
Project Barometer
Voor het signaleren van early warnings binnen het projectteam



Wat is de Project Barometer?

▪ De Project Barometer is een hulpmiddel dat 
kan bijdragen aan het verbeteren van het 
functioneren van projecten en projectteams;

▪ De Project Barometer biedt leden van een 
projectteam de mogelijkheid om op 
gestructureerde en veilige wijze beelden en 
indrukken te delen over zaken die goed of 
juist minder goed lopen. 



Wat kan de Project Barometer voor het project betekenen?

▪ De Project Barometer helpt het project met het 
signaleren van early warnings binnen het 
projectteam;

▪ Op basis van de uitkomsten ga je als 
projectteam met elkaar in gesprek om 
verbeterpunten bespreekbaar te maken en 
hiermee samen oplossingen te zoeken; 

▪ Het doel is om als team (nog) beter te gaan 
functioneren en het project succesvol uit te 
voeren.
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Waar gaat de Project Barometer over?

De Project Barometer signaleert alle relevante early warning signs binnen een project. Vanuit ons 
onderzoek zijn de volgende indicatoren belangrijk: 

1. Vertrouwen binnen het team

2. Veiligheid om je mening te uiten

3. Sfeer binnen je team

4. Samenwerking tussen collega's

5. Werkdruk en stress

6. Ruimte en aandacht voor reflectie

7. Haalbaarheid projectdoel

8. Duidelijkheid over strategie en koers

9. Relatie en samenwerking met de omgeving

10. Draagvlak vanuit de omgeving



Welke resultaten levert de Project Barometer?

▪ Gespreksagenda. De uitkomsten van de Project Barometer helpen bij het creëren van een 
gespreksagenda, al vanaf de eerste toepassing. Hierbij worden de early warning signs op volgende 
gezet van prioriteit.

▪ Resultaten per early warning sign. Via de website zijn de antwoorden direct (en anoniem) te bekijken 
over het totaal en per uitgevraagde indicator. 

▪ Signaleren van trends. Bij periodieke toepassing detecteert de Project Barometer trends en daarmee 
verdere aanknopingspunten voor verbetering. 



Succes met het gebruik van de Project Barometer!


