenties.

Analyse en conclusies
Door de figuren 6 en 7 op elkaar te 
leggen, is binnen een functie de 
relatie tussen GITP-domeincompe-
tenties, GITP-taakcompetenties en 
IPMA-competenties vast te stellen. 
Bijvoorbeeld binnen de functie 
Projectmanager omvat de GITP-
domeincompetentie Managen onder 
andere de GITP-taakcompetentie 
Leidinggeven groep (zie figuur 6) en 
de IPMA-competenties Teamwork, 
Leiderschap en Betrokkenheid & 
Motivatie (zie figuur 7).
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Figuur 5: IPMA-clustering versus PM-functies.

Figuur 6: GITP-competenties - IPMA-levels.
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Wij hebben de volgende conclusies 
getrokken:

Conclusie 1: 
Domeincompetenties Ondernemen 
en Transformeren ontbreken 
Figuur 7 laat zien dat de GITP-
domeincompetenties Transformeren 
(in aanvulling op analyseren) en 
Ondernemen (in aanvulling op 
Transformeren) in de IPMA-compe-
tentieset (ICB/NCB) niet expliciet 
benoemd zijn. Een opvallend 
verschijnsel gegeven het feit dat de 
participanten competenties in deze 
domeinen als kenmerkende en 
determinerende competenties voor 
de verschillende functies hebben 
benoemd. Voor de definities van 
deze competenties zie onderstaand 
kader.

Wellicht is een interpretatie van 
deze bevinding op zijn plaats. Wij 
zijn van mening dat deze conclusies 
aansluiten op de ontwikkeling van 
het vak: meer aandacht voor de 
omgeving en een verschuiving van 
resultaat- naar doelgericht hande-
len. Spanningsveld daarbij is voor 
de projectmanager dat hij/zij niet 
op de stoel van de opdrachtgever 
gaat zitten, maar wel meer een 
regierol met betrekking tot de 
realisatie van de doelstelling op 
zich neemt.

Conclusie 2: 
Onderscheid inhoudelijk en 
procesgeoriënteerd project-
management noodzakelijk
Door een onderscheid te maken 
tussen inhoudelijke en procesgeori-
enteerde projectmanagers (C- en 
B-niveau) kan in een functiebouw-
werk (of functiestraat) en het 
bijbehorende certificeringproces 
meer ‘recht’ gedaan worden aan 
personen die in verschillende 

branches werken. Hierbij kunnen de 
accenten in de competentieset 
verschillen.

Conclusie 3: 
Relatie generiek GITP-model 
en ICB/NCB goed mogelijk
Uit bovenstaande zal duidelijk 
geworden zijn dat het heel goed 
mogelijk is om een bestaand 
competentiemodel te hanteren voor 
projectmanagementcompetenties 
en daarbij de relatie te leggen met 
het specifiek voor de projectmana-
ger opgezette competentiemodel 
ICB/NCB 3.0. Het NCB-competen-
tiemodel is een verzameling van 
best practices die naderhand 
geordend en geaggregeerd zijn. Het 
GITP-model is een generiek model 
dat naar de praktijk geconcreti-
seerd moet worden. Het was 
verbazingwekkend hoe snel en 

gemakkelijk we 
met praktijk-
mensen de 
vertaalslag 
konden maken.

De HR-professi-
onal heeft 
middels dit arti-
kel een 
instrument in 
handen om de 

projectmanagementfunctiestraat in 
lijn te brengen met de ICB/NCB en 
dit toe te passen op de eigen 
organisatie. Uiteraard zal het 
huidige model in de praktijk verder 
moeten worden uitgediept. Tevens 
is dit een aanzet voor de IPMA om 
het competentiemodel van de ICB/
NCB 3.0 verder te verbreden. In het 
najaar zal het volledige PM-compe-
tentiemodel zoals hiervoor beschre-
ven in boekvorm bij Van Haren 
Publishing verschijnen. ß

Auteur: Henny Portman (henny.portman@

planet.nl), Region PMO Head,  

ING Insurance Central Europe.

GITP-definities
Ondernemen: Doelen stellen en acties initiëren naar 
eigen plan (open, onduidelijke of onbesliste situaties).
Transformeren: In een sociaal-maatschappelijke en 
organisatiecontext plaatsen van uitkomsten en 
ervaringen, transformeren van analyses en inzichten 
tot een gezamenlijke beweging (geplande, lopende of 
afgeronde projecten in relatie tot een bredere 
omgeving daarvan).
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Figuur 7: GITP-domeincompetenties – IPMA-competenties.


