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  Over vakmanschap, management en leiderschap 

bij ruimtelijke projecten 

“Peter Dijk heeft de Noord/Zuidlijn gered”, zegt de toenmalige gemeentesecretaris 

van Amsterdam over de directeur NZL. Waarom zegt hij dat? En is dat ook zo? 

Hier leest u wat er gebeurde met een project dat eerst twee keer over de kop ging 

– in tijd en geld -, voordat het weer onder controle werd gebracht. Iedereen kent 

de voorbeelden wel van grote ruimtelijke opgaven, die ernstig uitlopen. Voor 

veel belangstellende Nederlanders is het bouwproces een interessante, maar 

onbegrijpelijke black box. 

Dit boek bespreekt de complexiteit van bouwprojecten. Door het oog van de 

projectmanager. Omdat deze persoonlijke invalshoek onderbelicht is in alle 

studies naar uit de hand gelopen bouwprojecten.

Een technisch of fi nancieel gedreven aanpak voor bouw- en infrastructurele 

projecten heeft zijn langste tijd gehad. De projectmanager van morgen wordt 

uitgedaagd om van de traditionele paden af te wijken. Dit boek opent een 

nieuwe weg, gebaseerd op de praktijk en refl ecties over e� ectief projectma-

nagement. 

De auteur van dit boek is jarenlang zelf projectdirecteur geweest van grote bouw-

projecten op het gebied van infrastructuur, gebiedsontwikkeling en milieu. Met 

hulp van zijn coauteurs heeft hij de factoren die tot e� ectiviteit leiden verkend 

en beschreven. Wat onderscheidt e� ectieve projectmanagers van hun minder 

e� ectieve collega’s, goede projectteams van minder goede? 

Dit boek deelt op openhartige wijze successen en faalfactoren en biedt daarmee aan 

bestuurders, projectmanagers, studenten en bouwers een wenkend perspectief. 

Albert de Vries

COBOUW

“ Het boek legt de vinger op de zwakke plekken van de dagelijkse moeizame 
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VOORWOORD
VERBINDEN & VERNIEUWEN’

Prof. Marcel Hertogh

Hoogleraar integraal ontwerp en beheer TU Delft 

“Pas op een hert!” Vlak voor onze neus door de sneeuw, stak een machtig 

hert over met een enorm gewei. “Oeps, nog een hert!” “Wow, nog een!” Wat 

een prachtig gezicht. Een hele roedel herten passeerde ons op slechts enkele 

meters afstand, niet geïnteresseerd in ons. Met Albert de Vries en Philip van 

Beeck Calkoen zie ik me nog lopen over de Veluwe door de sneeuw; ‘op de 

hei’ om na te denken over een boek over het succesvol organiseren van onze 

complexe ruimtelijke opgaven. Het zal 2006 geweest zijn en de eerste onver-

getelijke ervaring aan het begin van een intensief avontuur. Zoals wel vaker 

bij bouwprojecten, duren onze avonturen vaak langer dan verwacht, terwijl er 

toch hard wordt gewerkt! De verwachte einddatum van de nieuwe Gotthard 

spoortunnel verschoof van 1997 naar 2007, 10 jaar naar achteren … We bevin-

den ons in goed gezelschap. 

Maar nu is het dan toch gelukt: voor je ligt het inspirerende resultaat van 

acht jaar discussiëren, schrijven, schrappen en laten rijpen. Van euforieën bij 

inzichten tot teleurstellingen als een structuur eens niet werkte. Net een echt 

bouwproject!

Er worden weinig goede boeken geschreven vanuit de praktijk. Projectmana-

gers zijn vaak te druk met de projecten, waardoor ze helemaal worden opgezo-

gen. Bij academici is het juist gebruik te publiceren, zij zijn op dat vlak dan ook 

productiever. Goed voor de balans is dat er na boeken zoals van Bekkering c.s. 

(2001), weer een boek is vanuit de praktijk. Ik zal het mijn studenten van harte 

aanraden.

We kunnen veel theorie bedenken, maar de praktijk is weerbarstig, zo niet veel 

mooier. Vaak denken we dat we het weten na een bepaald inzicht of een hand-

jevol succesvolle ervaringen, maar dan blijken zaken toch weer tegen te vallen: 

of gaan ze ineens goed, terwijl je er bijna het bijltje bij neer had gegooid. 
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Leendert Bouter is een meester in wanneer wel en wanneer niet te handelen. 

Ik leerde van hem de strategie van soms even helemaal niks doen. Laat de 

zaken maar gebeuren, ze lossen zich vanzelf wel op. Van Albert leerde ik het 

omgekeerde: dat je soms juist kunstmatig de tijdsdruk erop moet zetten. 

Pressure cooker! Het kan verkeren.

De inspirerende worsteling met interventies
Een van de eerste versies van het boek heette al ‘De kunst van het schakelen’, 

maar dit schakelen betrof vanuit project, dan wel vanuit proces. We maakten 

tabellen met projectinterventies - als er behoefte is aan structuur - en pro-

cesinterventies - als er behoefte is aan draagvlak. Theoretisch mooi, maar we 

liepen erin vast. Interventies bleken vaak én project- én proceskenmerken te 

hebben, zoals het bij elkaar brengen van mensen en tegelijk strakke afspraken 

maken. Bovendien bleken, zoals Gerard Scheffrahn aangaf, projectmatige 

interventies juist vaak een procesdoel te hebben, zoals een juridisch kader dat 

spelregels geeft voor verdere samenwerking. En ook bleken projectmanagers 

vaak meerdere interventies tegelijk toe te passen. TU-student Bram Kool heeft 

dit laatst nog aangetoond in zijn afstuderen. Kortom: het liep allemaal een beetje 

door elkaar heen. Albert is toen gekomen met het onderscheid in vakman, 

manager en leider: een zeer bruikbaar geheel. Dit doet overigens denken aan 

Best et al. (2013), ook door Bram Kool gebruikt, die onderscheiden: controle-

rende interventies (met als doel om het project te controleren), verbindende 

interventies (met als doel om mensen en ideeën te verbinden) en bedienende 

interventies (met als doel om iemand richting een actie of besluit te bewegen).

Ken jezelf
Uit onderzoek van Eddy Westerveld en mijzelf blijkt dat, als het spannend 

wordt, projectmanagers kennelijk de lessen vergeten van verbinden en sturen 

op meerdere aspecten en dan terugvallen op een rudimentaire aanpak: de 

inhoudelijke en besloten aanpak. Vanuit de ivoren toren wordt er gefocust op 

de techniek of op de kosten. In een reflex slaan we door in de richting waarin 

de meesten zijn opgeleid. Deze aanpak blijkt desastreus te zijn; de resultaten 

vallen erg tegen. Interessant is dat stakeholders, zoals vertegenwoordigers van 

gemeenten en belangengroeperingen, in spannende situaties strategieën toe 

passen die doorgaans tot aantoonbaar betere resultaten leiden dan de project-

managers zelf. Stakeholders bleven meer open staan voor de omgeving en 

waren beter in staat in het hanteren van verschillende interventies. Een beetje 

MPSK.indb   8 07-04-14   12:58



9

bescheidenheid is dus wel op z’n plaats voor ons als projectmanagers. Wees je 

bewust van je eigen reflexen en zwakheden en wapen je ertegen, hetzij door 

jezelf te ontwikkelen, hetzij door met anderen samen te werken omdat zij weer 

andere kwaliteiten inbrengen.

Ook voor de nieuwe uitdagingen!
Het zijn interessante tijden. Maatschappelijke vraagstukken zijn thans multi-

functioneel van aard. Zo zijn voor het behouden van droge voeten in steden 

multifunctionele keringen een optie: de schouwburg aan het water die tevens 

dienst doet als waterkering. Operatie en infrastructuur raken verweven, zoals 

bij een taxistandplaats waar elektrische taxi’s worden opgeladen door in-

ductie, of nog beter: terwijl je rijdt. Techniek mag hierbij weer. Sterker nog, 

technologische innovaties zullen onze wereld van ruimtelijke ontwikkelingen 

veranderen. Initiatieven en innovaties zullen voor een belangrijk deel komen 

van burgers, belangengroepen, kennisinstellingen en hoogwaardige, niche 

bedrijven. Netwerken zullen duurzamer en adaptiever worden. En bij deze 

ontwikkelingen zullen nieuwe samenwerkingen ontstaan, met meer oog voor 

ondernemerschap.

Kortom: we gaan verbinden & vernieuwen! Dat is de opgave. De noties uit dit 

boek zijn voor deze uitdagingen van de toekomst meer dan ooit belangrijk. 

Laat je erdoor stimuleren! Ik wens je veel succes. En je reflectie nèt zo’n mooie 

ervaring als onze voorbijrazende roedel met herten.

TU DELFT, FEBRUARI 2014
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TER INTRODUCTIE  
PROJECTSTURING, MAAR DAN ANDERS…

Heraclitus (500 v.Chr.) stelde dat er maar één constante factor in het 

universum is: de verandering – “Alles stroomt en niets blijft”. Een 

groot deel van de veranderingen - zoals de vier seizoenen, of leven en 

dood - kunnen wij niet of nauwelijks beïnvloeden. Maar er zijn ook 

veranderingen die wij kunnen plannen. Deze veranderingen komen tot 

stand vanuit de gedachte dat iets anders of beter moet. Voor ingrijpende 

veranderingen worden deskundigen zoals projectmanagers gevraagd 

om te helpen. Om de verbouwing van droom naar werkelijkheid te 

begeleiden. Vanaf dat moment zullen opdrachtgevers en opdrachtnemers 

het project tot een goed einde moeten brengen. Zij bevinden zich in die 

wonderlijke wereld tussen droom en werkelijkheid. 

April 2012. Zevenentwintig meter onder de Amsterdamse drukte staan 

we klein te wezen tussen de stoere stalen stempels, die de parkeergarage 

moeten schragen boven het station Rokin van de toekomstige Noord/

Zuid -metrolijn. Nog geen rails te bekennen, maar wel vier openingen van 

tunnelschachten, zeven meter doorsnee elk. Einde schafttijd, het las- en 

takelwerk komt weer op gang.

Schuin boven ons, op het uitkijkplatform voor het publiek, is het leeg. 

Normaal staat het er vol mensen. Toeristen, Amsterdammers, de Noord/

Zuidlijn vinden ze tegenwoordig machtig interessant. Een heel verschil 

met een paar jaar geleden, toen TV-journaals en kranten bol stonden van 

alle commotie rond de bouw. Dieptepunt van de ellende: de verzakking 

van een aantal ‘wevershuizen’ aan de Vijzelgracht.

Het interessante is: achteraf gezien was het misschien niet eens zozeer de 

feitelijke schade die de vertrouwenscrisis teweeg bracht. De werkelijke pijn 

zat in het gebrek aan eerlijke communicatie met de rebelse Amsterdam-

mers. Sinds het management het roer heeft omgegooid, gaat het aanmer-

kelijk beter. 
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Niet dat er geen problemen meer optreden. Er zijn nog verschillende inci-

denten geweest en er zullen er ongetwijfeld nog volgen. Maar de bevolking 

reageert nu rustiger, bijna op het laconieke af.

Dat heeft alles te maken met een strakke sturing op de technische uitdagingen 

en openheid in de communicatie. Over wat er ondergronds gaande is en over 

de onvermijdelijke risico’s van een dergelijk mega-boorproject in slappe stads-

bodem. En het projectteam heeft een paar venijnige pijnpunten bij burgers hel-

pen oplossen. De reputatie van de Noord/Zuidlijn kan weer een stootje hebben.

Duw-en-trekmethode
Waarom moest in Amsterdam de Noord/Zuidlijn eerst uit de hand lopen 

- voordat het project weer onder controle kwam? Waarom is het station in 

Arnhem al een eeuwigheid een bouwput, terwijl er al meer dan tien jaar een 

prachtige parkeergarage onder ligt met een mooie verkeerstunnel ernaast? Ie-

dereen kent de voorbeelden wel: het Rijksmuseum, de HSL, maar ook de Eco-

logische Hoofdstructuur en menig wegenproject. Grote ruimtelijke projecten 

die eerst ernstig moeten uitlopen, in tijd en kosten, voordat ze ‘eindelijk’ een 

keertje klaar zijn. Voor veel belangstellende Nederlanders is het bouwproces 

een interessante maar onbegrijpelijke black box. 

Ruimtelijke projecten zijn een lange oefening in duwen en trekken. De 

openbare ruimte is een puzzel, nergens meer dan in ons dicht-bestemde en 

mondige Nederland. Onze omgeving inrichten en prettig (be)leefbaar houden 

is iets dat iedereen raakt en waarover menigeen wil meedenken. De Noord/

Zuidlijn, de herinrichting van het Amsterdams Medisch Centrum, het stads-

centrum in Zaanstad, natuurontwikkeling van het veenweidegebied Ilperveld 

– ruimtelijke investeringen zijn tegenwoordig reusachtige samenwerkings-

opgaven. Tal van disciplines en stakeholders zijn erbij betrokken.

Een project sturen is in technisch én sociaal opzicht een avontuur. ‘s Morgens sta je in de modder 

van de bouwput te praten met een brommende uitvoerder, ‘s middags is er overleg met de wet-

houder in het pluche decor van het gemeentehuis, ‘s avonds drink je slappe koffie voor een zaal 

vol verontruste wijkbewoners. 

Vaak houden de bouwers in Nederland vast aan een vertrouwde ingenieurs-

aanpak. Een technische aanpak met vakmanschap in de lead, zoals die in de 

naoorlogse wederopbouw nog werkte, toen iedereen het eens was over de 

doelstellingen. Anderen halen cynisch de schouders op over de bureaucratie, 
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of de ‘softe’ lijn van lange procedures en besluiteloosheid. In weerwil van on-

dubbelzinnige alarmsignalen, zoals de nawee van de bouwfraude of de crisis 

in de bouw en het vastgoed. Sterker, de crisis verergert de onbuigzaamheid. 

Alles moet goedkoper, te beginnen bij de aanbesteding. Prijsconcurrentie 

wordt allesbepalend. Gedegen samenwerking in de bouwput wordt hierdoor 

bemoeilijkt. Een installateur van naam inhuren? Geen denken aan: die goed-

kope krijgt de klus. Onderaannemers zijn tegenwoordig vreemden voor elkaar 

en spreken letterlijk verschillende (lands)talen. Ketenintegratie en samenwer-

king raken uit beeld. Vakmanschap verschraalt. Opgejaagde bouwvakkers 

raken gefrustreerd bij gebrek aan waardering.

En dat terwijl de hele buurt meepraat. ‘Nederland meedenkland’ maakt het er 

niet eenvoudiger op. Iedereen is de bondscoach, iedereen weet hoe het elftal 

moet staan. Hoe gebruik je die kennis van hoogopgeleide gebruikers op een 

verstandige manier, zonder valse verwachtingen te wekken en zonder ze van 

je te vervreemden? 

Ruimtelijke projecten staan niet in een isolement, zij staan midden in de 

maatschappij. Bovendien gaat het om veel publiek geld. Alleen al in de infra-

structuur gaat in Nederland tien miljard euro per jaar om. Die wereld is com-

plex, het gaat om talloze kleine en grote projecten op het gebied van bouw 

en infrastructuur. En het zijn stuk voor stuk avontuurverhalen. Terwijl we 

ons richten op de geplande verandering, blijken er allerlei factoren een rol te 

spelen die van tevoren niet te voorzien waren. De projectmanager moet zich 
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vanuit zijn opdracht steeds verhouden tot al die onverwachte invloeden.

Met dit boek proberen we op een luchtige manier iets van de bijzondere kun-

digheid van effectieve collega’s met onze vakgenoten te delen. Zodat ook zij 

harten sneller laten kloppen voor een maatschappelijk relevant einddoel. Het 

is voor onze opvolgers bestemd: de komende generatie, de ‘projectmanagers 

van morgen’ – mannen en vrouwen die werken voor opdrachtgevende par-

tijen. Want zij zullen het zo te zien niet gemakkelijk krijgen. Klassieke project-

beheersinstrumenten (TGKIO, Prince2) worden bekend verondersteld.  

 

Vanuit het perspectief van de projectmanager verkennen we de verschillende 

kanten van een project. De opgetekende ervaringsverhalen bevatten een rijk 

palet aan kennis en inzichten, die het verdienen om gedeeld te worden. Een 

project levert immers veel meer op dan alleen een gebouw, nieuwe spoorlijn 

of waterweg. Het brengt ervaringskennis voort, die wij graag met u delen.

In dit boek worden niet alleen de ontwikkelingen en resultaten van projecten 

beschreven, maar komt juist de mens als actor in dit proces vanuit meerdere 

perspectieven in beeld. Centraal staat de meervoudige rol en betekenis van de 

projectmanager zelf. Hoe opereert hij het meest effectief? We gaan in op zijn 

succesverhalen en miskleunen. We bespreken de aarzelingen die de project-

manager heeft als hij zich voor een veelvoud aan uitdagingen gesteld ziet. We 

komen tot de ontdekking dat de eendimensionale aanpak vanuit de ingenieur, 

de overheersende manager of de onrealistische leider door de praktijk wordt 

afgestraft. En we nemen je mee in de analyse waar hij dan wel het verschil kan 

maken. Totdat het soms gewoon even tegen zit, het leven blijft ons verrassen.

De geïnterviewde projectmanagers reflecteren op hun opgave, èn op al die on-

verwachte factoren die anderen en henzelf zo dikwijls hebben verrast. Ze doen 

persoonlijke bekentenissen en ontboezemingen. 

Dit boek biedt geen goedkope succesformule voor effectiviteit. Dat zou een 

verkeerde voorstelling van zaken geven, een horizonvernauwing. Veel ver-

anderingen gaan immers met onvoorspelbaarheden gepaard. Wel geeft het je 

inzicht hoe de effectieve projectmanager de ruimte voor pech kan inperken. 

Op basis van casuïstiek en reflectie wordt de meervoudige opgave van de pro-

jectmanager inzichtelijk gemaakt. U maakt kennis met projectmatig werken, 

maar dan van binnenuit. Vanuit de praktijk, voor de praktijk. Voor de project-

managers van de toekomst. De inzichten bieden een wenkend perspectief, de 

horizon van een andere aanpak.
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Leeswijzer: Persoonlijke Kenmerken, Kernhandelingen,  
Strategische Interventies 
Het boek is ingedeeld vanuit de dagelijkse praktijk van de project-

manager: 

Hoofdstuk 1  De geschiedenis van een toekomstperspectief: het 

antwoord van de ‘projectmanager van morgen’ op 

maatschappelijke ont wikkelingen;

Hoofdstuk 2 De persoonlijke kenmerken van de effectieve project-

manager;

Hoofdstuk 3 Een aantal kernhandelingen; 

Hoofdstuk 4  Een aantal strategische interventies bij veel voorko-

mende situaties.  

Het boek is geschreven door de bril van de projectmanager zelf, om 

het concreet en persoonlijk te houden. Hij wordt gemakshalve in 

de mannelijke vorm beschreven, maar uiteraard wordt overal m/v 

bedoeld. 

Wij dagen u uit te reflecteren en met ons in discussie te gaan. Op 

weg naar een betere samenwerking tussen alle spelers in de bouw.

” Het leven moet voorwaarts 

geleefd worden, maar 

kan alleen achterwaarts 

begrepen worden.”   

SÖREN KIERKEGAARD
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DE RESEARCH

Om te achterhalen hoe succesvolle projectmanagers werken is 

gebruikgemaakt van een kwalitatieve onderzoekmethode uit de 

sociale wetenschappen: de zogeheten ‘gefundeerde theoriebena-

dering’ van Glaser en Strauss. Deze is erop gericht om patronen 

te achterhalen in denken en handelen van (groepen) mensen. Ze 

maakt gebruik van interviewrondes (eerst heel open, gaande-

weg meer gericht), waarvan de uitkomsten systematisch worden 

gerangschikt en vergeleken met praktijkobservaties en resultaten 

uit de literatuur. Uitkomsten worden per ronde besproken met de 

oorspronkelijke respondenten. Soms worden ook kwantitatieve 

data verzameld en meegenomen. Gaandeweg tekenen zich kern-

waarden en kernbegrippen af, die de betreffende groep mensen 

blijkbaar hanteert.

Voor dit boek hebben we, naast gerichte literatuurstudie, tientallen 

formele interviews en meer informele gesprekken gevoerd met 

opdrachtgevers en projectmanagers. Aanvullend hebben we bij 

diverse gelegenheden, zoals trainingen en reflectiedagen, relevante 

uitspraken en observaties verzameld. Er zijn diverse expert-mee-

leesronden geweest. De research is uitgevoerd door Albert de Vries 
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en Michel Robles, onderzoeksjournalist. Intensieve hulp en reflectie is gebo-

den door Marcel Hertogh, hoogleraar in Delft, Gerard Scheffrahn, projectma-

nager Noord/Zuidlijn en Gabriël Anthonio, voorzitter RvB Jeugdhulp Friesland 

en lector Stenden Hogeschool. Vanwege deze intensieve samenwerking wordt 

de schrijver dezes steeds in de wij-vorm aangeduid. 

Het onderzoek is uitgevoerd tijdens het dienstverband van Albert de Vries bij 

AT Osborne in Baarn. AT Osborne is een gerenommeerd advies- en manage-

mentbureau in de wereld van de ruimtelijke ordening, bouw, milieu, gebieds-

ontwikkeling en infrastructuur.

Daarna is het afgerond in kasteel De Slangenburg in Doetinchem en op het 

kantoor van Leloux, Science and Business in Ede. 

De volgende personen zijn met een silhouetje en een citaat in het boek op-

genomen: Reijer Baas, Jack Hock, Jan Bijkerk, Michel Hensens, Peter Storm, 

Chris de Vries, Gerhard Jacobs, Peter Kole, Pelle de Wit, Ernest Pelders, Peter 

Dijk, Alex Sheerazi, Jan Slager, Marieke Koopmans, Marcel van Rosmalen, 

Chris Segeren, Chiel Zwarts, Emile Spek, Anne Beekers, en Mirjam Leloux.
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HOOFDSTUK 1 
DE GESCHIEDENIS VAN EEN TOEKOMSTPERSPECTIEF

Waarin de maatschappelijke ontwikkelingen geschilderd 
worden die om een veranderende projectsturing vragen 

Wie ergens heen wil, doet er goed aan om te kijken waar hij vandaan 

komt. In dit hoofdstuk verkennen we het ontstaan en de ontwikkeling 

van het vak van de projectmanager. Tegen de achtergrond van 

maatschappelijke ontwikkelingen, die telkens weer omslagen nodig 

maken in het denken over effectieve projectsturing. Vanuit het gangbare 

management voor bestaande organisaties ontstond het klassieke 

projectmanagement. Als aanvulling daarop deed zich in de jaren ‘90 

het ‘procesmanagement’ gelden. Momenteel zitten we middenin een 

synthese. De vragen zijn: welke synthese precies en welk antwoord heeft 

de effectieve projectmanager van morgen daarop? 

1.1 Om te beginnen: waarom oefenen we dit beroep uit?

‘The proof of the pudding is in the eating’. Als het goed is, leidt excellente 

projectsturing tot een eindproduct dat voor vele jaren maatschappelijke 

meerwaarde heeft en ook nog eens kosteneffectief uitpakt. En in beide 

gevallen misschien wel net dat beetje méér dan verwacht.

Maatschappelijke meerwaarde: ‘s avonds bij de Marokkaanse jongeren
Van een mooi park of een fijne speelplek om de hoek worden buurtbewo-

ners blijer en gezonder, weten wetenschappers al een tijdje. Groen in de 

buurt zorgt ervoor dat kinderen buiten gaan spelen. 

“Het oorspronkelijke plan voor het stadspark Hoge Weide in Leidsche Rijn 

was al in uitvoering toen ik erop werd gezet”, vertelt voormalig projectma-

nager Ernest Pelders. “Het park ligt op een voormalige, ingepakte vuilnis-

belt. Omwonenden en gebruikers waren diep ongelukkig met het oude 
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ontwerp. Daarin zaten hoge dijklichamen, die het park ontoe-

gankelijk maakten, die slecht te beheren waren en het uitzicht 

belemmerden. Esthetisch bedoelde niveauverschillen hadden 

geresulteerd in modderige stukken en dode hoeken, die onge-

wenste bezoekers zoals hangjongeren, zwervers en verslaaf-

den aantrokken. Dat plaatste mij voor een vervelend dilemma. 

Doorgaan was de gemakkelijkste weg, maar dat zou op termijn geen kwaliteit 

opleveren. En ik was pas net begonnen. Dan ga je toch niet meteen met ‘je 

portefeuille zwaaien’? Na een paar intensieve gesprekken met de opdrachtgever 

hebben we toch besloten dat de stekker eruit moest. We hebben gezocht naar 

een manier om de buurt te betrekken, voor meer draagvlak en betere ideeën. 

Via een ontwerpprijsvraag en intensief overleg met de wijkbewoners en be-

heerders hebben we een nieuw plan gemaakt. Nee, dat ik ’s avonds met de Ma-

rokkaanse jongens in het buurthuis zat te praten stond niet in mijn opdracht. 

Maar zij waren wel een belangrijke gebruikersgroep, die ik dus nodig had voor 

een breed gedragen nieuw ontwerp!”

Getting things done: dat is het wezen van projectsturing. Linksom of rechtsom, 

het gaat om ‘leveren’, om het eindresultaat. Je moet dus je huiswerk doen en 

zorgen dat je projectmanagement op orde is. Maar de manager die er echt toe 

wil doen, stelt nadrukkelijk nog een extra vraag: ‘welk eindresultaat precies?’ 

“Ik refereer nog wel eens aan dat voorbeeld van een nieuwbouwproject in 

de psychiatrie”, vertelt Rutger Kriek, managing consultant Gezondheidszorg: 

“Keurig opgeleverd binnen de planning en het budget, maar de opdrachtgever 

was zwaar ontevreden. Snelle ontwikkelingen in de zorg hadden het project 

ingehaald, waardoor het gebouw niet meer voldeed aan de actuele functie- 

eisen. De betreffende projectleider en opdrachtgever waren elkaar tijdens het 

project ‘kwijtgeraakt’. Er was hard gestuurd op projectkaders, maar naar de 

gewijzigde wensen van de opdrachtgever was onvoldoende geluisterd.”

Wie wordt er eigenlijk beter van die ‘risicoloze’ benadering? Niet de opdrachtge-

ver. Wat die meer dan ooit nodig heeft, is juist een creatieve en moedige project-

leiding. Dat kan al beginnen bij de oorspronkelijke opdrachtformulering. Dekt 

die nog wel wat bestuurders willen, doet hij nog wat hij moet doen? Zo niet, dan 

moet je de opdracht herdefiniëren, totdat je de echte opgave te pakken hebt. 

Je opdrachtgever zal niet altijd staan te juichen. Maar je kunt er niet omheen, 

“Mijn persoonlijke drijfveer is om Nederland mooier te maken.”  

ERNEST PELDERS,PROJECTMANAGER STADSPARKEN
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zeker niet wanneer je wordt ingehuurd om een vastgelopen project 

weer op de rails te zetten. Immers: grote kans dat een inadequaat 

uitgangspunt één van de hoofdoorzaken zal worden van het aan-

staande debacle, een tekortgeschoten projectresultaat: te beperkt 

omschreven, onbetaalbaar of zonder kwaliteit.

De samenleving blijft dan met een kater achter. Wat moeten we met 

nog meer leegstaande bedrijventerreinen vol glazen blokkendozen? 

Wat kunnen artsen en verpleegkundigen met een onpraktisch 

ziekenhuis? En wat de projectmanager zelf betreft: diens reputatie 

zou natuurlijk beter gediend geweest zijn  met een applausverhaal. 

Ingrijpen vergt moed. “Geslaagd is niet genoeg”, zegt Peter Dijk, Al-

gemeen directeur bij de Dienst Metro van de gemeente Amsterdam. 

Dijk heeft onder meer de aanleg van de Noord/Zuidlijn onder zijn 

hoede. Hij wil maar zeggen: een goed eindproduct moet buitenge-

wone meerwaarde bezitten, het voorwerp van duurzame tevreden-

heid zijn bij de gebruikers, de opdrachtgevers en de omgeving.

Recessie of niet: de vraag naar maatschappelijke meerwaarde 

neemt eerder toe dan af. Men wil méér kwaliteit. Of het nu gaat 

om een tunnel of een scholengemeenschap, het ‘ombussen’ van 

kantoren naar studentenwoningen of stedelijke herstructurering: 

de projectmanager van morgen heeft verregaande ambities. Het 

geld is schaars, dus moet het allemaal nòg slimmer.

Duurzame maatschappelijke meerwaarde: sommigen zien dit tot 

op zekere hoogte als een morele kwestie, als een ideaal. De project-

managers blijken sterk gedreven door het realiseren van meer-

waarde met maatschappelijke betekenis. Goede dingen doen, met 

passie en drive. En die goed dingen goed doen. Maar het is ook 

gewoon strategisch ondernemerschap. Ieder project is een visite-

kaartje voor jouw kwaliteiten. Je eigen geloofwaardigheid speelt 

een rol, juist in een tijd waarin reputaties op veel plaatsen proble-

matisch zijn geworden. De opdrachtgever, de aannemer en jijzelf 

willen trots zijn op het eindproduct. Maar ook de omgeving en de 

gebruikers moeten het omarmen: ‘Kijk, dit is van ons!’ Dát gevoel 

moet er achteraf zijn, en liefst tot in lengte van jaren.

“ Geslaagd is niet genoeg”  

PETER DIJK   

DIRECTEUR DIENST METRO
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“Een projectmanager werkt niet voor zichzelf, maar voor de opdrachtgever en 

de eindgebruiker”, zegt Emile Spek, opdrachtgever voor de renovatie van het 

operatiecentrum in het academisch ziekenhuis AMC. “De hoogste beloning is 

dat de opdrachtgever en gebruiker het eindproduct in de armen sluiten, dat het 

gebouw of het project van hun wordt, dat ze er trots op zijn en samen er voor 

gaan om het in de details nóg beter te maken.” Waarde met waarde creëren, 

ook dat kan. Zelfs als de belangen van project en gebruiker niet altijd syn-

chroon lopen.

Natuurlijk, duurzame maatschappelijke meerwaarde vraagt ook méér van de 

projectmanager zelf. En dat is verre van eenvoudig. Wat is de echte uitdaging 

voor hem in de wereld van morgen?

1.2  Afscheid van top-down: project- en procesmanagement 
in de naoorlogse maatschappelijke ontwikkeling

Een snapshot: Nederland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het 

land is ruimtelijk en economisch flink gehavend. Voor de Wederopbouw is 

er behoefte aan alles: woonwijken, fabrieken, infrastructuur. Iedereen zet de 

schouders eronder. Daadkracht en draagvlak gaan hand in hand.

De centrale overheid staat aan het roer. Het geloof in een maakbare samen-

leving viert hoogtij. De burger is volgzaam in de verzuilde maatschappij. 

Inspraak? Niemand rept erover. Vergunningentrajecten en regeldruk zijn 

minimaal. De focus is helder: de schoorsteen moet weer gaan roken. En na 

1953 moet het ook weer veilig zijn achter de dijken. Wat we bouwen, moet snel 

af zijn en deksels goed werken. Volkomen terecht, gezien de uitdagingen van 

die tijd.

Bij zulke heldere uitdagingen past een technische en doelgerichte aanpak. En 

die aanpak bestaat, in de vorm van het opkomende ‘projectmanagement’. De 

theorie erover is afkomstig uit de Amerikaanse wapenindustrie. Ze ontstond 

als specificatie van de algemene managementtheorie, die terug gaat tot de 

Industriële Revolutie, toen voor het eerst gestroomlijnde productie nodig was 

bij grote organisaties met ongeschoolde arbeidskrachten. Taylor kreeg ons aan 

de lopende band.
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Bij projectmanagement gaat het juist niet om doorlopende productieprocessen, 

maar om een tijdelijke organisatie gericht op een uniek resultaat binnen beperk-

te randvoorwaarden (tijd, geld, kwaliteit). De theorie, praktijk en gereedschaps-

kist ervan evolueren parallel aan elkaar in de jaren vijftig tot tachtig. De focus ligt 

aanvankelijk op vakmanschap en productie. En later ook op beheersing: activi-

teiten moeten  gecontroleerd en planmatig verlopen, deelactiviteiten moeten 

gecoördineerd worden en verstoringen uitgesloten. Controle dus over tijd, geld, 

kwaliteit, informatie en organisatie: het welbekende TGKIO. De bereikte presta-

ties vervullen Nederland decennialang met trots. Deltawerken, polders, land-

bouw, wegenbouw, oliewinning, scheeps- en vliegtuigbouw: het zijn sectoren 

waarin ons land in die jaren uitblinkt.

Het Wat. Afscheid van top-down: projecten èn processen 
Toch verandert er veel in de management aansturing. De samenleving wordt 

in de naoorlogse jaren steeds complexer. Ruimte is een schaars goed, waarop 

meerdere strijdige claims worden gelegd: voor mobiliteit, natuur, stedelijke 

ontwikkeling. Burgers komen op voor hun omgeving, het juridisch instru-

mentarium compliceert. Om iets tot stand te kunnen brengen worden steeds 

meer partijen betrokken. Niemand is de baas en niemand kan het alleen. Top-

down kan niet meer. Consensus tussen betrokken partijen wordt de overheer-

sende bestuurscultuur. Men is tot elkaar veroordeeld, maar beleeft het meestal 

niet zo. Media schetsen een negatief beeld van een eenkennige overheid, die 

ondanks onbeheersbare kosten en onduidelijke opbrengsten haar eigen grote 

projecten wil doordrijven. De weg komt ook vrij voor het neoliberale Angelsak-

sische gedachtegoed, met de markt als maatschappelijk ideaal.  Wanneer hier-

door in eigen land marktpartijen doorslaan, met als dieptepunt de bouwfraude, 

verbrokkelt het broze vertrouwen tussen publieke en private partijen. Verplichte 

aanbestedingen moeten eerlijke concurrentie mogelijk maken. De economische 

crisis vanaf 2009 zet allerwegen bouwprojecten op losse schroeven.

Voor menig bestuurder zijn grote projecten ‘once in a lifetime’ gebeurtenissen. 

Door hun grote schaal komen er krachten vrij waarvoor een routineaanpak niet 

meer volstaat. De dynamiek en complexiteit is te groot. Projecten lopen vaak 

anders dan gepland en staan onder invloed van veel externe veranderingen. 

De behoefte in onze consensuscultuur om het bijna onverenigbare toch te 

verenigen strandt dikwijls, hetzij vanwege bestuurlijk en politiek onvermogen, 

hetzij vanwege daadwerkelijke en effectieve hindermacht. Grote ruimtelijke 
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projecten hebben de neiging om uit te lopen, in kosten en in tijd. “Ingenieurs 

en ambtenaren houden er niet van als er in hun prachtige plannen wordt ge-

rommeld. Maar de werkelijkheid is vol grijstinten,” zegt de Delftse hoogleraar 

Bestuurskunde Hans de Bruijn. Bij grote projecten is het onvermijdelijk dat 

hun volle complexiteit pas aan het licht komt tijdens het besluitvormingspro-

ces. Dat is geen onwil van ambtenaren en politici. “Besluitvorming wakkert 

tegenstand juist aan, en juist door tegenstand ontstaat een leerproces. Je kunt 

niet alles van tevoren weten”. (NRC NEXT, 5 APRIL 2011)

De theoretische kiemen voor een nieuwe projectaanpak komen dan geleidelijk 

voorhanden. Ze dateren uit de tijden waarin human relations in de belangstel-

ling komen te staan. In de jaren ’90 breekt het zogenoemde ‘procesmanage-

ment’ onweerstaanbaar door. Daarin staat de omgang met mensen in en rond 

het project centraal: niet alleen met de omgeving, maar ook binnen je eigen 

team. Het doel is niet zozeer beheersing, als wel het vergroten van acceptatie, 

draagvlak, commitment en haalbaarheid. De volgende figuur laat het verschil 

zien tussen een projectmatige, op beheersing gerichte aanpak en een proces-

matige, op interactie gerichte benadering. 

De projectmanager en het projectmanagement vervullen een steeds belang-

rijker rol. Het succes van grotere projecten wordt in dominante mate bepaald 

door de mensen die daarin actief zijn. Internationaal onderzoek wijst uit dat de 

sociale complexiteit van grote projecten als hun meest complicerende factor 

wordt beschouwd (HERTOGH EN WESTERVELD, 2010). Het projectteam werkt vaak voor het 

eerst samen. De medewerkers opereren in een continu veranderende omge-

ving, waarin zij als pioniers hun statische projectopdracht moeten zien uit te 

voeren. De managementaanpak kan gericht zijn op beheersing van de opgave. 

Maar de dynamiek van de situatie kan een meer chaoserkennende aanpak ver-

eisen (TEISMAN, 1992). Het toepassen van de verkeerde aanpak is een garantie voor 

mislukking. De ordezoekende manager zal chaos proberen te structureren, orde 

op zaken te stellen en deelbesluiten te forceren. Misverstanden en missers zullen 

zijn deel zijn. Omgekeerd kan de interactieve procesmanager, in een betrekkelijk 

eenduidige opgave, willen blijven doorprocessen waardoor kosten uit de hand 

lopen en de voortgang wordt vertraagd. Eveneens een recept voor mislukking. 

De bouwwereld heeft het moeilijk met deze maatschappelijke draaikolk, die 

vraagt om steeds behendiger projectsturing. Hoe ga je om met de verregaande 
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Verschillende 
fasen  
in je project

Ordelijk vraagstuk: 
strategie richten op 
beheersing, op het 
projectmatige aspect

Dynamische complexiteit: strategie 
richten op interactie, op het proces

Probleem 
definiëren

Er is één helder probleem 
gedefinieerd.  
Dat is je uitgangspunt.

Hou voor ogen: het probleem wordt 
mogelijk verschillend ervaren. 
Werk toe naar een gezamenlijke 
probleembeleving

Doelstellingen 
preciseren

Het doel is al vastgesteld. Dat 
bepaalt je koers en acties.

Onthoud: doelen verschillen per partij 
en kunnen gaandeweg veranderen. En… 
dat is oké.

Je aanpak 
Structureren

Deel het project op in deel-
projecten, oplossingen per 
onderdeel zijn mogelijk.

Verbreden, of juist versmallen: maakt 
nieuwe verbindingen mogelijk, 
introduceert winstkansen.

Welke informatie 
heb je nodig

Meten = weten!  
Alle vereiste gegevens zijn 
onomstreden, robuust, 
analyseerbaar en vaak 
kwantificeerbaar.

Partijen/stakeholders interpreteren 
gegevens verschillend. Over de 
interpretatie valt te onder-handelen. 
Meten helpt maar beperkt.

De rol van besluiten Besluiten volgen eenduidig uit 
de analyse, zijn verplichtend 
en bepalend voor de volgende 
projectfase.

Zie besluiten als momentopnamen.  
Ze leggen met name intenties vast, 
kunnen opeens weer ter discussie staan 
of een volgende onderhandelingsronde 
openen.

Faseovergangen 

(bijv. plan > 
voorbereiding > 
uitvoering > beheer)

Fase-einden zijn eenduidig 
afgebakend. Deadlines 
garanderen een optimale 
prestatie.

Doordat ‘besluiten’ relatieve waarde 
hebben, zijn faseovergangen diffuus. 
Omzichtig omgaan met deadlines: 
kunnen weerstand oproepen.

Projectmanagement 
oriëntatie

Doelgerichte realisatie. 
Vakmanschap, 
functiescheiding, structuur, 
hiërarchie

Regie over de interactie.  
Mogelijk maken, samenwerken, 
verbinden

N.B. Aandacht voor het proces is prominenter in de beginfasen van een project (verkenning, planvor-

ming). Visies, politieke agenda’s en oplossingen moeten worden afgestemd, de opgave gedefinieerd. 

De samenwerkingen moet een werkbare, solide gestalte krijgen. Het is de tijd van aftasten, draagvlak 

en commitment ontwikkelen. In de uitvoeringsfase krijgt de op beheersing gerichte, projectmatige 

aanpak de overhand. Echter, als de omgeving merkt dat er gebouwd wordt, zal die van zich laten 

horen. Plotseling kunnen situaties optreden die alleen met een op interactie gerichte procesaanpak 

op te lossen zijn. 
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wisselvalligheden rond hedendaagse projecten? Terwijl de eis van snelle en 

beheerste realisatie alleen maar scherper wordt en de instrumenten in je tool-

box vooral gericht zijn op beheersing - Prince 2, Projectmanagement Body of 

Knowledge. Hoe combineer je het resultaatgerichte wezen van projectmatig 

werken, met een wereld die steeds ingewikkelder wordt? 

Friso de Zeeuw, hoogleraar Gebiedsontwikkeling in Delft: “Dat houd ik mijn 

studenten steeds voor. Alles wat je weet over het ordelijk verloop van project-

management moet je nu even vergeten. Je komt in een jungle terecht waar je 

op zoek zult moeten gaan naar doorwaadbare plaatsen. En dat is te leren. Het 

is de kunst om ingenieurstypes, die we in dit land hard nodig hebben, wat 

alfavaardigheden bij te brengen. Soft skills. De gebiedsontwikkelaar moet een 

uitgebreid repertoire hebben van interventies.” (NRC, 18 JANUARI 2008)

De problematiek van het integreren van projectbeheersing en processturing 

zien we terug in de praktijk. Onze geïnterviewde managers zeggen zelf: “Wie 

beslist er nou overdag: ‘Hoog tijd voor een rondje procesmanagen’, of: ‘Hm, dit 

los ik alleen met een portie projectbeheersing op?’ Als we zo zouden werken, 

zou er niet veel terecht komen van complexe opgaven.” Effectieve project-

managers integreren kennelijk op een intuïtieve manier de verschillende 

invalshoeken en rollen. Ze spelen op vele schaakborden tegelijk en doen dat 

automatisch. Welke rolinvulling kiest een effectieve projectmanager?

“ Ieder project komt voort uit beleid, dromen en idealen. Maar rondom de bouwput wonen en werken 

ook mensen. En dan heb je nog iedereen die intern bij het project betrokken is. De wethouder 

met zijn politieke afwegingen, de ambtenaren in hun hiërarchie. Maar ook je counterparts bij 

bouwbedrijven, onderaannemers, en de vakman in de tunnelschacht. Zacht is hard. De klassieke 

vechtrelatie, waarbij je elkaar zo kort mogelijk probeert te houden, is ontzettend 

contraproductief. Hou steeds voor ogen wat al die partijen bindt. Dan kun je samen naar 

oplossingen zoeken. Soms als betrokken vakman, soms als beslissende leider. Zo bespaar 

je tijd en geld. Je moet luisteren, begrijpen wat mensen beweegt. Oplossingen helpen 

vinden voor wat hen in de kern dwars zit. Verbinden, vertrouwen bouwen en daardoor 

handelingsvrijheid krijgen: dat is waar ik de hele dag mee bezig ben.”  

GERARD SCHEFFRAHN    PROJECTMANAGER UITVOERING NOORD/ZUIDLIJN
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1.3 De projectmanager als vakman, manager en leider 

Het Hoe. De kunst van het schakelen in de jaren 2020...
Bij de aansturing van grote projecten komt  de kunst van het schakelen om de hoek 

kijken: de kunst om tussen verschillende rolinvullingen te schakelen - tussen de rol van 

vakman, die van manager en die van leider. 

In de literatuur over leiding geven aan veranderingen - zoals projecten - komen we al-

lerlei beschrijvingen tegen van de rollen en van de profielen waar managers aan moeten 

voldoen. In de praktijk blijkt steeds weer dat het hierbij niet gaat om één profiel, maar juist 

over de kwaliteit om te schakelen tussen meerdere perspectieven en de bijbehorende rol-

len. Van de psychologie leren we dat ieder mens vanuit zijn persoonlijkheid aanleg heeft 

voor een bepaalde rol en daar in zijn gedrag telkens naar toe zal neigen. Een sociale per-

soonlijkheid richt zich bijvoorbeeld meer op de sfeer en samenwerking dan iemand die 

op controle gericht is (KETS DE VRIES, 2008). Ook de context speelt een grote rol bij het nemen 

van beslissingen. Het politieke klimaat, de tijdgeest waar we in leven, het is allemaal van 

invloed op de manier waarop opdrachtgevers en projectmanagers hun rollen vervullen 

(TIEMEIJER E.A., 2009). Tegen deze complexe achtergrond van taak- en rolvervulling streven we 

in dit boek naar een eenvoudige ordening, die overeenkomt met de gangbare literatuur 

en met onze bevindingen uit de praktijk. 

Bij effectief projectmanagement spelen verschillende rollen en stijlen van leidinggeven 

een rol. Kenmerkend in alle gevallen is dat een projectmanager zicht heeft op de fase 

waarin het project zich bevindt en welke rol dit van hem vraagt. De vaardigheid om daar-

in te variëren kenmerkt de effectieve projectmanager. 

“Als projectmanager ben ik soms de vakman. Mijn opleiding en ervaring als ingenieur staat 

dan op de voorgrond. Dan moet ik weten ‘hoe het werkt’ in de wereld van de bouw, welk 

technisch vraagstuk echt relevant is en welk minder. In een andere situatie moet ik langs 

duidelijke lijnen plannen, financiële kaders bewaken en mijn organisatie op orde hebben. 

Ik richt me dan niet zozeer op de inhoud maar meer op het productieproces. Dan ben ik 

op grotere afstand aan het sturen en gebruik ik mijn ervaring als manager. Op een ander 

moment zie ik strubbelingen op het persoonlijke vlak ontstaan. De samenwerking verloopt 

stroef, mensen of partijen verliezen het vertrouwen in elkaar. Dan komt het aan op jouw lei-

derschap. Koers houden en niet bij de eerste de beste tegenslag van strategie veranderen. Ik 

benadruk dan het einddoel, het punt op de horizon om te zorgen dat we ons niet laten leiden 

door de emotie van het moment”, aldus Scheffrahn.
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De projectmanager switcht geregeld, naar gelang de projectfase of het moment. 

Soms schakelt hij in dezelfde vergadering van vakman naar manager naar 

leider en weer terug. “Bij het agendapunt van het risicomanagement ben ik de 

vakman die weet wat er buiten nodig is. Bij het agendapunt van de financiële 

beheersing ben ik de manager, die complexe controlevraagstukken mede kan 

beoordelen. Bij het agendapunt scopewijziging ben ik de leider die de hoofd-

koers in beeld houdt, maar weet dat alleen commitment aan die hoofdkoers 

succes garandeert.” 

In dit boek voeren we verschillende casussen op en bespreken onze persoon-

lijke reflecties op het projectmanagement. De drie rollen komen in wisselende 

kracht in al die verhalen terug. Ieder project kan door een overdaad van één van 

deze rollen stranden.

• De vakman is de inhoudelijk gedreven persoon. Dat kan de architect zijn, 

de civiele ingenieur, maar ook de stedenbouwkundige, de financiële man, 

de communicatieadviseur of de jurist. Als vakman zet hij zijn technische in-

zichten in. Hij heeft passie voor inhoudelijke vraagstukken, is een liefhebber 

van de specialistische en inhoudelijke kanten van de opgave. Een vakman 

kan ook doorschieten in een neurotische stijl van controle en detaillering. In 

een te ver doorgevoerde uitvoering van die rol is de vakman een fijnslijper, 
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met het gevaar een doorslijper te worden. Op de technische onderdelen kan 

een project hierdoor zeer goed scoren, maar als geheel loopt de zaak vast.

• De manager is de beheerser, gericht op complexiteitsreductie, op het in orde 

houden van de systemen: kwaliteitsborging, financiële beheersing, planning. 

Hij heeft passie voor het oplossen van problemen, bewaken van budgetten 

en termijnen en heeft steeds de projectdoelen voor ogen. Bovendien zorgt hij 

ervoor dat de uitkomsten van systemen in het perspectief van het hele 

project worden gezet. Want zelfs de meest ingewikkelde planningsgrafiek 

geeft geen antwoord op de vraag of je denkt dat ‘we het kunnen halen’. 

Daar is ervaring en Fingerspitzengefühl voor nodig. Gerhard Jacobs 

verwoordt het zo: “De basis van projectbeheersing IS er gewoon. Orde en 

regelmaat. Wij, als projectmanagers, zorgen dat het er is. Excellente mana-

gers kunnen die beheerssystemen bovendien ook plaatsen in hun context. 

Want als jouw systeem je niet meer helpt om een antwoord te geven op de 

uitdaging, is het waardeloos gemanaged!” In een te ver doorgevoerde vorm 

kan de manager narcistische trekken krijgen, gericht op het eigen resultaat 

binnen het eigen domein, onthecht van de werkelijke (ruimtelijke) opgave. 

Dan kloppen de systemen wel, maar de mensen die het project moeten 

dragen haken af.

• De leider is de visionair. Hij ziet allereerst de mens, of alle betrokkenen 

binnen de context en de beoogde doelen staan. Hij erkent de chaos en ziet 

kansen in complexiteitsvergroting als dat nodig is om doelen te halen. Of 

juist in het aanbrengen van eenvoud, orde en regelmaat als de situatie daar 

om vraagt. Hij zorgt dat er iets gebeurt, dat ook wel synergie wordt genoemd, 

waardoor het team en zijn omgeving boven zichzelf en de vakmatige en 

management kanten van de klus uitstijgen.. Hij houdt de hoofdkoers in de 

gaten en weet anderen aan die koers te binden. Hij is idealiter gericht op de 

mens en zijn samenspel met zijn omgeving. Hij tilt individuen en teams naar 

een hoger plan door te werken aan eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen, 

openheid en effectiviteit. In een te ver doorgevoerde vorm wordt hij een 

filosoof, die zo ver voor de muziek uitloopt dat de spelers zijn aanwijzingen 

niet meer kunnen volgen.

De meest effectieve projectmanagers beschikken over deze drie rollen en 

kunnen daartussen schakelen. Het kunnen beschikken over die rol betekent 

niet dat je die zelf tot in detail beheerst. Een zeker basisniveau is aanwezig, 

ja. Nog belangrijker is dat de projectmanager zijn eigen beperkingen kent en 
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erkent: hij heeft een reflecterende en lerende grondhouding. Dit reflecteren op 

zichzelf en zich verder ontwikkelen is wat veranderdeskundigen als Caluwé, 

Vermaak en Dubbeldam (2009) als kernkwaliteit van de professionele (project)

manager beschrijven. Reflecteren en leren betekent open staan voor feedback 

en kritiek van anderen. Het is deze ‘kwetsbaarheid’ die effectieve project-

managers toegankelijk maakt en hen de ruimte geeft bij hun omgeving om 

daadwerkelijk ‘de baas’ te zijn. Hun vakkennis wijst hen de weg, hun manage-

mentervaring helpt hen het productieproces te besturen en hun leiderschaps-

kwaliteit helpt hen anderen te motiveren als het tegenzit en de samenwerking 

te bevorderen. Hun reflecterende en lerende ‘schil’ zorgt dat ze hun kracht 

inzetten, terwijl ze ook hun zwakte kennen en die compenseren. Op het 

juiste moment verschillende kwaliteiten van deelnemers kunnen verbinden 

en samen inzetten in relatie tot de omgeving, zonder de opdracht uit het oog 

te verliezen, noemen we ’synergie’. Synergie blijkt in veel complexe situaties 

van doorslaggevende betekenis te zijn voor het eindresultaat. Synergie vraagt 

om leiderschap, die samen met de deelnemers op zoek gaat naar de spontane 

verbetering van efficiëntie en effectiviteit waarin alle deelnemers beter samen 

werken (ZUIJDERHOUDT, 2007, COVEY, 2007, COLLINS, 2006) Synergie wordt ook wel verge-

leken met een nieuwe manier van kijken (paradigma wisseling) die nieuwe 

energie en perspectieven biedt. Dit is niet in rapporten of schema’s te vervat-

ten, maar ontstaat in een gesprek, overleg of vergadering waarin het lukt een 

probleem te benaderen vanuit meerdere perspectieven. 

Iedere groep professionals die aan een complexe opdracht werkt zou geregeld 

moeten reflecteren op hun manier van samenwerken en nieuwe perspectie-

ven onderzoeken. Als een overlegsituatie vastloopt door tegenstellingen van 

partijen: als conflicten dreigen - dan is het werken aan een nieuw perspectief 

op synergie een belangrijke sleutel tot succes. Meer synergie tussen men-

sen is wat een complexe opdracht, met zijn verschillende belangen en grote 

risico’s, hard nodig heeft om een gedeeld succes te bereiken. Niet voor niets 

benoemen bekende management denkers ‘synergie’ een van de belangrijk-

ste eigenschappen van effectieve leiders, die als katalysator nieuw elan weten 

te ontwikkelen. Het kunnen hanteren van synergie is onderscheidend voor 

leiderschap ten opzichte van vakmensen en managers. Leiders, die maximale 

synergie bewerkstelligen in hun opgave, kunnen deze boven de middelmaat 

uit tillen; in plaats van een klus klaren, een opvallend resultaat bereiken!
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In deze fi guur zien we de drie rollen met de refl ecterende schil terug:

Welke rol een projectmanager op de voorgrond zet, hangt af van een complex 

en chaotisch geheel van factoren, risico’s en invloeden binnen zijn project 

of de omgeving ervan. Naarmate een projectmanager deze rollen duidelijker 

en in samenhang weet neer te zetten zal hij eff ectiever zijn. Eff ectief wil in dit 

verband zeggen: vakmatig gezien goed werk leveren, vanuit managementop-

tiek de tijd- en fi nanciële planning halen, en als dienstbaar leider het team en 

de projectomgeving op een hoger niveau brengen, zodat commitment wordt 

verleend aan het einddoel.

Met de fundamentele noodzaak van fl exibiliteit in projectorganisatie en 

projectsturing wordt de projectmanager van morgen uitgedaagd om - goed 

getimed en inspelend op het concrete geval - zijn rol als vakman, manager en 

leider te herkennen en te spelen. Al dan niet alleen of samen met anderen. Niet 

als simpele schakelaar, als trucje ‘nu eens dit en dan weer dat’. Maar als een 

integrerende strategie, waarin jouw interventies eff ectief zijn voor de bewuste 

fase en zo mogelijk op meerdere vlakken.

Conclusie 
Het ’Wat dat er op je afkomt’ (projectvragen, procesvragen) vraagt om even-

wicht in het ‘Hoe je daarmee omgaat’: als vakman, manager of leider. In de 

realiteit zijn ordelijke projectvragen en dynamische procesvragen dusdanig 

met elkaar vervlochten, dat je nauwelijks onderscheid kunt maken. Ordelijke 

vraagstukken vragen om vakmatige antwoorden, maar ook om leiderschap 

VAKMAN
LEIDER

MANAGER

REFLECTEREN LEREN REFLECTEREN LEREN REFLECTEREN 
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als dat noodzakelijk is. De ordelijke beheersing van je project is geen stati-

sche invulling van modellen, maar vraagt om interactie: een dynamische en 

menselijke bezigheid. Omgekeerd vragen meer complexe vraagstukken om 

leiderschap, maar zonder adequate beheersing van alle deelprocessen is de 

leider een dolende in de woestijn. 

 

Deze drie rollen komen in de praktijkbeschrijvingen en reflecties daarop terug. 

Hierbij staat de houding in de praktijk van deze rollen en niet een gedetailleer-

de uitwerking van de bijbehorende competenties centraal. Daar gaan we in 

de context van dit boek niet dieper op in. Een verdere detaillering van de drie 

rollen zou een verkeerde stimulans zijn om teveel vast te houden aan een digi-

tale navolging van spreekwoordelijke rijtjes. Bovendien vraagt de complexiteit 

van projecten meestal niet om een gedetailleerde rationalisering, maar om een 

juiste houding in de fase tussen droom en werkelijkheid. De praktijkvoorbeel-

den laten zien welke rolinvulling effectieve projectmanagers hebben gekozen 

in specifieke omstandigheden, inclusief de aarzeling die daaraan vooraf ging. 

Het doel van dit boek is om op basis van deze praktijkverhalen projectmanage-

ment in een breder en inspirerend perspectief te plaatsen.

“Mijn voldoening als projectmanager komt voort uit de verschillende rollen die 

ik elke dag kan inzetten en die elke dag verschillend zijn. Onlangs hield één 

van mijn opdrachtgevers een toespraak bij het afronden van een project. “Het 

team is onder leiding van de projectmanager meer geworden dan een groep 

individuen, het heeft de planning en doelen gehaald en heeft goed werk af-

geleverd”. Een simpele formulering, maar precies zoals het is”, zegt Reijer Baas, 

destijds projectmanager van Inverdan, de realisatie van het nieuwe centrum 

in Zaanstad. 

In dit voorbeeld zien we hoe het schakelen tussen de rollen van vakman, ma-

nager en leider in een volzin van de opdrachtgever wordt erkend en gewaar-

deerd. Leider: ‘het team is gegroeid’, manager: ‘planning en doelen halen’, en 

mooi werk leveren is goed vakmanschap!
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INTERMEZZO
DOOR HET OOG VAN DE WETENSCHAP

Een overdenking
 Dr. Eddy Westerveld

Hoofd Kwaliteit en Organisatie Dienst Metro Amsterdam

Van oudsher is projectmanagement een vakgebied dat meer gericht is op het 

uitvoeren van projecten in de praktijk dan op het ontwikkelen van abstracte 

kennis. Die traditie zien we nog volop terug in de meer populaire (niet-weten-

schappelijke) literatuur: het gros van de boeken heeft als kernvraag ‘how to’ en 

bevat lijstjes tools en technieken om vooral de projectmanager op praktische 

wijze te assisteren. Vaak zijn deze lijstjes niet tot nauwelijks gebaseerd op em-

pirisch onderzoek. Het gaat om niet-gevalideerde, en vaak ook niet-toetsbare 

kennis. Dit roept de vraag op in hoeverre de beschreven aanpakken nu daad-

werkelijk (aantoonbaar) leiden tot prestatieverbetering in projecten.

Vaak moeten we het antwoord op deze vraag schuldig blijven. Toch is het ant-

woord cruciaal voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied: zowel in ‘het 

veld’ als vanuit wetenschappelijk oogpunt. Het gevaar is dat we anders blijven 

steken in managementkretologie die goed klinkt, maar geen praktische meer-

waarde biedt. We moeten af van de huidige situatie, waarin projectmanage-

ment nog lang niet altijd voor vol wordt aangezien. Zeker in de Angelsaksische 

deel van de wetenschappelijke wereld wordt het vakgebied geclassificeerd als 

applied science: projectmanagement als ‘toepassing’ die geen verdere verrij-

king en verdieping behoeft.

Projecten worden dan opgevat als eenvoudige uitvoeringsklussen. Je hoeft 

alleen maar de juiste, vooraf bekende stappen te doorlopen om succesvol te 

zijn. Die beeldvorming zie je ook regelmatig terug in de politiek: ‘Hoe kon dit 

project nu fout lopen? Het was toch simpelweg een kwestie van uitvoeren?’ De 

realiteit leert ons wel anders! Vaker dan ons lief is komen we erachter dat bij het 

succesvol realiseren van projecten veel meer komt kijken. De werkelijkheid van 

een complex project toont zich niet op voorhand, maar ontvouwt zich. Elke 

dag doen we nieuwe inzichten op, zijn er onverwachte gebeurtenissen waar 

we op moeten acteren en worden we beïnvloed door de stakeholders waarmee 

we werken.
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Om de essentie van succesvol projectmanagement te achterhalen, om opgedane 

inzichten te staven en bijpassende managementstrategieën te ontwikkelen, is 

onderzoek nodig. Veel meer dan op dit moment gebeurt in Nederland. Als ad-

viesbureau proberen we daar een bijdrage aan te leveren, enerzijds door de the-

orie te verrijken met inzichten uit de praktijk, anderzijds door de kennis die we 

ontwikkelen een kader te geven en toe te passen in onze projecten. Zo proberen 

we een kruisbestuiving op gang te krijgen, waar uiteindelijk de samenleving van 

profiteert: we willen projecten realiseren die ertoe doen, die toegevoegde waarde 

hebben. Dit boek is hiervan een voorbeeld.

Daarbij passen wel enkele kanttekeningen. Ten eerste is er het verschil tussen 

descriptieve en prescriptieve kennis, tussen beschrijven en voorschrijven. De 

vraag is: waar willen we naartoe? Want uit de beschrijving volgen niet één-op-

één de praktische voorschriften. Nauwkeurige analyses over hoe ongevallen 

ontstaan op skipistes helpen ons niet direct om betere skiërs te worden. Bedrijfs-

kunde, in casu projectmanagement, kun je opvatten als een wetenschap die haar 

bestaansrecht ontleent aan de behoefte aan prescriptieve managementkennis. 

Zo bezien zou het ontwikkelen van prescriptieve kennis het hoogste goed moe-

ten zijn. De meeste wetenschappelijke studies van projecten resulteren echter 

in beschrijvende analyses van succesfactoren. Die geven wel stof tot nadenken, 

maar juist weinig houvast in de dagelijkse managementpraktijk. Vakliteratuur 

die zowel praktisch gericht als theoretisch onderbouwd is, is amper voorhanden. 

Wat dat betreft voorziet dit boek in een leemte.

Wetenschappelijk onderzoek naar prescriptieve kennis toont aan dat deze 

kennis telkens weer bijzonder context-afhankelijk is. Wat in één situatie prima 

werkt, kan in een ander geval volkomen de plank misslaan. Zo bleken design & 
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constructcontracten, die buitengewoon succesvol waren bij de aanleg van de 

Deense Øresund brug (greenfield omgeving), helemaal niet zo geschikt voor de 

aanleg van de metro in stedelijk Kopenhagen. Prescriptieve kennis binnen pro-

jectmanagement kun je vergelijken met de ingrediënten van een recept: de kok 

beoordeelt per situatie/recept welke ingrediënten voor een specifieke maaltijd 

toegevoegde waarde hebben.

Bij de ontwikkeling van prescriptieve kennis is verder belangrijk om te beseffen 

dat er geen één-op-één-relatie bestaat tussen de kwaliteit van het management 

en de geboekte resultaten. Projectmanagers kunnen simpelweg niet alle factoren 

beïnvloeden die het succes van hun project bepalen. Denk bijvoorbeeld aan de 

grote invloed van het economische klimaat bij een aanbesteding, aan verande-

ringen in wetgeving, of aan de plotselinge benoeming van een nieuwe bestuur-

der. Goed projectmanagement is dan ook geen garantie voor goede resultaten: 

het streven is veel meer om ‘de kans van slagen’ zo groot mogelijk te maken. Een 

projectmanager van een groot infrastructuurproject verwoordde dit ooit treffend 

door te stellen dat er binnen het project werd gemanaged volgens “Three P’s and 

a little l’: Professionalism, Partnership, Pro-activity and a little bit of luck”.

Met dit boek proberen we om ervaringskennis mee te geven aan de projectma-

nager van morgen. Prescriptieve kennis dus, gebaseerd op onze ervaringen in 

het veld. Hierbij dienen de genoemde kanttekeningen bij prescriptieve kennis 

in het achterhoofd te worden gehouden. Dit zeg ik niet om de geschetste lessen 

te ontkrachten, wel om te waarschuwen voor overtrokken pretenties en ver-

wachtingen. Beoordeel de lessen zoals deze bedoeld zijn: als de ervaringen van 

ervaren projectmanagers met een bewezen track record. Ervaringen die volgens 

ons de kern vormen van bovengemiddelde resultaten bij projectmanagement.
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HOOFDSTUK 2 
MET HET HART IN DE HAND

Persoonlijke kenmerken van de effectieve 
‘projectmanager van morgen’

2.1  Persoonlijke kenmerken

De kwaliteit van de keuzes die een projectmanager maakt, hangt voor een 

belangrijk deel af van zijn eigenschappen en persoonlijke kenmerken. 

De effectieve projectmanagers die wij gesproken hebben, vertonen een 

paar dikwijls terugkerende persoonlijke eigenschappen, waarover ze 

soms ietwat verlegen praten, maar die belangrijk blijken te zijn voor hun 

reputatie en succes. Zo zijn de meesten behept met meer dan gewone 

reflectieve bagage. Het zijn lieden die nadenken over wat zich afspeelt in 

de samenleving en hoe hun eigen werk daarin past. Intelligente strategen 

zijn het ook. En: ze hebben allemaal een extra ‘vlammetje branden’, als 

energiebron voor hun professionele creativiteit. Ze worden gedreven door 

een grote passie voor hun werk, of voor de schoonheid van een duurzaam 

ingericht landschap. Waar het op neerkomt is dat ze stuk voor stuk gaan 

voor een eindresultaat dat maatschappelijk heel relevant is. ‘Nederland 

mooier maken’ - en dan bij voorkeur net dat beetje méér dan wat er in de 

contracten staat….

Een dergelijke instelling maakt dat zij er ‘volle bak in gaan’ wanneer ze 

eenmaal werkelijk geloven in hun project. Onder de douche, in de auto, 

sommigen zelfs ‘s nachts: altijd en overal zijn ze ermee bezig, bewust en 

onbewust. Mede daardoor komt nog een andere bijzondere kwaliteit tot 

bloei: hun vaardigheid in gedurfd vrijdenken. Opgaven worden niet vol-

gens vertrouwde recepten aangepakt, problemen niet routineus beoor-

deeld. Iedere situatie – juist ook een impasse of lastig dilemma – wordt 

een kans die om maatwerk en een inventief antwoord vraagt.  
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Zulke kenmerkende eigenschappen leiden telkens weer tot 

vinding rijke oplossingen en interventies, waar de buitenwacht 

soms door wordt verrast.

Deze projectmanagers zijn niet alleen doeners, bereid om verre-

gaande beslissingen te nemen. Het zijn ook sensitieve doeners, die 

aanvoelen wanneer het wel of niet tijd voor zo’n beslissing is en die 

het waarom ervan kunnen duiden in een breder verband. Zij voe-

len aan wat er leeft, en handelen daarnaar. Dat de project omgeving 

ingewikkeld is, zien zij niet als problematisch, maar veeleer als een 

uitdaging. Op dezelfde manier is processturing in hun ogen geen 

defensief middel dat je nu eenmaal moet inzetten om risico’s te 

beperken of om draagvlak te vergroten. Integendeel: zij zien het 

juist als hét instrument bij uitstek voor hun eigenlijke doel: de re-

alisering van hun opgave en het toevoegen van maatschappelijke 

waarde.

In het navolgende gaan we dieper in op de persoonlijke kenmerken 

van de effectieve projectmanager van morgen.

A Het vlammetje

Sommigen noemen het de belangrijkste succesfactor voor een 

project: een projectteam met passie. Zeker is dat iemand die 

iets waardevols wil realiseren als het ware ‘wakker ligt’ van zijn 

taak. Hij vergroot door zijn drive de haalbaarheid van de opgave 

en staat dichter bij de drijfveren van de andere betrokkenen, 

waardoor hij meer vertrouwen geniet en meer gedaan krijgt.

Het jongetje ligt op zijn buik bij de sloot voor de boerderij van zijn 

vader, ergens in Friesland. Gefascineerd door het ‘levende’ water. 

Eindeloos dammetjes bouwend: water daalt, water stijgt… 

Dat was tóen, bijna zestig jaar geleden. Nu, na zijn pensionering, 

heeft Jan Bijkerk vele jaren van dienst achter zijn naam staan bij… de 

‘natte poot’ van Rijkswaterstaat. Hij deed er vele grote projecten en 

“ Succesvol leidinggeven hangt 

ten zeerste af van de mate waarin 

een leidinggevende wordt 

geaccepteerd. Persoonlijke 

eigenschappen als intelligentie, 

doorzettingsvermogen of 

vastberadenheid zijn goede 

voorwaarden, maar ook 

onderling te vervangen (…). We 

kunnen net zoveel voorbeelden 

noemen waarin leidinggevende 

functionarissen succesvol zijn, 

hoewel ze bepaalde capaciteiten 

missen. Veel belangrijker 

dan het ‘bezitten’ van deze 

eigenschappen is de bereidheid 

om voortdurend te leren en onze 

eigen persoonlijkheid verder te 

ontwikkelen.”  

ANSELM GRÜN 

FILOSOOF EN BENEDICTIJN 
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recent was hij voor de gemeente Amsterdam directeur Uitvoering bij de Noord/

Zuidlijn. Omgeven door grondwater, dit keer. Gaandeweg heeft hij hart voor 

mensen gekregen: samen dingen bouwen, bereiken. Samen doorpakken, en 

na het werk een pilsje. Het gevoel dat je iets machtigs neerzet voor Nederland.

Wat voor Jan Bijkerk het slootje was, waren de Lego-blokjes voor Chris de 

Vries, directeur Beheer en Uitvoering bij de provincie Noord-Holland. Niet dat 

hij huisjes bouwde: “Nee, ik legde door het hele huis dubbele rijen blokjes, met 

weggetjes ertussen voor mijn autootjes.” Zijn andere liefhebberij: plattegron-

den tekenen. En jawel: momenteel zetelt hij elfhoog in Haarlem, met helicop-

ter view over de bussen op ‘zijn’ Zuidtangent, vlak onder zijn kantoor. Rutger 

Kriek, managing consultant Gezondheidszorg, bouwde wél met zijn Lego. 

Omdat zijn zussen diabetes hebben, heeft hij als kind bovendien geregeld 

ziekenhuizen van binnen gezien. Dat hij nu zelf ziekenhuizen neerzet – ach, 

helemaal toevallig zal het wel niet zijn.

Passie. Wanneer je doorvraagt komen bij projectmanagers schoorvoetend 

de kinderdromen naar boven. Vaak begon het voor de ingenieurs met spele-

bouwen. Andere reppen van de natuur, of spreken zelfs in zendingstermen, 

bijvoorbeeld over de plicht om het beste te halen uit jezelf en je medemensen. 

Jack Hock van woningstichting Trudo in Eindhoven maakte carrière in de 

Amsterdamse stadsvernieuwing en sleurt momenteel de herstructurering van 

Strijp S op het voormalige Philipsterrein door alle fuiken. “Altijd aan de kant 

van de bewoners, supporting people.” Daarvóór studeerde Hock bouwkunde 

in Eindhoven. “Dus voor deze stad iets doen, dat sprak mij wel aan.”

Bevlogenheid is onontbeerlijk voor terugkerend succes in projecten. Voor 

managers als Bijkerk, De Vries, Kriek of Hock is hun werk geen optelsom van 

berekende vaardigheden. Veeleer zweeft het in tussen een hobby en een mis-

sie. “Ik ga altijd fluitend naar mijn werk.” Neem nou de noodzaak tot intensief 

samenwerken. Daarvoor zul je ‘iets met mensen moeten hebben’, anders 

wordt het een ‘moetje’ en dat houd je niet lang vol. Een technisch inhoudelijke 

fascinatie, aan de andere kant, zorgt weer dat je, mentaal en fysiek, dicht bij het 

operationele blijft staan en voeling houdt met de modder en het zweet op de 

werkvloer. Bovendien maakt het dat je je inhoudelijke kennis up to date houdt 

en de taal van de technici en werklui blijft spreken. Allemaal onmisbare zaken 

voor de verstandhouding op momenten dat het erom spant.
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Mensen die ‘een vlammetje hebben’, die ‘iets unieks willen realiseren’ en 

‘wakker liggen van hun taak’, zijn een cruciale slaagfactor voor ieder project. 

Zij kunnen doorbraken verwezenlijken, zijn bereid die extra stap te zetten voor 

iets dat zij als ‘eigen’ zijn gaan beschouwen. De extra tijd die zij erin steken, 

vergroot de kans op inventieve ideeën, die op hun beurt weer doorbraken 

opleveren. Passie heeft ook te maken met resultaatgerichtheid. Het vlamme-

tje houdt je bij de les. Je blik blijft gericht op het afleveren van topresultaat. En 

het werkt aanstekelijk, ‘als een virus’. Daarmee is het één van de factoren die 

mensen bindt en inventief maakt, en zorgt dat zij het project actief als iets van 

henzelf adopteren: ownership.

Mede met dit in het achterhoofd zijn effectieve managers kritisch op de 

klussen die zij aannemen. Zij kiezen opdrachten die passen bij hun eigen 

affiniteiten. “Als ik d’r in geleuf, dan ga ik er 100 procent tegenaan!”, zegt Jack 

Hock. “Als ik iets met de inhoud heb, dan krijg ik iets van: het zal me verdom-

me niet mislukken! Als ik er voor mezelf de maatschappelijke relevantie niet in 

kan brengen, dan begin ik er niet aan. Wanneer ik me er niet mee kan vereen-

zelvigen, dan is de drive weg.” Lachend: “Dan word ik lui: ik doe mijn ding en 

verder niet.” Toen Hock ooit de taaie onderhandelingen tussen Schiphol, de 

KLM en milieuclubs in goede banen moest leiden, lukte het niet om mensen 

creatief tot elkaar te brengen. Het was weliswaar ook bijna onbegonnen werk, 

vanwege de diepgewortelde tegenstellingen. “Maar,” geeft Hock toe, “ik heb 

niks met luchtvaart én niks met ecologie. Dat ik het niet rond kreeg, had daar 

wel mee te maken denk ik, ja.” Wanneer het vlammetje ontbreekt, dreigt effec-

tiviteitverlies.

Bevlogenheid heeft ook een valkuil: ongeduld of bovenmatige dadendrang 

- “Ik kan niet tegen onverschilligheid” – en daarmee verlies aan geestelij-

ke wendbaarheid. Niet iedereen is hetzelfde. Iets moois willen neerzetten is 

prachtig, maar blijf alert op je omgeving en je context. Een andere valkuil is 

bovenmatige selectiviteit in je klussen. Dan ben je niet meer bereid om in het 

onbekende te stappen en je grenzen te verleggen. Het komt verrassend vaak 

voor bij projectmanagers: bij een volgend project vooraf willen uitsluiten wat 

in je vorige project verkeerd ging. Daar trapt een opdrachtgever niet in. 
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B Over standpunten, belangen en emoties 

Partijen verkondigen hun standpunten. Maar daaronder sluimeren veelal 

onuitgesproken belangen en soms onverwacht zwaarwegende emoties, 

positieve én negatieve. Wie daarnaar durft te zoeken, kan belangen bij 

elkaar brengen in creatieve oplossingen, ook al lijken de standpunten bijna 

onverenigbaar. 

Dat juist vroegere criticasters van de Noord/Zuidlijn de projectleider Gerard 

Scheffrahn tijdens een recente tegenvaller bemoedigend op de schouder klop-

ten, was niet toevallig. Onder collega’s staat Scheffrahn bekend als ‘bij uitstek 

een mensenmens’. Want achter belangen gaan weer individuen schuil. 

Werkelijk effectief ingrijpen in processen gebeurt vaak precies daar: op het per-

soonlijke niveau. De emoties rond een project ziet Scheffrahn daarom beslist 

niet – zoals velen wel doen – als hinderlijk ‘gezeik’, maar juist als grondstof. 

Diepere drijfveren van mensen kunnen in alle projectfasen commotie geven. 

Van de initiatief- en planfase (‘Nee, die boom mag niet gekapt!’), via de uitvoe-

ring (‘Die rotherrie! Wie vergoedt mijn verzakte achtermuur?’) tot en met het 

gebruik (‘Verpleegkundigen zijn ontevreden over hun verbouwde ziekenhuis’).

In werkelijkheid zijn zulke hartenkreten kansen om tot extra kwaliteit te komen. 

Scheffrahn: “Met die menselijke kant van projectsturing wordt soms nog wat 

onhandig omgegaan, maar ik vind het misschien wel het meest boeien-

de onderdeel van mijn vak.” Ook bij andere succesvolle projectleiders valt de 

hoogontwikkelde affiniteit met de verborgen menselijke aspecten van projec-

ten op. Grootste gemene deler: emoties mógen, ze horen erbij. Sterker nog: je 

moet en kunt er als projectmanager iets mee.

Speciale aandacht krijgen daarbij de ‘vergeten stemmen’: de minderhe-

den rond een project, die niet via belangengroepen vertegenwoordigd zijn. 

“Grosso modo is alleen het milieubelang institutioneel sterk vertegenwoor-

digd rond projecten”, stelt Ernest Pelders vast. “Maar als projectmanager heb je 

de plicht om juist op zoek te gaan naar al die belanghebbenden die zich niet 

laten horen. Vaak zijn ze lastig te bereiken. Maar deze mensen toch vinden en 

meenemen is weer precies zo’n stukje meerwaarde in je eindproduct.” 

Ook Jack Hock, altijd bezig geweest ‘voor het volk’, deelt die mening: 
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“Een projectmanager moet zich elke dag afvragen: wie zit er in godsnaam te 

wachten op wat ik maak? Wie geen visie heeft op zijn gebruikers – voor wie 

doe ik wat ik doe – kan geen goede projectmanager zijn!”

Affiniteit voor belangen en achterliggende emoties betekent een verdiepings-

slag voor je krachtenveldanalyse. Wie een project goed op de rit wil krijgen, dient 

te weten wie de betrokkenen zijn en wat hun aanvankelijk onuitgesproken be-

langen zijn. Soms zijn belangen werkelijk onverenigbaar. Vaker echter lijken ze 

slechts tegenstrijdig, en kun je op een onderliggend niveau alsnog raakvlakken 

vinden. Dan heb je de sleutel in handen tot creatieve oplossingen. Maar je moet 

er wel naar op zoek willen gaan…

Ook bij conflict- en klachtenmanagement spelen op het oog tegenstrijdige 

belangen. En ook hier kan een werkelijk belangstellende analyse op het meer 

persoonlijke vlak onverwachte doorbraken opleveren. Niet alleen doordat je 

raakvlakken ontdekt, maar ook doordat mensen zich onverwacht begrepen 

voelen en zich daardoor meegaander opstellen.

Daarnaast maakt affiniteit met mensen en hun ‘diepere laag’ dat je in de 

praktijk gewoon beter met mensen kunt omgaan. “Of je iets voor elkaar krijgt, 

kan soms in de kleinste dingen zitten”, vertelt Pelle de Wit, assistent-manager 

bij de Noord-Zuidlijn. “Een handbeweging, een komma ergens anders in dat 

e-mailtje – van een interventie kun je haast niet spreken, maar het werkt wel!” 

Juist dat soort subtiele elementen in je handelingsrepertoire kunnen het ver-

schil maken.

In de management literatuur wordt dit sturen op synergie genoemd. Dat is 

vooraf niet te plannen, maar wel een belangrijk aspect om tot succes te ko-

men. Het gaat om het herkennen van het juiste moment om middels woorden, 

een gebaar of ritueel een nieuw perspectief te introduceren. Projectmanagers 

kunnen bewust tijd nemen om synergievoordelen te bespreken. Hiervoor 

moet er tijd worden ingeruimd om te reflecteren op complexe situaties vanuit 

meerdere perspectieven en door de samenwerking en het onderlinge vertrou-

wen te bespreken, waardoor de synergie wordt vergroot. De individu en het 

team als geheel stijgen hiermee boven zichzelf uit. Op basis van vertrouwen 

en samenwerken doelen realiseren wordt een bovenliggend doel, niet het af 

krijgen van de individuele klus. Dit kunnen onderhouden en realiseren is een 

competentie, die leiders onderscheidt van vakmensen en managers.
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Mooi zo, ruzie! Impasses zijn voor niemand plezierig, je kunt er behoorlijk 

tegenop zien. Conflicten zijn de vloek van de Nederlandse bouw. Duw-

en-trekwerk, iemand een poot uitdraaien: het is te vaak dagelijkse praktijk. 

Impasses zijn echter ook uitgelezen kansen. Mits goed gehanteerd maken 

ze de samenwerking beter. Wie dat beseft, heeft een voorsprong. Wrijving, 

emoties en conflicten maken deel uit van iedere samenwerking. Mensen zien 

dingen verschillend, en interpreteren op hun eigen manier. Ze hebben allen 

hun individuele drijfveren, wensen, noden en stemmingen. Die spelen iedere 

dag, iedere minuut. Iedereen weet dat. Dus is het verstandig je zintuigen open 

te houden voor een smeulende veenbrand. Impasses zijn een signaal dat 

iets niet optimaal verloopt. Ze vormen ook een verbeterkans! Conflicten en 

knelpunten moet je open op tafel leggen, niet verhullen. Emile Spek: “Zonder 

wrijving geen glans: het moet er af en toe scherp aan toe gaan.” 

Je kunt het conflict benutten om verhoudingen helder te maken en foute ver-

wachtingen te corrigeren. Peter Dijk: “Bouwpartijen willen de bouwmanager 

nog wel eens als een softe gemeenteambtenaar zien, die makkelijk te intimi-

deren is. Ik maak dan snel duidelijk dat we daarvan niet onder de indruk zijn: 

‘Dit werkt niet, vriend. Sterker: het werkt voor jou averechts’.”

Het gevaar van affiniteit met emoties en de denkwereld van betrokkenen 

is dat je erin kunt ‘verzuipen’. Niet voor niets wordt procesmanagement graag 

weggezet als ‘oeverloos geouwehoer’. Te vaak ontaardt belangstelling in-

derdaad in eindeloze divergentie, de spreekwoordelijke Poolse Landdag. De 

kunst is om de kern van het probleem efficiënt te achterhalen en dan, indien 

nodig, doelgericht tot actie over te gaan. Wees dus niet naïef. Nederlanders 

houden nu eenmaal van polderen: alle tijd om je in te graven en kritiek te 

spuien. Roel in ’t Veld: “Dan moet je wel het kaf van het koren scheiden. Je 

moet verschillende belangen kunnen isoleren, aan sommigen tegemoet 

komen en anderen tegen elkaar uitspelen. Als je dat niet doet, krijg je een 

ophoping van tegenstand.” (NRC NEXT, 5 APRIL 2011)

Een andere valkuil bij conflicten: ruzie maken op persoonlijk vlak. Op de 

man spelen is onnodig kwetsend én funest voor de samenwerking op lange 

termijn. Voor je het weet ontstaat er een lawine van gevolgen en belandt het 

hele systeem weer in de energie- en tijdverspillende vechtcultuur waar je juist 

vanaf wilde. Beperk je dus tot de inhoud, speel het niet op de man. En als je 
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toch niet onder een persoonlijk conflict uit kan, bespreek dat onder vier ogen. 

Gun iemand een (tweede of derde) kans, zonder dat meteen het hele team 

meekijkt. Peter Dijk: ”Wij communiceren nooit in het openbaar over mensen.”

C Een kop voor vragen en patronen 

Bij de effectieve projectmanager gaat achter de doener een leergierige 

denker schuil, die behept is met veelzijdige (ervarings)kennis. Hij of 

zij is gezegend met een stevig analytisch en reflecterend vermogen, is 

nieuwsgierig en beheerst de kunst van het doorvragen.

Naast een antenne voor menselijke drijfveren kan een scherp, beweeglijk brein 

behulpzaam zijn voor wie complexe projecten moet aansturen. Je wilt weten 

hoe het zit, je vraagt door, je neemt geen genoegen met een oppervlakkig 

antwoord, met een op het eerste gezicht ‘makkelijke oplossing’. Immers, als je 

de zaken niet grondig uitpluist, krijg je de gevolgen daarvan automatisch op je 

bordje. Dat is het voordeel (of nadeel) van ruimtelijke projecten. Vroeger of later 

wordt immers erg duidelijk of die brug het werkelijk houdt, of die wijk echt 

een aanwinst is voor de stad. Je komt niet weg met makkelijke ‘quick wins’. Je 

moet leveren. Jouw strategie wordt straks tastbaar. Een brede waarom-instel-

ling is nodig om de werkelijkheid achter de meningen te achterhalen..

De goede projectmanager is een waarom-vrager: hoe zit het echt, waar 

precies wringt de schoen? Alle antwoorden in onze complexe projecten 
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beginnen met de feiten: pas daarna volgt de mening. Zonder een gedegen 

beeld van de feiten kan er geen werk gemaakt worden in de wereld van de 

bouw, die van techniek en geld aan elkaar hangt. Uitgaan van een gedegen 

onderzoek naar de feiten en daarbij doorvragen tot in de kern is cruciaal. 

En al helemaal in ingewikkelde situaties, waar een ander misschien de fout 

maakt te snel conclusies te trekken. Een snelle short cut werkt niet: je moet 

precies weten hoe het zit. 

Sommige managers zijn van nature ‘waarom-mensen’, voor anderen is het 

een aangeleerde reflex. De waarom-vraag is het begin van een diepgaand 

inzicht in complexe situaties. Daarna kun je de afzonderlijke bestanddelen 

opnieuw gaan ordenen en integreren. Want uit analyses moet wel een totaal-

plaatje komen: wat is er aan de hand, en waar liggen de kansen/oplossingen?

Excellente projectmanagers hebben een scherp analytisch vermogen. 

Zij kunnen haarfijn de elementen eruit pikken die ertoe doen en herkennen 

patronen in een serie van gebeurtenissen. Ze focussen op de feiten en moge-

lijkheden die van invloed kunnen zijn op de voortgang van het project. Ook 

zij gebruiken de waaromvraag om situaties te ontleden in hoofd- en bijzaken. 

Waarom loopt dit niet lekker? Wat is er mis in het model? Zit hier iemand niet 

op de juiste plek? Zulke projectendokters vinden trefzeker de rode draad in een 

kluwen van betrokkenen, dossiermappen, dringende claims en incidenten. Ze 

identificeren welke elementen de grootste impact kunnen hebben. En wat er 

nodig is om de projectrisico’s weer hanteerbaar te maken.

Kenmerkend voor excellente managers is dat zij complexe situaties voor de 
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teamleden weten te vereenvoudigen. Managers zijn ook geneigd om niet te 

spreken van problemen, maar van oplossingen. Soms zetten zij de vragen ach-

ter elkaar in de tijd om het team gefaseerd te betrekken bij vraagstukken en hen 

niet te overspoelen. Het risico van een vereenvoudiging is wel dat de vakmen-

sen zich in de samenvatting niet gehoord of erkend voelen.

 

Gerhard Jacobs wijst ook op het eerdergenoemde belang van ‘reflectief vermo-

gen’, leergierigheid. De bouwwereld durft traditioneel maar slecht haar fouten 

toe te geven. Jacobs: “Daardoor leert de bouw slecht. De bereidheid om te 

reflecteren, op het eigen handelen en dat van anderen, is een randvoorwaarde 

voor continue verbetering.” De projectmanager van morgen wordt uitgedaagd 

te vragen naar de functie van het project binnen de veranderlijke samenleving. 

Vroeger had je die brede duiding minder nodig: je had je opdracht en dat was 

dat. Maar nu de buitenwereld zich zo grillig toont, schieten de klassieke control- 

instrumenten tekort. Dat kun je repareren als je zelf in staat bent om maat-

schappelijke hypes en lange-termijn-trends van elkaar te scheiden.

De bagage van het ‘toekomstvaste’ projectmanagementteam bevat een veel-

zijdige kennis en ervaringen: van voor de hand liggende vakkennis tot en met 

de hogeschool van de bestuurlijke drukte. De vakman kan kleinere projecten 

prima doen, maar bij grotere projecten heb je al gauw andere rollen nodig.

• Technische en inhoudelijke kennis/ervaring (komt met de jaren): Alleen 

een projectmanager die de vinger op de zere plek kan leggen, wordt door 

specialisten voor vol aangezien. Niet dat je alle specialistische kennis in 

je vingers hoeft te hebben. Daarvoor heb je nou juist specialisten in huis. 

Maar je moet wel begrijpen waar de risico’s en de kansen liggen. Denk aan 

een bouwfasering of een eisenspecificatie. Je moet door ingewikkelde 

risicoanalyses heen kunnen prikken, en doorzien waar de knelpunten zitten 

in ramingen. Wat is de uitkomst van een probabilistische planning waard, 

als jij hem niet kunt relativeren? Financiële kennis is nodig om de complexe 

financieringsconstructies van hedendaagse projecten te doorgronden. 

De kosten én de opbrengsten – want daartussen kunnen soms decennia 

verstrijken. En dan tikt de renteteller hard door. Denk ook aan de financiële 

prikkels in complexe contractvormen als een DBFM contract.

• Kennis van de regels op ruimtelijk en bouwtechnisch gebied (en de ruimte 

daarin). Te vaak wordt voetstoots aangenomen dat bepaalde regels een 

MPSK.indb   46 07-04-14   12:59



47

ernstige beperking betekenen, terwijl er in werkelijkheid veel bruikbare 

‘redelijkheid en billijkheid’ voorhanden is. Laat je die mogelijkheden 

onbenut, dan gaat dat ten koste van de kwaliteit. Soms kun je verrassende 

meerwaarde creëren, wanneer je de mazen in de regelgeving (ver)kent. 

Binnen reële grenzen natuurlijk. 

• Kennis van ICT. Wat betreft de toepassing van nieuwe ICT-technologie 

lijdt de Nederlandse bouwwereld aan een verontrustende vorm van 

koudwatervrees. Van de mogelijkheden en gevaren van social media 

hebben weinig projectmanagers nog kaas gegeten. Digitale instrumenten 

voor interne informatie-uitwisseling, zoals BIM (Bouwwerk Informatie 

Model) zijn bij ons allerminst gemeengoed. En dat terwijl  diverse digitale 

tools steeds belangrijke worden. Tools waarmee je, naar het voorbeeld van 

het computerspel SimCity, gezamenlijk ruimtelijke scenario’s visueel kunt 

maken. Of digitale map tables, waarmee je in het dorpshuis eenvoudig de 

effecten van diverse ingrepen 3D zichtbaar maakt. Handig voor samen 

plannen met bewoners. Toch worden deze mogelijkheden nog te weinig 

gebruikt. 

• Brede bestuurlijke en politieke kennis: opdrachtgevers zijn vaak bestuurlijke 

organisaties, ieder met hun eigen politieke dynamiek. Wil je onder die vlag 

succesvol kunnen werken, dan zul je goed op de hoogte moeten zijn met 

algemene politieke ‘wetmatigheden.’

• En tot slot: de ‘nutteloze’ weetjes. Het projectteam moet er een sport van 

maken om van alles te weten wat later doorslaggevend zou kunnen zijn. 

Gevoelige situaties van teamleden bijvoorbeeld. Het feit dat boer X een 

broer heeft bij LTO Nederland. De spanning tussen de medewerkers en de 

donateurs van de milieuclub. Ogenschijnlijk is het verspilde moeite om zulke 

kennis te verzamelen en op te slaan: tien tegen één dat je er nooit iets mee 

doet. Totdat de bouwtechnisch tekenaar ineens fouten gaat maken. Eén fout 

te veel kan een dak doen instorten. Gezien zijn thuissituatie kan het tijd zijn 

voor een weekje Schiermonnikoog…

 

Het is een probleem in de wereld van projectmanagers dat kennisuitwisseling 

maar matig is belegd. “Het is een gemis dat projectmanagers ieder project steeds 

als uniek afschilderen”, vindt Peter Storm. “Projecten worden daardoor veel te 

weinig onderling vergeleken. Er is geen zicht op overeenkomsten en verschil-

len. Het gevolg is dat lessen niet worden geleerd.” Storm is onder meer emeritus 

hoogleraar Projectmanagement, coauteur van het boek Projectmatig werken. 
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Bij alle soorten kennis die projectmanagers in huis hebben, komt volgens hem de 

empirische kennis over wat er in de praktijk werkt en niet werkt er bekaaid van-

af. Opdrachtgevers en projectmanagers hebben die kennisverdieping echter 

hard nodig, zeker nu de projectenwereld aan het schuiven is. Ze moeten daarin 

zelf opnieuw een professionaliseringsslag maken, terwijl de  kennisinstellingen 

uitgebreider onderzoek moeten doen naar wat projecten feitelijk opleveren.

Tenslotte nog een klein addertje onder het gras: ervaring kan tot verstarring 

leiden: “Luister eens: wij doen het al jaren zo!” Of tot een blasé-houding: “Ach 

ja, daar hebben we weer de welbekende reactie in deze projectfase”. Zo’n 

houding is dodelijk wanneer je het hoofd moet bieden aan onvoorspelbare 

projectsituaties, of moet omgaan met omwonenden, voor wie de angsten en 

verlangens rond het project nieuw en hevig zijn. 

D Tien zetten verder…. 

Scherpziend: het Verhaal in de verte én van dichtbij (en de ‘timing’ daarvan)             
Strategisch vooruitdenken wordt, naarmate de omstandigheden 

wisselvalliger zijn, belangrijker maar ook moeilijker. Wie het niet doet, loopt 

een wisselvalliger koers. Wie iets niet goed kan overbrengen, loopt het risico 

dat het ‘eindplaatje’ van het project vervaagt – de missie, het Verhaal, waar 

men zich achter kan scharen. Je moet kunnen schaken, patronen en trends 

herkennen om strategisch te kunnen opereren. En dan verstandig zijn. Je 

interventies, veraf en dichtbij, vereisen ‘strategische timing’.

Dat strategisch denken voor een projectmanager onmisbaar is, lijkt een open 

deur: managen is ‘regeren’, dus per definitie vooruit zien. Bij de klassieke 

control- doelen lijkt dat vooruitkijken netjes gesystematiseerd in checklists,  

digitale hulpmiddelen en risicoanalyses. Hoe je daarmee omgaat behoort tot 

de rugzak van iedere projectmanager. Hetzelfde geldt voor wettelijke proce-

dures en voorschriften: alles ligt vast, de stappen zijn bekend. Maar aan stra-

tegisch denken zit ook een andere kant: hoofd- en bijzaken onderscheiden. 

Je handelen richten op je strategische doelstelling. Tien zetten verder denken 

en die zetten indirect kunnen beïnvloeden – denk aan de steen in de vijver 

die een kring veroorzaakt die pas na enige tijd effect sorteert. Ton Heddema, 
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projectmanager ontwerp Zuidas: ”Ik ben vasthoudend op de 

hoofdzaken, vloeibaar op de bijzaken.”

Strategisch denken en optreden betekent vóór alles: ‘begin with 

the end in mind’. Houd bij iedere overweging, iedere interven-

tie het ‘eindplaatje’ glashelder voor ogen. Wat was de opgave, het 

gezamenlijke Verhaal ook alweer? Zonder doelgerichtheid heb je 

weinig aan passie, deskundigheid of balvaardigheid. Zodra het 

eindbeeld aan scherpte verliest, dreigt uitzichtloos gedwaal. Het 

is jouw taak om het eindplaatje altijd en voor iedereen scherp te 

houden. Als het vervaagt, zul jij moeten ontdekken hoe dat komt 

en de reparatiewerkzaamheden in gang zetten. Jij (en jouw team 

natuurlijk) hebt het overzicht. Anderen kunnen vanuit hun spe-

cialistische perspectief op het project geneigd zijn om bepaalde 

elementen ervan uit te vergroten. 

Strategie en resultaatgerichtheid staan binnen je project niet 

haaks op de ‘informele processen’: ze zijn er juist onlosmakelijk 

mee verbonden. Zacht is hard. Mensen verbinden en strategische 

doelgerichtheid kunnen uitstekend samen gaan. Glashelder kan 

erg strategisch zijn. Dat ondervond het team dat bij Schiphol een 

nieuw hoofdkantoor voor voedingsmiddelengigant Royal Numi-

co moest bedenken en bouwen. De rol van toenmalig CEO van 

Numico Jan Bennink is door één van zijn managers als volgt 

beschreven:  “Die mateloze inzet en drive om iets tot een perfect 

einde te brengen werkte als een virus. Ongemerkt sloeg het over 

op iedereen die met het project te maken had. Ik zie nog voor me 

hoe, toen het echt enorm spannend werd, de eigenaar van het 

vloerenbedrijf persoonlijk de sierkiezelstenen in het cement zat te 

drukken. Er was echt een geweldige sfeer en samenwerking. We 

hebben een ongekend resultaat geboekt.”

Omgekeerd kan uitstel - ‘strategische timing’ - voor een doel-

gerichte en tactische aanpak cruciaal zijn. Een goed geplaatste 

retorische vraag kan ogen openen en het proces verder helpen. 

Omgekeerd: één verkeerd woord op het verkeerde moment en je 

hebt de poppen aan het dansen. Het formele aspect van timing is 

“ Of je iets voor 

elkaar krijgt, 

kan soms in 

de kleinste 

dingen zitten. 

Juist deze 

details 

maken het 

managen van projecten zo 

leuk en uitdagend.”  

PELLE DE WIT 

PROJECTMANAGER  

NOORD/ZUIDLIJN
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bijvoorbeeld de tijdlijnen in je procedures kennen. Je kunt daardoor besluit-

vorming op tijd voeden met de juiste informatie, en haar zodoende strate-

gisch versnellen of juist vertragen. De informele kant van timing is weten 

wanneer een situatie om jouw ingrijpen vraagt en wanneer niet. Wanneer 

is de tijd rijp om iemand advies te geven, zonder dat je diegene zijn ver-

antwoordelijkheid ontneemt en jij het ‘aapje zelf op je schouder krijgt’. Jan 

Hommen, de onlangs vertrokken topman van ING: ”Als ik iets zeg in de ver-

gadering, is de discussie meteen voorbij. Eerst luisteren, verschillende invals-

hoeken bevragen en dan tot gezamenlijke meningsvorming komen: dat kan 

veel effectiever zijn.” In dit voorbeeld is tijd en ruimte nemen voor gezamen-

lijke meningsvorming een leiderschapskwaliteit. Niet het vakmanschap of 

management opgave, maar ruimte geven en de samenwerking bevorderen 

staan hierbij centraal. 

Er was eens een gedeputeerde die zijn zinnen gezet had op de aanleg van 

een dringend noodzakelijke, maar peperdure weg. Toen studies aantoonden 

dat de kosten echt de pan uit zouden rijzen, moest de projectmanager dat 

slechte nieuws gaan vertellen. Maar wanneer? En hoe? Tijdens een be-

stuursdinertje troffen beide heren elkaar op het herentoilet. Collegiaal aan 

het urinoir gaf de manager de boodschap door: een intiem moment van 

vertrouwelijkheid. Dat kwam aan. De gedeputeerde aanvaardde het direct en 

schakelde meteen door: “Vertel het onze wethouders meteen maar aan tafel”. 

De aanvankelijke aarzeling van de manager zat hem in het kolossale van de 

boodschap. Als hij die op een verkeerd moment gebracht had, had het project 

zomaar begraven kunnen worden. “Als het zo ligt, laten we er dan maar 

meteen mee ophouden”. Dan ben je nog verder van huis en moet je de reeds 

ingenomen standpunten later proberen om te draaien. De dinertafel bood de 

gelegenheid voor een gezamenlijke verwerking en relatief rustige reflectie. 

Deze situatie vroeg om een combinatie van vakmanschap, managers- en 

leiderschapskwaliteiten, met de nadruk op de laatste. Het tijdstip en de ma-

nier van brengen waren cruciaal om de grotere lijn in het vizier te houden. In 

de woorden van de analyse aan het begin van dit boek: Wat kwam er op de 

projectmanager af? Een eenduidige projectmatige vaststelling: ‘het project 

is te duur’. Maar wel met belangrijke proceselementen: ‘als ik dit niet goed 

overbreng, kunnen betrokkenen heel onverwacht gaan steigeren en staat het 

project op een nog grotere achterstand’.
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Vervolgens diende de projectmanager af te wegen: ‘Hoe hanteer ik 

deze situatie, welke rolinvulling kies ik?’ Die van de vakman (‘een 

onderdeel van het project is onnodig ingewikkeld’), de manager 

(‘het geheel is te duur’) of de leider (‘hoe houd ik het einddoel in 

beeld’)?Wie goed naar zulke collega’s kijkt en luistert, ontwaart 

op den duur steeds meer interessante punten waarop zij ‘anders’ 

denken en acteren.

Een ander voorbeeld. Soms zit succes juist in een klein hoekje. 

Reijer Baas, die jaren als overall projectmanager heeft gefun-

geerd voor het ontwikkelingsproject Inverdan, dat Zaanstad een 

sprankelend stadscentrum moet bezorgen, vertelt: “Een klagende 

buurvrouw had ontdekt dat we ten onrechte waren vergeten de 

gierzwaluwkasten te laten inbouwen in de nieuwe panden. Maar 

niet alle panden waren van de gemeente, dus moest ik iets verzin-

nen. Ik hoor dan wel eens: wat stop jij onevenredig veel energie 

in dergelijke kleine zaken. Maar ik weet: als ik die mevrouw niet 

serieus neem in haar gerechtvaardigde klacht, kan dat later grote 

invloed hebben op het hele project en zijn we er veel meer tijd en 

geld aan kwijt.” Reijer koos voor een verleidingsstrategie, waarin 

geverfde nestkasten werden aangeboden aan de ontwikkelaars van 

de verschillende panden. Een gegeven paard kijk je niet in de bek, 

dus werden die kasten alsnog op ieders eigen kosten ingebouwd. 

Als je sommige ogenschijnlijke details niet in een groter verband 

ziet, vlieg je later uit de bocht. Ook hier was een afweging tussen de 

drie rollen nodig. De vakman kiest inhoudelijk, de manager zoekt 

“ Ik hoor dan wel 

eens: wat stop jij 

onevenredig veel 

energie in dergelijke 

kleinere zaken” 

REIJER BAAS 

VM. PROJECTMANAGER 

INVERDAN ZAANSTAD

LEIDER

REFLECTEREN LEREN REFLECTEREN LEREN REFLECTEREN 

VAKMAN
MANAGER
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een praktische oplossing, de leider neemt alle afwegingen mee. De vakman in 

Reijer wist dat een nestkastje geen bijzonder ding is, maar de leider realiseerde 

zich dat een abstracte discussie over kostenplaatsen de verkeerde kant op zou 

gaan. De managementrol viel er nu tussenuit. De vakman en de leider lijken 

op het oog tegengestelde rollen maar vullen elkaar hier, goed getimed en ge-

hanteerd, juist aan. Je tijdelijk richten op details om tegelijk het grote geheel te 

bewaken is hier een mooi voorbeeld van.

De valkuil van onvoldoende verbinding 

tussen leiderschap en vakmatige doelge-

richtheid wordt geïllustreerd met de volgen-

de mooie metafoor: “Vision without action 

is daydreaming: action without vision is 

a nightmare.” (PROFESSOR MCKENNA, UNIVERSITY OF 

ARIZONA)

E Vindingrijk komt ver

Vrijuit denken brengt oplossingen dichterbij
Wie kan vrijdenken, komt tot creatieve vondsten. Systematisch goochelen 

met de elementen van een probleem leidt tot vindingrijke oplossingen. 

Vooral in tijden van crisis zijn innovaties hard nodig: om verbeteringen aan 

te brengen moet je soms de gebruikelijke paden verlaten.

Associatief denken is een merkwaardige, bijna ongrijpbare vaardigheid, maar 

niettemin een cruciale en onderscheidende kwaliteit van excellente project-

teams. Het is de actieve uiting van geestelijke wendbaarheid, die verder gaat 

dan soepel reageren. Bovendien zet het verrassende resultaat van vrijdenken 

anderen vaak net even op een nieuw spoor, waardoor vastgelopen processen 

weer tot leven komen. 

Maar wat is vrijdenken eigenlijk? Verhelderend is misschien de manier 

waarop wiskundigen (en kunstenaars) wel eens uitleggen hoe ze ingewik-

kelde formules oplossen. Vrijdenken, vrij associëren, is de vaardigheid om de 

stukjes uit je puzzel vrijelijk in je fantasie te laten bewegen of systematisch 

te rangschikken, tot ze in elkaar passen. Sommigen kunnen het van huis 

REFELECTEREN LEREN REFELECTEREN LEREN REFELECTEREN 

MANAGER

VAKMAN
LEIDER
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uit, anderen leren het met de jaren. Hoe dan ook, wie vrijdenken tot tweede 

natuur heeft verheven, heeft een voorsprong op de rest. 

In situaties die om een grote mate van creativiteit vragen, kan een project-

manager zijn leiderschapskwaliteiten inzetten, terwijl hij zijn management-

vaardigheden en vakkennis op de achtergrond beschikbaar houdt. Dit kan 

echter niet altijd en niet op ieder moment, anders zou het een zooitje worden! 

De Leider in de projectmanager weet wanneer het moment is aangebroken 

voor vrijdenken, associëren, verbanden zien, horizonvernauwing voorko-

men, “benen op tafel”. Wanneer hij  “de machtsfactor eruit moet halen” en 

niet directief te zijn. De vakman zegt: ‘ik weet hoe het zit’. De manager weet 

hoeveel het kost. De leider kiest en organiseert het horizontale moment, de 

dialoog: “Dit vraagstuk heeft nu een moment van vrije associatie nodig.” 

De Leider wordt pas weer directief als de situatie of de deelnemers daarom 

vragen. Als het tijd van vrijdenken voorbij is. “Iedereen gehoord, dan gaan we 

die kant op.” Voor de machtsfactor zoekt hij zijn legitimering aan de voorkant: 

“Als we weten hoe alle kanten eruit zien, gaan we de volgende stap nemen.” 

En dan duidt de Leider die rolwisseling ook: “Nu de vakmensen gesproken 

hebben, gaan we plannen.” 

“Ik dacht op een gegeven moment: eigenlijk zijn we knettergek bezig!”, Ge-

rard Scheffrahn leunt voorover op de tafel. We zitten in de vergaderruimte 

boven in het werkpand van het projectteam ‘Diepe Stations” van de Noord/

Zuidlijn aan het Rokin. Scheffrahn vervulde deze functie sinds 2008. Hij 

heeft daarbij zijn inventiviteit geregeld moeten aanspreken. “Zeker na de 

verzakkingen aan de Vijzelgracht was de argwaan van omwonenden groot, 

begrijpelijk. Ook zonder lekkages konden hun panden verzakken en wie 

betaalt dan de schade? In het verleden hadden onze voorgangers met re-

gelmaat verwezen naar een heel geavanceerd meetsysteem dat we hadden 

geïnstalleerd. Dit hield precies in de gaten of er iets gebeurde met de panden 

tijdens de bouwactiviteiten. Maar goed dit systeem ook functioneerde, het 

wantrouwen bleef. Ondertussen ware we tonnen kwijt aan de beoordeling 

van meetgegevens. ‘Eigenlijk zijn we knettergek bezig’ realiseerden wij ons 

op een gegeven moment: “Hoeveel we ook meten, de geruststellen doen we 

de mensen niet”.
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Een goed gesprek met de voorzitter van de Stichting Gijzelgracht bracht uit-

komst. Hij vertelde Scheffrahn dat omwonenden het gevoel hadden dat zij maar 

moesten bewijzen dat ze schade hadden door de bouw van de Noord/Zuidlijn. 

In onduidelijke gevallen trokken zij voor hun gevoel aan het kortste eind. “Waar-

om draaien jullie dat niet om? zei hij. Bewijzen jullie maar dat het niet door 

de Noord/Zuidlijn komt. Omdraaien van de bewijslast is dat gaan heten. Niet 

iedereen was enthousiast vanwege mogelijke precedentwerking. Maar ik zag 

de voordelen als we konden afspreken dat wij dan de schade door een door ons 

in te huren stukadoor en timmerman mochten laten repareren. Een stukadoor 

en timmerman hebben een veel lager uurtarief dan al die specialisten,  met als 

groot verschil dat die alleen maar naar de schuldvraag kijken en die stukadoor 

en timmerman het daadwerkelijke probleem oplossen. Minder kosten en effec-

tiever” aldus Scheffrahn.

Een creatieve oplossing die tijdwinst oplevert: daar hebben we behoefte aan in 

tijden van recessie. 

Hoe werkt creativiteit? In het kader een klein stukje theorie.

1.  Durven loslaten. Doorgaans krijgt iemand zelfvertrouwen als hij weet 

‘hoe het moet’. Hij heeft het al eerder meegemaakt en vertrouwt erop dat 

zijn eerdere aanpak ook nu helpt. We vergeten dat die gestolde ervaring 

een open blik op nieuwe situaties hindert. Als zelfvertrouwen teveel 

zelfvoldaanheid wordt, staat je ego een open blik in de weg. Mensen die 

iets nieuws uitvinden, hebben het vermogen om hun eerdere aanpak los 

te laten. 

2.  Aandacht. Iets scheppen vraagt aandacht, concentratie. Je moet de 

situatie kunnen analyseren en begrijpen. Je moet kunnen luisteren, 

opmerkzaam zijn - en de ervaring in huis hebben om die indrukken te 

duiden. Onafhankelijk kijken is een hele kunst. Mensen worden vaak 

afgeleid door emoties van secundaire aard: ambitie, vooroordelen, 

sensatie. Aandachtig observeren is geen sensationele bezigheid, maar 

vraagt wel veel geduld en wilskracht. 

3.  Visualiseren van je doel. In de topsport is dit inmiddels gemeengoed. 

Atleten hebben de wedstrijd al honderden keren in hun hoofd afgelegd 

voordat het zover is. Ze hebben hem geoefend, van de start tot aan de 

finish. Als je een Ikea kastje in elkaar wilt zetten, is het handig om eerst 

alle plaatjes te bekijken, voordat je met plaatje no. 1 begint. In ons dage-

lijks werk gaat dat ook zo. Visualiseer je doel en bereid je daarop voor. 
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Naar de wetten van Stephen Covey wordt alles twee keer gemaakt: een 

keer in je voorstellingsvermogen en een keer als feitelijke creatie. 

4.  Doorzetten. En keuzes maken. Een nieuwe aanpak maakt kwetsbaar. Jij 

weet dat het mogelijk is, maar niet iedereen is daar van overtuigd. Onge-

twijfeld aarzel je zelf ook wel eens: gaat dit lukken, wie gaat deze aanpak 

overnemen?

In een bestaande organisatie is creativiteit een paradoxaal ding. Meestal is 

de organisatie gericht op beheersing, op het perfectioneren van operationele 

processen. Procedures en systemen beknotten innovatieve medewerkers. De 

noodzaak tot plannen en verantwoorden laat weinig ruimte voor experimen-

ten. De ontwikkeling van de toekomstige mens loopt echter in belangrijke 

mate synchroon met de ontwikkeling van de toekomstige organisatie. De ver-

anderingen in de huidige tijd vragen voortdurend om aanpassing, om nieuwe 

en creatieve oplossingen voor de uitdagingen van morgen. Niet alle organi-

saties kunnen daarin meegaan, voor sommige blijft operational excellence 

het hoogste doel. Voor organisaties die boven de middelmaat willen uitstijgen 

is synergie behalen een belangrijke voorwaarde (COLLINS, 2007, COVEY, 2007). Hierbij 

gaat het om leiderschap dat individuen en groepen boven zichzelf laat uit-

groeien. Bij dit type projectmanagers treffen we een houding aan van: de klus 

klaren is niet genoeg, we willen dit onderscheidend doen!

Een valkuil is overdreven creativiteit, dat alleen maar op zoek is naar syner-

gie als doel op zich. We blijven maar creatief op heidagen - al dan niet onder 

begeleiding van goeroe achtige adviseurs, maar de effectiviteit daarvan is 

uit beeld verdwenen: l’art pour l’art. Tekenaar Peter van Straaten maakt daar 

mooie karikaturen over – het bestuur, aan de vergadertafel gezeten: “Het 

klinkt misschien een beetje gek, mijnheer Folmer, maar wij proberen in dit 

bedrijf winst te maken”. Soms moet je ophouden met je creatieve suggesties. 

Aanvaarden dat je een optimale prestatie hebt bereikt, en weten dat verdere 

verbeteringen niet opwegen tegen de extra tijd en inspanning die ze kosten. 

Ga het bedachte ‘gewoon’ uitvoeren. Dit handen-uit-de-mouwen-steken, de 

aan-de-slag-mentaliteit, zien we vooral terug bij vakmensen en managers. De 

vakman houdt de leider daarmee in evenwicht. Vergezichten en teamontwik-

keling moeten wel in balans blijven met de klus en resultaten. 

De uitkomsten van een creatieve oplossing zijn niet zeker. Maar zonder creativiteit 
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stagneert je opgave. Juist in tijden van recessie ligt de uitdaging in het zoeken 

naar innovaties. En daarbij moet je vertrouwen op een combinatie van inhoude-

lijk vakmanschap en intuïtie. Mirjam Leloux, eigenaar van Science and Business 

en begeleider van uitvinders in het vermarkten van hun uitvinding: “Voor 

uitvinders begint elk project met een droom... Daarna gaat het om een com-

binatie van analyse en intuïtie. Naarmate je meer ervaring hebt ontwikkeld, 

komt er meer ruimte voor intuïtie”.  

F Een eigen pad – en soms dwarsliggen 

Jezelf trouw blijven - en dwarsliggen als het moet
Je eigen kracht ontwikkelen, maar ook je zwakten en grenzen kennen. Blijf 

dichtbij die mogelijkheden in jezelf: dat is bepalend voor je effectiviteit. Bij 

vraagstukken rond je onafhankelijkheid, loyaliteit en integriteit speelt deze 

zelfkennis volop. En soms moeten de grenzen van normen of regels verkend 

worden - als begin van vernieuwing.

Vertrouwen in jezelf  maakt het moge-

lijk dat je trouw blijft áán jezelf. Dat je 

niet met alle winden meewaait, maar 

je onafhankelijke blik bewaart en daar 

altijd voor durft uit te komen. Wanneer 

je gelooft dat je eigen optreden vruch-

ten kan afwerpen, geeft dat rust. 

Jezelf kennen, in jezelf geloven en 

jezelf trouw blijven is van onschatbaar 

belang wanneer je in een lastig parket 

terecht komt. Dat dat ooit gaat gebeu-

ren, staat wel vast. Steven Covey (Jr.) 

zegt daarover in zijn boek De snel-

heid van vertrouwen: “Vertrouwen in 

jezelf,  dat draait om het geloof dat we 

in onszelf hebben,  in ons vermogen 

om doelen te stellen en te bereiken, 

om ons aan afspraken te houden, om onze toezeggingen na te komen: en ook 

ons vermogen om vertrouwen op te roepen in anderen.” De zelfkennis die 

Die planning 
is niet 
realistisch

Never be afraid to say what you feel
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hiervoor nodig is zul je actief moeten organiseren, door feedback 

te vragen uit je team en het effect van je interventies te monitoren. 

Het resultaat kan wel eens even slikken zijn, maar het zijn nood-

zakelijke stappen op weg naar zelfontwikkeling. Wie wil winnen, 

moet leren verliezen. 

Als je jezelf kent, weet je wat je weet èn – vooral - wat je niet weet!  

Dat laatste is misschien wel de belangrijkste eigenschap van een 

effectieve projectmanager. Als hij zijn gebreken kent, kan hij zich 

laten aanvullen door collega’s die eigenschappen inbrengen waar 

hij zelf niet over beschikt. Hiervoor moet je jezelf goed kennen, 

en vrede hebben met wie je bent. Je moet geen te groot of juist te 

klein, maar een reëel beeld van jezelf hebben. 

   

Zie dat lachje in de ogen van Reijer Baas, wanneer hij vertelt hoe hij 

een lastige vertegenwoordiger van één van de betrokken partijen 

moest meekrijgen? De betreffende ambtenaar bleef erg lang op 

zijn stokpaardje zitten. “Dat kon ik lang accepteren: het hoort bij 

het spel. De ambtenaar vertegenwoordigde immers een autono-

me partij die van groot belang was voor de samenwerking. Maar 

toen zijn houding de voortgang onredelijk bleef hinderen, moest ik 

toch iets bedenken. De vergadering waar ik nu aan denk eindigde 

weer vervelend, omdat de man maar bleef hangen in zijn groef van 

niet-meebewegen. Stijfkoppig gewoon. Diezelfde avond stuurde 

hij aan iedereen een mailtje dat hij zijn paraplu was vergeten. Of 

iemand die gevonden had. Ik heb hem toen geantwoord, met een 

cc aan allen, dat ik hem in mijn kofferbak had liggen en dat hij hem 

‘voor tien miljoen’ kon terugkrijgen. Geintje natuurlijk. We hebben 

daarna een tijdje geen last meer van hem gehad.”

Dwarsliggen is soms noodzakelijk. Peter Kole, directeur van de 

Rijksprojectacademie was het ook al opgevallen: zijn cursisten 

hebben over het algemeen een hekel aan hiërarchie. Behendige 

managers voelen zich sterk genoeg om de grenzen van contrapro-

ductieve regels op te zoeken. Knellende conventies staan voor 

hen ‘tussen haakjes’. Bij een ander zal bureaucratische red tape 

eerder risicomijdend gedrag uitlokken, maar de projectmanager 

“ Er is genoeg ruimte 

in regelgeving: met 

‘redelijkheid en 

billijkheid’ kun je veel 

kanten op.” 

MICHEL HENSENS 

PROJECTMANAGER 

ILPERVELD
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van morgen heeft de dure plicht om zelf onafhankelijk te blijven nadenken en 

vraagstukken op hun consequenties te beoordelen. “Rechtvaardigheid boven 

formele rechtmatigheid! Daar draait het om”, zegt Gerhard Jacobs.

Ter illustratie: de financiering van de A2 Maastricht is in orde gekomen binnen 

de democratische spelregels, maar buiten de gebruikelijke ambtelijke proces-

sen om. De gemeente Maastricht maakte zich al jaren kwaad om de gebrekkige 

belangstelling die Den Haag ten toon spreidde voor de problematiek van deze 

snelweg door de stad. In de aanloop naar de Fortuyn-verkiezingen van 2002 

hadden alle fractieleiders plechtig beloofd om daar nu eindelijk eens iets aan 

te doen. Toen op Prinsjesdag van datzelfde jaar de ondertunneling van de A2 

weer eens ‘vergeten was’ in de begroting van het ministerie, trokken de Lim-

burgse bestuurders en masse naar de Tweede Kamer. Ze deelden daar vlaaien 

uit en lieten alle toezeggingen zien die eerder dat jaar in Nieuwspoort waren 

opgenomen. De Kamer dwong daarop een belofte van de minister af. Red tape 

omzeild? Ja. De ambtelijke lijnen liepen al te lang dood. Dus nam de lokale po-

litiek haar verantwoordelijkheid. Er was durf en inventiviteit voor nodig om de 

regels van het spel zo om te buigen, dat de regio nu haar weg kan aanleggen. 

Wees echter niet naïef: powerplay of agressie zijn altijd op de achtergrond aan-

wezig. Blijf daarom alert op zulke destructieve praktijken.

De keerzijde van jezelf trouw blijven is: starheid. Een onbuigzaam iemand die 

zonder nadenken vasthoudt aan wat ‘nu eenmaal mijn normen zijn’, is een 

moeizame samenwerkingspartner. En de valkuil van zelfvertrouwen is na-

tuurlijk zelfoverschatting en het verlies van zelfkritiek. Wie te zeer gelooft dat 

hij het altijd goed doet, verliest zijn neutrale blik en wendbaarheid.

G Je team en je opdrachtgever

Over de samenwerking met je team en je opdrachtgever. Over de meester en 
de gezel, de coach en de dubbelspeler 
Projectmanagers van morgen ervaren zichzelf als ‘van en voor het team’, 

ook als zij er de baas van zijn. Ze zijn goed in het effectief coachen van hun 

collega’s, counterparts en andere betrokkenen. Dat coachen betekent ook: 

mensen leren om op een constructieve, open manier samen te werken. 

Daarnaast is doeltreffend ‘dubbelen’ met je directe opdrachtgever een voor-
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waarde voor succes. En tenslotte: in alle gevallen is geduld een 

schone zaak.

“Ik mag”, zegt Jan Bijkerk – kort voor zijn pensionering ontspannen 

achterover leunend in zijn kantoor aan het IJ – “Ik mag graag met 

jonge mensen werken: die brengen sfeer en energie in de ploeg. 

Werken met een ploeg geeft mij een ‘één-van’-gevoel. Soms gaan 

we met de jongens wat drinken, in de kroeg aan de overkant.” Vak-

mensen zijn vaak doelgericht, net als managers. De vakman zegt: 

‘kwaliteit kost tijd’…, en de manager vervolgt:…, ‘en tijd kost geld’. Als 

leider herkent Jan Bijkerk de meest effectieve invalshoek en weet 

hij de vakman en de manager in zijn eigen taal aan te spreken en 

hem in zijn kracht te zetten. 

Ook kent Jan Bijkerk de kracht en betekenis van rituelen. Rituelen 

verbinden mensen. Het hijsen van een vlag, aandacht voor een 

zieke collega, het versterkt allemaal het groepsgevoel. Hieron-

der valt ook de gang naar de kroeg. Ook dit kan een betekenisvol 

ritueel zijn. Het bevordert de saamhorigheid, die nodig is om er de 

volgende dag weer vol tegenaan te gaan. 

Samenwerken: projectleiders moeten erin uitblinken, willen ze de 

boel bij elkaar houden en in veilige haven loodsen. Want juist zij 

zijn de schakel, het scharnierpunt van ‘de ploeg’. Het zijn team-

spelers, maar ook meer dan dat. Want behalve organiseren is het 

ook hun plicht om een samenwerk-cultuur te creëren, te bewaken 

en over te dragen. Anders gezegd: een goede projectmanager is 

teamspeler-coach. Voor Bijkerks collega Gerard Scheffrahn is het 

woordje ‘samen’ een echt buzz word; samen denken, samen crea-

tieve dingen doen. 

Het projectteam heeft een projectmanager nodig, maar anders-

om geldt dat ook. IPMA Projectie Magazine verwoordt het zo: “Het 

spreekt immers voor zich dat de projectmanager het niet alleen kan. 

Je zult je teamleden daarom op zo’n manier moeten leiden dat je ze 

meekrijgt. Als projectmanager heb je immers minder formele macht 

dan een lijnmanager. De invloed op carrière, salaris en ontwikkel-

mogelijkheden ligt doorgaans bij de staande organisatie.” (2009) 

“ -Je werkt met vakmensen, 

die hebben bij alles wel een 

plausibel klinkend verhaal. 

Dan moet je wel de kennis 

hebben om daar doorheen 

te prikken. Ik hoef maar 

op een bouwplaats rond 

te lopen om te zien of het 

project goed wordt geleid. 

Als tijdelijke materialen op 

één hoop liggen met de 

vaste, dan weet ik hoe laat 

het is.”  

JAN BIJKERK VM.  HOOFD 

UITVOERING NOORD-

ZUIDLIJN AMSTERDAM
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In teamvorming en de meeester-gezel verhouding speelt geduld een be-

langrijke rol. Geduld is een schone zaak. Mensen hebben tijd nodig, de één 

iets meer dan de ander. Maar deadlines zijn ook een realiteit. Jan Bijkerk zegt 

over sommige medewerkers: “Soms denk ik: pff, wat een lamstraal! Voordat ik 

ingrijp, proef ik zo iemand eerst een tijdje. Maar dan pak ik ‘m ook bij zijn lur-

ven!” Hij geeft ruimte en vertrouwen aan mensen, tot het tegendeel bewezen 

is. Dan groeien mensen en komen ze verder, ze krijgen de vrijheid om zichzelf 

te ontwikkelen. Soms moet je dan wel eens een vertraginkje accepteren, met 

de bedoeling dat je straks snelheid terugwint. Reijer Baas denkt er net zo over: 

“Ik geef iemand natuurlijk wel een paar kansen. Maar als hij voor de derde keer 

een smoes verzint, dan word ik wel strak, ja.”

“Irritaties moeten niet je leidraad zijn”, vindt Baas, “en vertragingen zijn niet al-

tijd negatief.” En Rutger Kriek, vanuit zijn ziekenhuisoptiek: “De gebruikers moet 

je meenemen. Daar moet je jezelf  de tijd voor geven. De tijd die je eerst besteedt 

aan nadenken, verdien je later drie keer terug.” Pelle de Wit voegt daar nog een 

waardevolle observatie aan toe: ook geduld tegenover je eigen eerste reacties is 

aan te bevelen. De Wit: “Je eerste reactie is niet altijd de slimste reactie, je wordt 

nu eenmaal wel eens emotioneel, wat daarover ook in de boekjes staat…”

Jouw geduld schept een ondergrond waarop je team, jijzelf incluis, de ruimte 

krijgt voor een eigen actierepertoire. Geduld is ook een signaal naar bezorgde 

mensen ‘buiten’: ik neem de tijd voor u, ik neem u serieus. Dat geeft hen weer 

de ruimte om jou te gaan vertrouwen.

Iedereen vult zijn teamspeler-coach rol op een andere wijze in. Peter Dijk: “Dat 

‘één-van’ is goed, maar niet goed genoeg. Iemand moet wel de baas zijn. Maak 

er alleen geen overdreven hiërarchie van. En naar buiten toe ben ik voor mijn 

club het hitteschild.”

Projectmanagers hebben verschillende stijlen van coaching. Van rustig tot 

uitdagend, van zakelijk tot rondborstig, van precies tot flamboyant. Hoe dan 

ook zijn het variaties op de aloude meester-gezelmethode. Ieder vult die in op 

zijn eigen wijze. “Één op één coachen in de praktijk vind ik leuk”, zegt Bijkerk, 

“Maar zoiets als theoretische gastcolleges geven, mwah. Ik doe het wel eens, 

maar het liefst ben ik de meewerkend-voorman op het werk. Gewoon effe 

benen omhoog: Vertel eens, hoe heb jij dat nou opgelost?”
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Een specifieke samenwerkingsfiguur is het ‘dubbelspel’. Dubbels kom je 

veelvuldig tegen, vooral in de verhouding opdrachtgever - opdrachtnemer. 

Goede koppels maken een verstandige verdeling van verantwoordelijkheden 

mogelijk. Chris de Vries, opdrachtgever van de Provincie Noord-Holland, en 

opdrachtnemer Albert de Vries (geen familie) hebben destijds samen de N201 

gedaan. Chris: “Vanuit de lijnorganisatie kun je je niet voortdurend met dat 

ene project bezighouden, daar hadden wij als Provincie juist Albert voor. Albert 

was als projectdirecteur dan zogezegd ‘de man voor de samenwerking’ met 

alle andere partijen, ik was ‘van de Provincie’. Dus als Albert het nodig vond 

dat de provincie een bepaald initiatief nam, of wanneer we juist even moesten 

dimmen, dan speelde hij dat via mij.”

Het gaat dus om verantwoordelijkheden delen vanuit een gedeelde opgave, 

terwijl die verantwoordelijkheden niet op alle vlakken identiek zijn. Succesvolle 

projectmanagers zijn scherp op de rolverdeling tussen opdrachtgever – pro-

jectmanager. Zij zijn zich bewust van het verschil tussen hun eigen opvatting 

en die van de opdrachtgever. Het kan immers gebeuren dat die botsen. De 

provincie wil bijvoorbeeld versnellen, terwijl de gemeente daar nog niet aan 

toe is. Of de aannemer claimt met recht meerwerk, terwijl de opdrachtgever 

weigert te betalen. Er is moed voor nodig om daar goed mee om te gaan. Je 

eigen rol moet je scherp hebben. En als je snel moet beslissen is het verstan-

dig om van tevoren mandaat en handelingsvrijheid veroverd te hebben. Korte 

lijnen naar de ‘top’ zijn dan nodig. Niet iedere opdrachtgevende bestuurder 

of directeur staat daar positief tegenover. Het is immers helemaal niet in zijn 

belang als je tegen hem in wilt gaan. Peter Storm noemt de relatie opdracht-

gever-opdrachtnemer daarom van beide kanten een spannend speelveld. Het 

is een subtiel maar belangrijk spel om de relatie met je opdrachtgever hel-

der en werkbaar te krijgen. Met een combinatie van zelfvertrouwen, heldere 

argumenten en natuurlijke tact moet het kunnen; jullie hebben immers een 

gedeeld belang in het welslagen van het project. 

Een specifieke valkuil voor de meester-coach willen we niet ongenoemd la-

ten: voor de buitenwereld is de meester-coach verhouding vooral een interne. 

Wie te zeer gefocust is op de interne zaken, vergeet de buitenwacht. Voordat 

je het in de gaten hebt ervaar je de wereld buiten de hekken als lastig, en sluit 

je haar buiten. Dan ben je vooral met je interne zaken bezig. Kijk maar naar de 

Noord/Zuidlijn. Daar werd te lang gedacht: ‘Laat ons nu maar werken binnen 
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de hekken, we doen gewoon even of de stad er niet is.’ Totdat de wevershuizen 

aan de Vijzelgracht gingen verzakken en een tram uit de rails liep. Maar toen 

was het vertrouwen van de buitenwacht inmiddels al geschonden.

H Fatsoen en betrouwbaarheid – ethische dilemma’s

Als projectmanager krijg je de ruimte om te opereren als je in je omgeving en 

binnen je team vertrouwen geniet: je team moet vertrouwen hebben in het 

project, in elkaar en in het management. Dat kan alleen wanneer jij jezelf laat 

kennen als een betrouwbare persoon. Vooral in situaties waarin loyaliteit en 

professionele onafhankelijkheid onder druk komen te staan. De cultuur die je 

probeert te creëren, moet je in je eigen gedrag vóór-leven. 

“ Wees absoluut open en eerlijk, en draai er niet 
 omheen. Dat is nodig om mensen op één lijn
 te krijgen. Bespaar mensen valse beloften en 
 onplezierige verrassingen.”

“Desnoods dreigen met advocaten, 
 maar géén smerige trucs! Je komt 
 elkaar morgen weer tegen.”

“ Een partij die duidelijk een andere kant op
 wil dan de rest niet meer betrekken, jawel…, 
 maar je handelt wel naar eer en geweten.”

“Ik ben allergisch voor mensen beschadigen
 en onwaarheden verkondigen – maar lángs 
 de waarheid schuren, dat kan soms wel weer.
 Je moet ook je mond kunnen houden,  je hoe�
 niet altijd alles te zeggen” “Fatsoen, dat is: rechtvaardig handelen.”

 “Gebruik je fatsoen.” 
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Uit de interviews met de betrokken succesmanagers blijkt dat zij fatsoen, 

integriteit en gewetensvolheid hoog in het vaandel hebben staan, soms vanuit 

hun wereldbeschouwelijke of religieuze overtuigingen. Naast die principiële 

overtuigingen liggen ook heel pragmatische overwegingen ten grondslag aan 

de nadruk op integriteit. De projectmanager staat voor de taak om belangen 

en ‘culturen’ die soms ver uiteenlopen, daadkrachtig samen te brengen. “Als 

iemand zich op een fatsoenlijke manier aangesproken voelt, zal hij sneller ook 

andermans belangen in zijn eindoordeel mee laten wegen.”

Als je de klus hebt aangenomen, zul je loyaliteitskwesties tegenkomen. De ge-

volgen van jouw keuzes kunnen dan ingrijpend zijn, ook al lijken ze in de hec-

tiek van het moment nog wel eens triviaal. Een voorbeeld: als projectmanager 

moet je natuurlijk zorgvuldig zijn en vertrouwelijke informatie voor je houden. 

Maar wat doe je als uit die informatie blijkt dat partijen elkaar onvolledig infor-

meren of zelfs bedriegen? Doe je iets met die wetenschap? Of houd je die voor 

je? En dan deze: je directe opdrachtgever besluit informatie achter te houden 

voor de politiek. Wat zij niet weten, hoeft hij ook niet uit te leggen. Maar de 

volksvertegenwoordiging is op die manier niet in staat een afgewogen besluit 

te nemen. Moet je aan de noodrem trekken, of desnoods lekken? Of is dit deel 

van zijn politieke spel, en valt het buiten jouw verantwoordelijkheid? 

Wat doe je als projectmanager bij belangentegenstellingen, bijvoorbeeld tus-

sen jou en je eigen opdrachtgever? Soms is je opdrachtgever meer bezig met 

zijn eigen positie dan met het slagen van het project. Een bepaalde uitvoering 
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van het project kan hem daarin van pas komen. Dus wil hij de uitkomst van 

het project in de hem welgevallige richting sturen. Of andersom: een van jouw 

eigen opdrachtnemers is vooral bezig zijn eigen toekomst veilig te stellen en 

maakt daarbij niet de meest gunstige keuzes voor het project. 

Omgekeerd kan een toeleverancier een zakelijk belang hebben bij de resulta-

ten van zijn aanpak. Het komt voor dat het halen van een tijdslimiet een bonus 

oplevert. Wat doe je als zo’n belofte een partij in de verleiding brengt om haast 

te maken en het niet zo nauw te nemen met de veiligheidseisen? Zijn professi-

onele onafhankelijkheid kan ter discussie komen te staan. 

Wie dan leeft, wie dan zorgt? Nee dus. Bonussen die een onevenwichtige be-

slissing aantrekkelijker maken dan een afgewogen oordeel over alle relevante 

aspecten, moet je dus vermijden. Dan maar een stevige discussie vooraf. Er 

worden tegenwoordig bestuurders vervolgd, omdat ze het met die evenwich-

tige afweging tussen verschillende belangen misschien niet zo nauw namen. 

Tot hun gelederen wil jij  niet gaan behoren. Je reputatie komt te voet, maar 

gaat te paard. Deze integere houding geldt voor vakmensen, zowel als ma-

nagers en leiders. Hierbij heeft de leider wel de bijzondere taak om integriteit 

bespreekbaar te maken en grenzen te stellen aan zaken als bonussen of belo-

ningen. Hierbij geeft hij zelf het goede voorbeeld in transparantie en zaken als 

declaratie gedrag.

Wat zijn enkele praktische criteria voor ethisch handelen?  

Dit zijn enkele vragen die je afwegingen kunnen sturen: 

• Hoe zal men dit in de toekomst beoordelen?

• Op welke principes stoelt mijn voorstel?

• Is dit besluit een goede leidraad voor toekomstige acties?

•  Zou ik blij zijn om te horen dat mijn ouders of mijn kinderen zo hebben 

gehandeld?

Welke inschatting of keuze je ook maakt, de waarheid achterhaalt je wel. 

Maak de keuze waarmee jij ’s avonds nog ‘in de spiegel kunt kijken’. Waar 

trek jij de grens?

Betrouwbaarheid vormt de basis voor zelfvertrouwen en innerlijke rust. Het 
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is één van de ingrediënten van een fatsoenlijke aanpak, en daar-

mee van het bouwen aan vertrouwen. Zelf betrouwbaar zijn voor 

je team, je opdrachtgevers, de burger en je counterparts. Betrouw-

baarheid fungeert als smeerolie en helpt voorkomen dat het proces 

in een vechtcultuur belandt.

Consistent en consequent handelen is belangrijk voor het schep-

pen van vertrouwen. “Ik ben een dáárom-mens”, parafraseert Ger-

hard Jacobs de eerder genoemde ‘waarom-mens’: “Wees leesbaar 

als mens. Maak helder en communiceer wat je doet en waarom. 

Dat schept duidelijkheid en geeft rust. Anderen gaan daar weer 

naar handelen.” 

Supernanny is een populair tv programma over opvoedingsvra-

gen. Telkens opnieuw is daar te zien hoe probleemgedrag van 

kinderen is terug te voeren op de ouders. De ouders zijn het onder-

ling niet eens of leven in spanning; ze hebben zelf geen besef van 

grenzen en weten die dus ook niet te trekken voor hun kinderen. 

Of ze zijn allergisch voor gezag en weigeren zelf een positie van 

gezag in te nemen. Het gaat hier om voorbeeldgedrag. We kunnen 

praten wat we willen over waarden en normen in het maatschap-

pelijk verkeer of over core values in organisaties, maar pas als we 

het goede voorbeeld geven, komen onze woorden tot leven. En het 

slechte voorbeeld ontkracht ze of maakt ze tot een slag in de lucht. 

Daden spreken luider dan woorden.1

Soms wordt iets rechtmatigs toch niet als rechtvaardig beschouwd. 

Maar wie bepaalt dat dan? Je toetst de gevolgen van je beslissing bij 

anderen, je stemt af met je collega’s en je opdrachtgever: je zorgt voor 

dekking. Vooral als het om serieuze afwijkingen van de norm gaat. 

Een dilemma. De projectmanager werd door een bestuurlijk 

opdrachtgever gevraagd om een bouwproject te regelen via een 

bevriende bouwer, zonder rekening te houden met het feit dat  deze 

decentrale overheid verplicht was het project aan te besteden. 

1 geïnspireerd door Johan Schaberg, NRC, februari 2010

“ Wees leesbaar als mens.” 

GERHARD JACOBS 

DIRECTEUR  

ST. NICOLAASSCHOOL ODIJK
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De politiek hecht grote waarde aan een strikte naleving van de eigen aanbe-

stedingsrichtlijnen. Maar het voorstel van de bestuurder zou wel resulteren 

in een snellere oplevering van het project. Het was een gevoelige en com-

plexe situatie.  Dat was wel even zweten voor de projectmanager. Hij heeft de 

juridische kant laten toetsen en zijn dilemma met collega’s besproken. Thuis 

is hij onder vier ogen met de bestuurder gaan praten. Sneller opleveren klinkt 

aardig, maar niet als we tegen de richtlijnen van de eigen organisatie in gaan. 

Gelukkig kreeg hij de opdrachtgever mee. Maar spannend was het wel. Tegen-

gas geven moet soms, ook al loop je de kans je opdracht erdoor te verliezen.

De achterkant van betrouwbaarheid is... naïviteit. Je kunt zelf wel betrouwbaar 

zijn, je kunt je omgeving wel betrouwbaarheid vóórleven, maar dat wil nog 

niet zeggen dat anderen ook betrouwbaar zijn. Blijf dus alert op agressief ge-

drag en ontduiking. 

2.2 Round-up: playing with complexity 

Chaos is de grondstof van de schepping: daarmee omgaan vergt wendbaarheid

Veel projectmanagers hikken aan tegen het feit dat projecten steeds 

ingewikkelder worden. De projectmanager van morgen voelt zich juist thuis 

in die toenemende complexiteit. Hij is daar wendbaar in, zonder stuurloos 

te worden. Impasses, tegenslagen en onzekerheden beschouwt hij niet als 

hindernissen, maar als kansen. Kansen voor creativiteit, voor gezamenlijke 

oordeelsvorming en vindingrijke acties die oplossingen bieden, bij voorkeur 

op meerdere niveaus tegelijk. Niet altijd door het zelf beter te weten of harder 

te lopen, maar vooral door ‘de bal het werk te laten doen.’ Door te vertrouwen 

op het oplossend talent van zijn mensen. Dat vraagt wel rust, lef en de 

vaardigheid om tijdig goede keuzes te maken. In de wendbaarheid die van de 

toekomstige projectleider gevraagd wordt, komen veel elementen van andere 

persoonlijke kenmerken terug.  

In dit hoofdstuk hebben we een aantal persoonlijke kenmerken besproken die 

een rol spelen in de effectiviteit van projectmanagers en hun projectmanage-

ment. Projecten ontvouwen zich op een onvoorspelbaar speelveld. Wat de 

dag van morgen brengen zal, is ongewis. Wie daar tegenop ziet, kan beter een 
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“ Besturen van complexiteit 

vraagt om projectleiders 

en opdrachtgevers die 

zich intrinsiek willen 

verbinden met het 

resultaat en met de 

mensen die geraakt 

worden.”  

CHIEL ZWARTS, PARTNER 

KSG&COMPANY

ander ambacht kiezen. Succesvol projectmanagement is in toene-

mende mate leven volgens de Wet van Cruyff - elk nadeel hep se 

foordeel. In de inleiding hebben we iets gezegd over verschillende 

vormen van complexiteit. Meer rechtlijnige detailcomplexiteit, die 

vooral ligt in haar technische, financiële of juridische uitdagin-

gen. En dynamische complexiteit, vooral gelegen in chaotische 

omstandigheden met veel stakeholders en invalshoeken. Beide 

vormen vragen om hun eigen aanpak, variërend van orde zoeken 

tot het managen van ingewikkelde processen van wilsvorming.

Waar het om gaat is dat je de complexe omgeving van het project apprecieert 

en mooi vindt, los van de vraag of jij er op dat moment iets mee moet! Sommige 

projectmanagers kunnen werkelijk genieten van maatschappelijke dynamiek. Van 

inventieve acties en reacties, van de betrokkenheid van anderen. Ze kunnen de 

complexiteit herkennen, erkennen en hanteren. Zij hoeven de complexiteit niet te 

bevechten of te bewerken, maar kunnen hem omarmen, zich er vrij in te voelen en er 

mee te spelen. Dat is de attitude die we zoeken. Alleen wie schoonheid en perspec-

tieven ontwaart in de veranderlijkheid zelve kan doorgroeien in het vak, zonder op 

de klippen te lopen.

Effectieve projectmanagers geven er bewust en onbewust blijk 

van dat de omstandigheden soms complex van karakter zijn. “Ze 

weerstaan de verleiding om wilde, complexe vragen als tamme, 

eenvoudige vragen te behandelen. Ze kunnen die complexiteit 

vooral in de tijd plaatsen. De tijd is dan niet zozeer een bron van 

stress, maar veel meer een inspirerende ruimte om samen met 

anderen naar hanteerbare inzichten te zoeken. Het ontwikkelen 

en behoud van overzicht spelen daarbij een belangrijke rol. En het 

vermogen om rustig te blijven. Juist in een dynamische, en soms 

verschuivende context. Eerder met de blik van een groothoeklens 

dan via een microscoop, zij het dat details bepalend kunnen zijn. 

Zowel al te simpele reductie als besluiteloze verlamming zijn on-

gewenst. Het is de kunst eenvoud te harmoniëren met elegantie”, 

zoals Derkse (1993) en Wijers (2011) daarover spreken. 

Wendbaarheid is één van de ingrediënten die ‘playing with 

complexity’ mogelijk maken, een onmisbare vaardigheid in een 
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“ Wendbaarheid is ook over 

je eigen schaduw heen 

kunnen stappen, ten bate 

van het eindresultaat.”  

MARIEKE KOOPMANS 

CONSULTANT 

PROJECTMANAGER 

PRORAIL

samenleving die voortdurend van kleur verschiet. ‘Flexibel zijn’ 

staat hoog in het vaandel bij doorgewinterde projectmanagers. 

Normaliter gaat ‘flexibiliteit’ over de vaardigheid van het aanpas-

sen, zodra en zo vaak als dat nodig is. Scope veranderen, monito-

ring bijstellen, conflicten aangaan: iedere dag bestaat uit tiental-

len beslissingen. Soms moet je je toon en je gedrag aanpassen, 

je emoties onder controle houden. Zoals op die middag in juni 

waarop Gerard Scheffrahn  ons mee zou nemen in de bouwput 

van het toekomstig metrostation Rokin. Drie seconden voor de 

afspraak komt hij zwijgzaam uit een vergaderruimte benen, waar 

net pittige kritiek is geleverd. Een paar minuten later heeft hij 

alweer de knop omgezet en praat hij honderduit. Dat is aanpassen. 

Of Reijer Baas, eerlijk: “Natuurlijk geef ik wel eens een schop te-

gen die prullenbak als er niemand kijkt, maar naar buiten toe mag 

je dat niet altijd laten zien en moet je snel kunnen schakelen.”

Wendbaarheid betekent ook: je eigen (veronder)stellingen en 

stokpaardjes kunnen loslaten als zich betere alternatieven aandie-

nen. Marieke Koopmans noemt het “over je eigen schaduw heen 

stappen” ten bate van het eindresultaat. 

Lef om te kiezen. Wie niet kan beslissen, komt nergens. Door een 

visie te ontwikkelen en daarin zelf een strategische positie te kie-

zen kan het ongemak en de onvoorspelbaarheid worden geredu-

ceerd. Maar knopen doorhakken op basis van de grote onzeker-

heid die hedendaagse projecten kenmerkt, dat vergt een speciaal 

soort durf en vaardigheid. Bouwers zijn doeners: niet neuzelen, 

vort met de geit! Maar ze kunnen ook een zwakke plek hebben: 

“Ze zijn getraind om beslissingen te nemen op basis van harde 

cijfers en gegevens. Dat is een diep ingesleten reflex. Ze worden 

onzeker in situaties waarin die cijfers niet voorhanden zijn. Dan 

kunnen ze niet meer kiezen. Funest in ingewikkelde omstandig-

heden, waarin je voortdurend vooruit moet denken en deson-

danks altijd verrast kan worden door de realiteit”, zegt Jack Hock. 

Zelfs wanneer er wel duidelijke informatie op tafel ligt, komt het 

‘niet kunnen kiezen’ maar al te vaak voor. Kiezen doet pijn, want 
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het betekent altijd: andere mogelijkheden uitsluiten. Mensen kunnen daar 

vrees voor hebben. Er lijkt geen weg terug, ze hebben het gevoel in een zelf-

geschapen fuik te lopen: ‘het was toch je eigen keuze?’ 

Wie kan kiezen, kan tot actie komen. Net dat beetje extra keuzevaardigheid 

en lef is een goede basis voor effectief projectmanagement. Jouw keuze-

vaardigheid is één van de bouwstenen van het vertrouwen van jouw me-

dewerkers. Die zien dat je iets doet met dingen, en niet blijft aarzelen. Dan 

denken ze: ‘Bij zo iemand kun je met een probleem terecht: er gebeurt dan 

tenminste iets’. De ervaring zegt: een slecht besluit is soms beter dan geen 

besluit. Het geeft duidelijkheid op de korte termijn.  Uitstelgedrag is nadeliger 

voor de organisatie.. 

Conflicten bieden je de kans om vertrouwen winnen doordat je serieuze 

aandacht schenkt aan grieven, en helemaal wanneer je het conflict weet op 

te lossen. Ze kunnen daarnaast ook de opmaat zijn tot allerlei optimalisa-

ties, van de scope tot en met het eindproduct. Ter illustratie: één deel van de 

bodemsanering Oostergasfabriek (in Amsterdam) lag vlakbij een school. Dat 

gaf onenigheid. Omwonenden wilden pas saneren na de zomervakantie, 

wanneer de temperaturen lager zouden zijn en de kwalijke dampen daardoor 

minder. De school, daarentegen, bepleitte juist de vakantietijd: dan werden 

de kinderen er niet aan blootgesteld. De herfstvakantie, misschien? Helaas, 

die vakantieweek was te kort voor de geraamde doorlooptijd. Goede raad 

was duur. De oplossing kwam vanuit het overleg zelf: de aannemer opperde 

om alle zeven vakantiedagen lang twaalf uur per dag door te werken. Dan 

moest saneren mogelijk zijn in een dag of tien. De school beloonde hem 

door de vakantie iets op te rekken. De Dienst Milieubeheer hielp mee door in 

de meedenk-stand te gaan, en niet meer formalistisch op details te contro-

leren. De uitvoering liep geolied. Dat bezorgde het verdere project veel en 

nuttig krediet bij alle betrokkenen.

Een valkuil is stuurloosheid. Zoals ‘ziekenhuismaker’ Rutger Kriek zegt: “Wan-

neer de arts ineens komt aanzetten met ‘ik heb nu toch zo’n mooi idee opge-

daan op dat congres!’, moet je natuurlijk je oren open houden: hij kan gelijk 

hebben…. Maar overal zomaar op ingaan, dat moet je voorkomen.” Wendbaar-

heid, prima. Maar je moet er wel controle over hebben. En je ervan bewust 

zijn dat jouw wendbaarheid ook voor anderen behapbaar moet blijven.
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De keerzijde van lef is overmoedigheid, onbezonnenheid, of onverschil-

ligheid. En eventueel intolerantie voor mensen die voorzichtiger opereren. 

Beide kunnen tot conflicten en brokken leiden.

In Dienen en Deugen van René Weijers (2011) wordt een repertoire zichtbaar, 

waaruit topbestuurders putten bij het hanteren van complexiteit, onvoor-

spelbaarheid en onzekerheid. In verschillende vormen komen ze terug in het 

dagelijks bestaan van effectieve projectmanagers en kunnen zij er dus van 

leren. In een kader kunnen zij:

1. Herkennen en erkennen van complexiteit

2. Reduceren en vereenvoudigen van complexiteit

3. Anticiperen op de toekomst met scenario’s

4. Kiezen en creëren van een eigen toekomst

5. Organiseren van diversiteit in de samenstelling van teams

6. Ontwikkelen van veerkracht en vitaliteit

7. Respecteren van feitelijke én zachte informatie

8. Aanspreken van collectieve intelligentie en benutten van diversiteit

9. Respecteren van het primair proces

10. Niets doen en het goede moment afwachten
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“When I was just a little girl,  

I asked my mother: what will 

I be? Will I be pretty? Will I be 

rich? Here’s what she said to 

me: que sera, sera.”    

DORIS DAY

INTERMEZZO 
’QUE SERA, SERA’ 

Prof. Peter Storm

em. Hoogleraar Bedrijfskunde

Doris Day verzuchtte het al. En de lezer die zich 

door al deze persoonlijke kenmerken heeft heen 

geworsteld doet misschien hetzelfde. Hoe gaat 

me dit ooit lukken? Wordt hier een engel in zijn 

koninkrijk beschreven? Wat moet er van mij 

worden? Doet het er echt toe of je alle genoemde 

eigenschappen beheerst? Nee. Laat het los! 

Hier past dus een krachtige relativering: zijn het wel deze kenmerken? Mis-

schien zijn het er wel twaalf. Of acht. Wie zal het zeggen? Is het relevant? Neen! 

Deze competenties zijn afkomstig uit gestolde ervaringen, niet uit statistisch 

verantwoord langjarig onderzoek. Sommige deugden zullen elkaar voor een 

deel overlappen. Ze zijn niet allemaal met een stanleymesje te scheiden. Rela-

tiveer daarom de gegeven opsomming.  Professor Peter Storm verwoordt zijn 

relativerende observatie als volgt:  

“Zoveel competenties: ben je pas een goede projectmanager als je ze allemaal 

bezit? Als je deze vraag met ‘JA’ beantwoordt en als je naar dat antwoord gaat 

leven en werken – zonder er verder over na te denken - dan vrees ik dat je 

weinig succes zult hebben als projectmanager. Je wordt geen goede project-

manager als je alleen maar een abstract en algemeen ideaal voor ogen hebt. 

Je wordt niet goed als je in alles goed wil zijn. Dat is een paradox achter het 

verhaal van de kenmerken van de projectmanager. We hebben allemaal wel de 

vakman, manager en leider in ons. Maar ieder heeft een ontwikkelingsniveau 

op deze rollen doorgemaakt en voelt zich bij een van deze rollen het meeste 

thuis. Hierin je niveau erkennen maakt dat je effectief bent. Deze reflectie is 

bedoeld om die paradox toe te lichten en je daarmee aan het denken te zetten.

Enzo Ferrari heeft het grootste deel van zijn leven gewijd aan het ontwerpen 

van de allerbeste racewagen. Zeg maar, het ontwerp dat aan alle tien de eisen 
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van een perfecte racewagen voldoet. Als we nu aan Enzo zouden kunnen 

vragen of hij dat doel heeft bereikt, wat zou hij dan antwoorden? Ik denk dat 

zijn antwoord iets zal zijn in de trant van ‘Nee, dat heb ik niet en dat kan ook 

niet. ’Want zodra je denkt dat je het perfecte ontwerp hebt bedacht, ontdek je 

dat het ergens nog beter kan. Dat het altijd ergens nog beter kan, vloeit voort 

uit een aantal factoren. 

Als eerste wil ik noemen: je eigen persoonlijke beperkingen. Enzo had er 

een aantal. Hij was eigenwijs, hij had geen diepgaande kennis van auto-

techniek en hij had een hekel aan de speciale wensen van veel van zijn 

klanten. Dit leidde er onvermijdelijk toe dat Enzo’s ontwerpen een bepaald 

karakter en dus hun eigen beperkingen hadden. Anders dan de ontwerpen 

van, bijvoorbeeld, Bugatti. Dat roept de vraag op of je de ideeën van anderen 

wilt overnemen of dat je je eigen weg wilt blijven gaan. Alleen Enzo’s zoon, 

Dino, kon hem er uiteindelijk van overtuigen dat het de moeite waard was 

om eens een auto met een achter de bestuurder geplaatste motor te ont-

werpen. Deze auto was zo anders dan datgene wat Enzo als ideaal zag, dat 

hij het niet aandurfde om hem een Ferrari te noemen. Het werd een nieuw 

merk, de Dino. Pas later, toen dit nieuwe ontwerp erg succesvol bleek, liet hij 

de Dino toe tot de Ferrari stal. 

Een tweede factor is de aard van je ambities. Enzo Ferrari had geen vlam-

metje, hij had een fakkel; een brandende ambitie. Maar wel een heel speci-

fieke: winnen; altijd de snelste zijn. Nog steeds stelt Ferrari een wereldwijde 

norm. Als andere fabrikanten een nieuwe sportwagen ontwikkelen, dan 
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is een Ferrari de meest gebruikte benchmark. Ferrari is niet de 

norm voor betaalbaarheid, veiligheid, betrouwbaarheid, comfort 

of duurzaamheid. Dat zijn ambities van andere auto ontwerpers. 

Dit brengt mij bij de derde factor: de kwaliteiten van de anderen 

met wie je samenwerkt en de aard van de organisatie die je met 

hen bouwt. Enzo koos voor de in zijn ogen beste ontwerpers, 

bouwers en coureurs. Hij had niet zelden ruzie met een of meer 

van hen, maar hij bleef de meesten van hen trouw. Zo ontwikkel-

den zij een ijzersterk netwerk – deels een organisatie, deels een 

legende -, dat hen allen heeft overleefd.

Terug naar de paradox: Je wordt niet goed als je zelf in alles goed 

wil zijn. Je kunt de klemtoon leggen op goed. Enzo’s “slechte” 

eigenschappen waren mede oorzaak van zijn succes. Welke van 

jouw beperkingen kunnen een bron zijn voor jouw succes? 

Je kunt de klemtoon leggen op alles. Enzo had een beperkte maar 

sterke ambitie. Wat is jouw leidende ambitie als projectmanager? 

Durf  je die ambitie boven andere ambities te stellen? En daardoor 

regelmatig te ervaren dat je de mindere bent in andere ambities? 

En je kunt de klemtoon leggen op zelf. Enzo was wel eigenwijs, 

maar hij wist ook dat hij in zijn eentje geen succes kon boeken. 

Weet jij welke kwaliteiten en rollen van anderen (vakman, ma-

nager, leider) je nodig hebt en hoe je met hen een stevig netwerk 

kunt bouwen?”

“ De projectmanager bestaat 

niet in een complex project. 

Het zijn er altijd meerdere. 

Samen 1 zijn, dat is de 

uitdaging.”  

PETER STORM 

EM HOOGLERAAR 

BEDRIJFSKUNDE
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HOOFDSTUK 3
GO4IT! KERNHANDELINGEN

Van de mens naar het doen. Van je persoonlijke kenmerken 
naar je handelen – het creëren van een betekenisvolle 
projectgemeenschap voor effectieve en moderne projectsturing.

Managen is gewoon doen. Maar wát dan, en wanneer? In het vorige 

hoofdstuk hebben we gezien dat jij, als moderne projectmanager, een 

bepaalde persoon bent die uit een bepaald hout is gesneden. Het ging 

daar over de Mens achter de projectmanager. Je persoonlijke kenmerken, 

je eigenschappen, je kernwaarden, je deugden. In dit hoofdstuk gaan we 

in op de dingen die je moet Doen. Welke kernhandelingen verricht een 

effectieve projectmanager altijd, of op zijn minst bijna altijd, voor het beste 

resultaat? Het zijn algemene handelswijzen, die direct voortvloeien uit 

zijn persoonlijke kenmerken. Als voorbeeld: als een van jouw kenmer-

ken is: ‘affiniteit hebben met de belangen van anderen’, dan zal een van 

je kernhandelingen zijn: het zoeken naar methoden om die belangen te 

verbinden. 

Het maakt niet uit waar of wanneer je dat doet: of je nu op een groot of 

een klein project zit, grote of minder grote belangen hebt te dienen, een 

maatschappelijk gevoelig of minder gevoelig project onder je hoede hebt. 

Het is een aanpak die je eigenlijk altijd wel zult hanteren, in mindere of 

meerdere mate. Daarom hebben we ze Kernhandelingen genoemd. Er zit 

een zekere rangorde in, maar ook weer niet: sommige handelingen lopen 

door elkaar heen, andere overlappen elkaar.
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Kernhandelingen dus. In een zekere rangorde – naar de paragrafen van 

straks - zal de projectmanager van morgen: 

• Doorgronden wat er speelt

• Vertrouwen bouwen, met als doel om synergie te creëren. Op weg naar de 

gedroomde maatschappelijke meerwaarde 

• Verbinden en samenwerken

• Betrokkenen ‘mede-eigenaar’ maken

• Je project sturen, maar dan anders!

In praktische zin zijn al deze handelingen schakels in een doelgerichte en 

beheerste projectsturing. Je begint bij de eerste handelingen en probeert er 

steeds meer in de praktijk te brengen. Niet altijd na elkaar, en niet altijd opeen-

volgend. Het is geen rechte weg, maar mensenwerk - met zijn worstelingen, 

dilemma’s en blunders. Het is een kurkentrekkerbeweging, waarbij ver-

schillende Kernhandelingen telkens door elkaar heen bewegen. Vertrouwen 

bouwen doe je altijd, van het begin tot het eind. Maar toch: je kunt pas echt 

vertrouwen wekken als je al iets hebt laten zien. Zonder te doorgronden wat er 

speelt en zonder iets te laten zien, kun je geen vertrouwen oogsten. Als je het 

niveau bereikt waarin je betrokkenen ‘mede-eigenaar’ kunt maken, dan ben je 

ver gevorderd in de eredivisie van de projectsturing. Dat lukt niet altijd, en het 

is ook niet in elk project noodzakelijk. Maar in de grotere, complexe opgaven is 

het zeer relevant. Het zorgt ervoor dat de aanwezige energie en inzet maxi-

maal wordt gebundeld en gericht op het best bereikbare resultaat. 

Wij koppelen deze Kernhandelingen aan de persoon van de projectmanager 

en zijn projectteam. Waarom? Omdat wij ervaren hebben dat zij degenen zijn 

die het project en zijn omgeving de volgende stap kunnen laten maken. Een 

stap waarbij menselijk potentieel volledig wordt waargemaakt. Zij zijn de men-

sen die ons met die Kernhandelingen een stap kunnen laten zetten op weg 

naar een waardevolle projectgemeenschap, waarmee zij de kans op een goed 

projectresultaat aanzienlijk kunnen vergroten. 

Op deze plaats past een kleine schets van een bredere maatschappelijke ont-

wikkeling. In de laatste decennia is een generatie opgevoed met het liberale 

gedachtegoed dat we onze welvaart moeten maximaliseren. De misvatting 

daarvan is de veronderstelling dat als iedereen zijn persoonlijke welvaart opti-

maliseert, de totale welvaart ook wordt geoptimaliseerd. Door deze eenzijdige 
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focus op economische groei en consumeren is ons leven verschraald. Het op 

ons eigenbelang gerichte model heeft ons blind gemaakt voor de consequen-

ties van deze opvatting voor de bredere gemeenschap. 

Een tweede misvatting is dat de wereld bestaat uit delen die niet met elkaar 

verbonden zijn. We gaan ervan uit dat ieder individu onafhankelijk is en doet 

wat goed voor hem is. Alsof zíjn handelingen niets te maken zouden hebben 

met míjn handelingen. Onder invloed van een Angelsaksisch wereldbeeld 

zijn we gaan leven in anoniemer gemeenschappen (grotere zorginstellingen, 

steden, scholen, bedrijven). En in die grotere gemeenschappen is de afstand 

tussen management en werk zo groot geworden, dat we de uitvoerders op 

afstand moesten controleren op de kwaliteiten van hun werk. De schoolin-

spectie controleert leraren, verplichte schooltoetsen toetsen de voortgang van 

het leren, artsen declareren hun werk via ingewikkelde DBC’s, en de project-

manager wordt gebonden aan vuistdikke kwaliteitssystemen. 

Een projectomgeving is een omgeving die qua omvang meestal redelijk over-

zichtelijk en beheersbaar is. Haar aard - het toewerken naar een fysiek eind-

resultaat – maakt dat zij een betekenisvolle gemeenschap kan worden. Een 

gemeenschap waar een aantal waarden weer tot leven kan worden gebracht. 

Waar de betrokkenen en de omgeving zich verbonden voelen, waar mensen 

verantwoordelijkheid nemen en met plezier werken aan een eindresultaat. Die 

zingeving is een taak die bij uitstek door de projectmanager kan worden voor-

geleefd. De best lopende projecten blijken die projecten te zijn, waar project-

teams zich in een bepaalde autonomie en stabiliteit eigenaar van hun project 

zijn gaan voelen. Waar zij gezamenlijk de problemen oplossen, zonder zich te 

verschuilen achter functieomschrijvingen. Waar de spirit in de organisatie iets 

zegt over het niveau van energie dat beschikbaar is, het niveau van compas-

sie aan de ene kant en van humor aan de andere kant. Want waar deze spirit 

heerst, realiseren mensen zich dat ze allemaal fouten maken en dat ze daarom 

kunnen lachen en blij zijn als het goed gaat. 

Management theorieën zijn van oorsprong sterk geworteld in rationaliteit. De 

realiteit wordt dan gezien als een machine, die bestaat uit raderen die in elkaar 

grijpen en logisch functioneren. Echter, de complexiteit van de werkelijkheid 

alleen proberen te beheersen via modellen is een heilloze zaak. Het veronder-

stelt dat de wereld maakbaar is. Dergelijke schijnrationalisaties hebben in veel 
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gevallen geleid tot grote problemen. Daardoor is men het overzicht verloren en 

ziet men de samenhang en versterking van dynamische processen niet meer. 

Nieuwsgierigheid naar de complexiteit om ons heen levert betere inzichten 

op dan alleen de beheerszucht via modellen. De projectmanager van morgen 

moet blijven vertrouwen op zijn gevoelsmatig repertoire, naast alle redenerin-

gen die er natuurlijk ook zijn. Modellen zijn nodig. Uiteraard. Maar de mens 

blijft de baas. Jij bent je ultieme eigen raadgever als het echt ingewikkeld is. 

Jij moet zelf de uitkomsten van de modellen interpreteren en de menselijke 

waardigheid in de organisatie blijven bewaken.  

Projectmanagers kunnen die leiders zijn die betekenis helpen creëren voor de 

mensen, in hun team en daaromheen. Wij noemen dit synergievoordelen ha-

len. Synergie is eenvoudig gezegd een creatieve oplossing voor een complexe 

vraag, waar alle betrokken zich thuis bij voelen. Projectmanagers kunnen 

zorgen dat betekenisvolle relaties worden aangegaan ten bate van een gedeeld 

eindbeeld. Wanneer je een verantwoordelijkheid hebt voor een groep, is het je 

taak om synergie te creëren waardoor de samenwerking vlot verloopt en ver-

binding te maken met de gemeenschappen daarbuiten. Synergiedenken sluit 

niemand uit: zij is gebaseerd op het inclusieve denken. Niet alleen het team 

zelf, de opdrachtgever, maar ook de samenleving profiteert mee. In een der-

gelijke omgeving maximaliseer je de kansen dat een relevant project tot een 

werkelijk goed einde wordt gebracht. In een inspirerende omgeving neemt 

de kans toe dat jouw projectsturing binnen een redelijke termijn en voor een 

betaalbare prijs tot het gedroomde eindresultaat leidt.1

Hoe dan? Leest u maar. 

1   Geïnspireerd op Tex Gunning: ‘Leiders creëren betekenisvolle gemeenschappen’,  
in Leiderschap voor een mooiere wereld van Henk-Jan Hoefman en Lenette Schuijt.
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3.1  Doorgrond eerst wat er speelt: analyseer, 
bereken, ken de feiten, ken de mensen

Uit de ontmoetingen met projectmanagers blijkt dat zij vaak doorvragen om 

werkelijk te doorgronden wat er speelt, wat de feitelijke omstandigheden zijn 

van de opgave. Zonder een goede identifi catie van het probleem geen goede 

diagnose. Zij onderzoeken ook wat de mensen binnen en rond het project 

beweegt, wat zij vrezen en hopen. Wil je een succesvolle aanpak en veran dering 

mogelijk maken, dan is doorgronden en doorvragen een eerste vereiste.

MACHT

STANDPUNT

BELANG
WAARDEN

Eén van de boeiende eigenschappen van succesvolle projectmanagers is de 

lol die ze beleven in het kritisch nadenken over hun opdracht. Is het wel wat 

het lijkt? Hoe zit deze puzzel precies in elkaar, waar zitten de inconsequenties? 

Maar ook: hoe kijkt die ander daar tegenaan? Waar zit zijn ‘diepere laag’? Neem 

nooit zomaar aan dat je ‘het wel door hebt’. Want the devil is in the detail. 

Met dat ‘waarom’-enthousiasme gaan ze bij binnenkomst in een project stee-

vast eerst op zoek naar de essentie van hun opgave:

• De feiten op een rij. Wat zeggen die feiten over je opdracht? Achtergronden, 

cijfers, kosten en opbrengsten. 

• De beweegredenen van deelnemers en stakeholders rond een project: 

relevant om te weten in een wereld, waarin de mening van stakeholders 

soms net zo belangrijk is als de feitelijke realiteit. 
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• ‘Ga uit van de feiten’ zeggen doorgewinterde projectmanagers: ‘80 procent 

van je succes wordt bepaald door je voorbereiding. De rest is doen.’ Je 

analyse van de feiten is de grondslag van al je activiteiten. Hier komt de 

‘waarom-mens’ om de hoek kijken. Je wilt weten hoe het zit. Meestal heeft 

iedereen wel een mening, maar jij houdt die bij voorkeur nog even voor je. 

Totdat je hebt uitgezocht hoe het echt zit. 

Alex Colthoff, manager Infra bij de Stadsregio Amsterdam: “Wanneer je als pro-

jectmanager binnenkomt bij – pakweg – het project rond een nieuwe OV-lijn, 

wemelt het van de meningen. Je hebt de lightrail-adepten, de metro-adepten, 

de tram-adepten. Ga eerst maar eens kijken: hoeveel mensen gebruiken de 

betreffende route, wat is het bediengebied, welke alternatieve OV-verbindin-

gen zijn er al? En wie is die gebruiker dan, hoe laat komt hij en op welke dagen, 

waar komen ze vandaan?” 

Projecten in kaart brengen is een neutrale handeling. Het is informatie verza-

melen. Het is het tellen van de aantallen passagiers, het maken van de progno-

ses voor de toekomst, het in kaart brengen van de ondergrond, het maken van 

een kosten-batenanalyse.

Zorg dat je de oplossingen die je bedenkt, gelijktijdig narekent. Zoek bij elk 

ontwerp uit wat de kosten zijn, en wat de verwachte baten. In jouw project-

team houden een boel mensen zich bezig met het verzamelen en beoordelen 

van de feiten. Als het goed is. Je ontwerper, je controller, je contractjurist, je 

risicomanager. Ook een architect die een meeslepende toekomst ziet, zal eerst 

zijn basisinformatie moeten hebben. 

Wat doe je dan met de uitkomsten van al dat voorbereidende huiswerk? In-

strumenten van projectbeheersing vertellen je hoe iets onlangs was, niet hoe 

iets moet worden. Het dashboard vertelt je hoe hard je rijdt, niet hoe je op koers 

moet blijven. Het gaat erom die uitkomsten te gebruiken als stuurinformatie. In 

combinatie met je routekaart en het gaspedaal bepaal je of je harder of zachter 

moet rijden om je doel te bereiken. Je gebruikt je feitelijke informatie om beslui-

ten te nemen over het vervolg. Is die ambitie nog steeds haalbaar?

Het komt vaak voor dat mensen schrikken van de cijfers en dan meteen het 

betreffende plan afschrijven: het wordt kapot gerekend. Dat is niet de bedoe-

ling. Want wat zijn schokkende cijfers immers…? Precies: een impasse, dus: 
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een kans! Ook ogenschijnlijk onhaalbare scenario’s kunnen een haalbare 

business case opleveren wanneer je er maar slim mee omgaat, en partijen 

stapje voor stapje weet te interesseren en mee te krijgen. Feiten zijn één, en je 

hebt ze absoluut nodig. Maar meer dan basisingrediënten zijn het niet. Daarna 

begint het koken pas.

Na de cijfers gaat het om de mensen en hoe zij met de feiten omgaan. Je 

kent het wel: stakeholderanalyse, krachtenveldanalyse. Zulke instrumenten 

zijn tegenwoordig bij management-opleidingen gesneden koek. Het krachten-

veld in kaart brengen vormt een vast programmapunt aan het begin van ieder 

project. Je moet weten wie wat wil, welke invloed partijen hebben. Projecten 

kunnen gruwelijk vastlopen op die belangen.

Bij Schiphol herinneren ze zich nog levendig die ene laatste boer, die niet wilde 

vertrekken en geen contact toestond: “pas als je met een goed bod komt”. Maar 

het was niet alleen omdat hij financieel het onderste uit de kan probeerde te 

halen. Hij had ook uniek land - door jarenlange gerichte bewerking - waarop 

hij een uniek exportproduct verbouwde. Eens in het jaar kweekte hij 1,5 meter 

lange bloementakken die in Japan op vruchtbaarheidsfeesten werden ver-

kocht. Niemand in onze projectorganisatie wist daarvan. En wat minstens zo 

zwaar woog: het was zijn voorouderlijke grond! Alleen wie beseft hoe kort Ne-

derlandse boeren historisch gesproken nog maar grondeigenaar mogen zijn, 

begrijpt hoe fundamenteel de betekenis van grondbezit is. Als je zoiets aan-

tast, roep je een heftige reflex op. Ook voor gewone dorpsbewoners kan een 

onooglijk bosje diepgevoelde waarde hebben. Protesten afserveren als ‘nimby-

gedrag’ doet geen recht aan die gevoelens en zet nodeloos kwaad bloed.

Is het met zoveel betrokkenen geen onbegonnen werk om ‘je omgeving’ te 

doorgronden? Blijkbaar niet. Want dat is exact wat werkelijk goede projectma-

nagers doen, of in ieder geval proberen. Ze zien in dat juist in de persoonlijke 

sfeer het aangrijpingspunt zit om de gevreesde sociale ‘onvoorspelbaarheid’ 

van hedendaagse projecten het hoofd te bieden. En er zit nog een andere kant 

aan. Je zit met je project bovenop de persoonlijke levenssfeer van mensen. Dat 

heeft een enorme impact. Het is niet meer dan ‘goed buurmanschap’ om die 

problemen ook serieus te nemen.

‘Leef je in, ga eens in hun schoenen staan, leer hun taal spreken!’, heet het dan. 
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“Maar het moet wel geméénd zijn”, voegt Pelle de Wit daaraan toe: 

“anders werkt het averechts! Mensen voelen precies of je oprecht 

bent of niet.” 

Hoe dan ook, je omgeving doorgronden is géén eenmalige exer-

citie! Het is iets dat je voortdurend en systematisch moet blijven 

doen. De uitkomst van je analyse is de weerkaart van vorige week. 

Als de inkt nog nat is, is hij alweer achterhaald. Maar verouderde 

informatie is erger dan geen informatie: slecht geïnformeerd zijn is 

ronduit knullig. 

Tot slot: neem de tijd voor zulk onderzoek. Mensen ‘open krijgen’ 

kost tijd. Ze moeten je voldoende gaan vertrouwen om het achter-

ste van hun tong te durven laten zien. Beschaam hun vertrouwen 

nooit, anders is je ingang weg. 

Zonder doorgronden wat er werkelijk speelt zijn de volgende stap-

pen niet mogelijk: vertrouwen bouwen om visies, oplossingen en 

mensen te verbinden.

3.2 Bouw vertrouwen op en bouw op vertrouwen

Werkelijk samenwerken doen mensen pas wanneer ze elkaar 

en het project waaraan ze werken voldoende vertrouwen. Als 

projectmanager moet je zorgen voor je eigen geloofwaardigheid 

en die van het project (de doelen én de manier waarop daaraan 

gewerkt wordt). En jij moet op jouw beurt ook je eigen vertrouwen 

in al die andere betrokkenen opbouwen. 

Vertrouwen en waardering zijn onderdeel van synergie. Syner-

gie is het gevoel dat vooral gebaseerd is op vertrouwen, waarbij 

men elkaars kwaliteiten waardeert. Zonder synergie kan een team 

niet samenwerken aan een goede afstemming. Synergie tussen 

het projectmanagement en de opdrachtgevers heb je nodig om 

genoeg handelingsvrijheid te krijgen. Om overbodige controles 

en persoonlijk gebakkelei te voorkomen. Vertrouwen is veiligheid. 

“ Een diep doorleefd besef 

van primaire processen en 

gebruiksvereisten is een 

voorwaarde en noodzaak 

voor goede aanpak van 

elk vastgoedvraagstuk. 

In de zorgwereld moet je 

daarbij - waarschijnlijk 

meer dan elders - dat 

besef rationeel én 

emotioneel hebben.”  

EMILE SPEK 

DIRECTEUR 

HUISVESTING EN 

VASTGOED AMC
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Mensen die jou vertrouwen, gunnen je sneller verantwoordelijkheid en omge-

keerd durven zij zelf eerder verantwoordelijkheid te nemen. Maar vertrouwen 

is iets breekbaars, waaraan je doorlopend moet bouwen. Dat is een intensief 

en delicaat karwei. Vertrouwen moet je verdienen: je kunt er niet om vragen 

en je krijgt het niet vanzelf.   

Behalve vertrouwen in elkaar is het zaak dat mensen vertrouwen krijgen in de 

doelen en de organisatie van het project. Betrokkenen krijgen commitment 

als ze samen hard werken aan iets dat er maatschappelijk toe doet. Als project-

manager ben jij de belichaming van dat gevoel. Alleen dan kun je hopen op 

(minstens) acceptatie of (idealiter) bevlogen samenwerking, soms zelfs samen 

met ‘verliezers’: degenen die hun zin niet krijgen met dit project. Heb je hun 

vertrouwen gewonnen, dan zul je ook meer begrip ontmoeten op momenten 

dat er iets mis gaat. Hoe meer men begint te geloven in jou als projectmanager 

en in de andere ‘gezichten’ van jouw team, des te groter wordt het vertrouwen 

in het project als geheel. 

De keerzijde is wantrouwen. Bij ‘low trust’ is iedereen druk zijn eigen 

belangen te borgen. Heel gebruikelijk in de bouwwereld, maar wel funest. Je 

krijgt een selffulfilling prophecy: wantrouwen geeft fricties, geeft nog meer 

wantrouwen. De lol is eraf. De focus op het einddoel raakt zoek. Je krijgt 

risicomijdend gedrag, mensen gaan taken afschuiven. Meerkosten lopen op, 

deadlines raken uit beeld. Burgers en belangengroepen krijg je al helemaal niet 

mee wanneer ze zich onveilig voelen in hun participatie. Waarom zouden ze 

ook meewerken? Geld verdienen zij er niet mee, en wantrouwen is sowieso 

vaak hun vertrekpunt. 

Je zult dus het evenwicht pogen te vinden tussen vertrouwen geven en willen 

controleren wat eruit komt. Die tegengestelden verenigen is als het bijeenbren-

gen van de uiteinden van een boog: samenvallen kunnen ze alleen als de boog 

breekt, en dat is niet de bedoeling. Het is juist de afstand tussen de twee die voor 

spanning op de pees zorgt. Alleen daarmee kan de pijl worden weggeschoten. 

De uitdaging is het midden te vinden. Aristoteles geeft aan - in zijn hoofdwerk 

Ethica - dat excellent bestaat uit het vinden van het optimale midden. Dit is 

niet een grijs compromis maar een kwaliteitskeuze, waarin voor alle betrokken 

voordelen worden behaald en wordt herkend wat van waarde is. Deze synergie 

- het zoeken naar het optimale midden van alle belangen en waarden - vraagt 

om leiderschap, dat vakmanschap en de managementrol overstijgend is.
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Ons Rijnlandse besturingsmodel is geworteld in de pluriformiteit van Ne-

derland en Europa. “Pluriformiteit wortelt in vertrouwen. Maar vertrouwen 

betekent niet dat ik verwacht altijd honderd procent te krijgen in mijn relatie 

met de ander. Het betekent dat ik er met hem op de een of andere manier wens 

uit te komen. Dat beide partijen zullen proberen het optimale uit een project 

te krijgen en eventuele schade beperkt te houden. Dat zijn de grijstinten van 

redelijkheid en billijkheid, en dat is wat anders dan het zwart-witte van waar of 

onwaar, goed of fout.” 

Om dat vertrouwen en evenwicht te bereiken zoekt een goede projectmanager 

goede mensen om zich heen. Mensen met de benodigde kennis en ervaring, 

en met karakter, ethiek en fatsoen. Mensen met een bijdrage. Johan Cruijff 

had een hekel aan mensen die deel uitmaken van een instituut, zonder dat ze 

daar iets aantoonbaars aan bijdragen. 

Met de juiste mensen kun je durven loslaten. En eventueel checks inbouwen 

in je proces, zodat het nog getoetst wordt voordat je moet beslissen. Gevoel 

en intuïtie zijn belangrijk bij het afwegen van de risico’s. Je mag niet blind 

varen op extern advies, maar je kunt ook niet zonder. En de perfecte wereld 

bestaat niet. Angst zorgt voor overcontrol en laat te weinig ruimte voor eigen 

verantwoordelijkheid. Maar volledige vrijheid is ook weer naïef, tenzij het heel 

goed is ingevuld door kwalitatief hoogwaardige mensen. In Finland bestaat 

de schoolinspectie niet; het moet maar volstaan dat elke leraar academisch 

geschoold is. En ze leveren de beste prestaties, wereldwijd. Het kan dus wel, 

presteren zonder voortdurende toetsing van boven. 

Pas als er vertrouwen is kun je gaan verbinden. Beide stappen hebben onver-

brekelijk met elkaar te maken. Is er vertrouwen dan groeit de verbondenheid. 

En omgekeerd: voelt men zich verbonden, dan groeit het vertrouwen, een 

belangrijke voorwaarde voor de zoektocht naar synergie. We gaan daar in de 

volgende paragraaf mee verder. 

Voordat je vertrouwen kunt opbouwen heb je eerst zelfvertrouwen en geloof-

waardigheid nodig. We zagen het belang daarvan bij de persoonlijke kenmer-

ken in het vorige hoofdstuk. Wie niet gelooft in zichzelf kan moeilijk vertrou-

wen van anderen vragen, komt slecht tot besluiten en straalt niet de benodigde 

rust uit. 
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DE DUIDING 
OVER DE VECHTCULTUUR IN DE BOUW

‘Bedriegeryen te werk gestelt…’

Hoeveel klaagzangen zijn al aangeheven over de prijsopdrijvende, tijdrovende 

en chagrijnige ‘vechtcultuur’ in de wereld van de bouw en ruimtelijke pro-

jecten? Nog veel meer dan de meeste huidige klokkenluiders beseffen: het 

getandenknars over slecht cement keert periodiek al terug, minstens sinds de 

late middeleeuwen.

Telkens weer gaat het hard tegen hard tussen opdrachtgevers, ontwerpers 

en de handwerker op de steiger. Curieus genoeg is naar de diepere oorza-

ken hiervan nooit specifiek onderzoek gedaan. De meest belangwekkende 

verslagen en analyses zijn terug te vinden bij bouwrecht-historici. Zij hebben 

conflictstof en arbitragepogingen tot hun onderzoeksveld gemaakt.

Waar komt dat hardnekkige getouwtrek dan vandaan? Een harde verklaring 

is niet te geven, met zo ver terugwerkende kracht. Toch laat de geschiedenis 

een paar opvallende patronen zien. De bouw is, historisch gesproken, een 

bedrijfstak waar grote belangen in omgaan. Op het spel staan het prestige en 

de dagdromen van kapitaalkrachtige opdrachtgevers: vorsten, regeringen en 

prelaten. En heden ten dage: banken, industriëlen en sociale fondsen. Het gaat 

daarbij om grote bedragen, carrièrewonderen en diepe duikelingen. Grote 

verleidingen en risico’s, dus. 

De bouw is al sinds Babylon één machtig casino: glitter en glamour liggen om 

de hoek, de ondergang ook. 

Je eigen belangen borgen is onder zulke omstandigheden een rauwe overle-

vingsreflex. Groot is van oudsher bovendien de sociale kloof tussen opdracht-

gevers en opdrachtnemers in de bouw. De opdrachtgever is rijk en voornaam, 

de uitvoerder een reizende handwerksman. Op zijn best was hij lid van een 

gilde, dat zijn rechten fel bevocht. Ambachten als metselaar en timmerman 

gaan al vele generaties lang van vader op zoon over, met de bijbehorende 
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denkwerelden en (misschien wel vastgeroeste) netwerken. Tussen de boven- 

en de onderlaag in de bouw heersten over en weer minachting, aftroefgedrag 

en achterdocht.

Ooit waren monniken in Middeleeuws Europa zowel de tekenaars als de bou-

wers van de kerken, de meest veeleisende gebouwen van hun tijd. In mindere 

tijden waren ontwerpers afkomstig uit het metselaarsvak. Sommigen werkten 

gewoon mee in de bouw. Viel er meer te verdienen, dan namen types uit de 

hogere standen het potlood over. Telkens wanneer de economie aantrok en 

de technologische vernieuwingsdrift opbloeide (in de Renaissance, Gouden 

Eeuw, Industrialisatie, jaren zestig), groeide weer de afstand tussen de teken/

rekenmeesters (bouwmeester-architecten) en de handwerkslui. Op ‘stenen-

stapelaars’ werd dan neergekeken. Want als wetenschap de trend is, belandt 

handwerk in het verdomhoekje van de samenleving. Het ‘hedendaagse’ 

ellebogenwerk, het prijsopdrijven, het gesjoemel, ze  zijn allerminst nieuw - 

getuige de verzuchtingen van een meester-metselaar anno 1775. Een paar 

passages van destijds:

“[...]Omdat de goede trouw, de eerlijkheid, als verbannen is geworden onder de 

Arbeiders en Meesters en de Rekeningen daar door zeer hoog gemaakt wor-

dende, heeft men begonnen de Metzelwerken Aantebesteeden, in eene Massa; 

ieder heeft, om het Werk te hebben, de Prijs daarvoor zoo laag gesteld, dat zij er 

niet mede konden uitkomen;
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[...]Slegte en mindere zoort van Kalk en van Steen gelevert; allerlei Bedriegeryen 

te werk gestelt als oude kalk-tobbens en kruiwagens in de Muuren gemetzelt;[...] 

onkunde, onachtzaamheid en ‘t verzuim der Opzienderen hebben het haare 

daar toe gedaan’ 

Bouwfraude nieuw? Welnee… Wie is er mee begonnen? Het is niet meer te 

achterhalen. Elders in Europa liggen de verhoudingen weer anders. In Enge-

land is de vechtcultuur nog zenuwslopender, in Scandinavië overheerst een 

samenwerkingsmentaliteit. 

Duidelijk is wel dat de animositeit onder Nederlandse aannemers deels te ma-

ken heeft met hun al eeuwenlang slechte rechtspositie. Denk bijvoorbeeld aan 

de wurgende aanbestedingspraktijken voor bouwwerken, of aan de oneven-

redig zware risico’s die bij de aannemer werden gelegd. Eén van de diepte-

punten was het Burgerlijk Wetboek van 1838, dat – onder postume invloed 

van Napoleon, die naar verluid slechte ervaringen had gehad met aannemers 

- enkele neerbuigende bepalingen over aannemers bevatte. Pas in 2003 zijn 

die geschrapt.
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3.3  Verbinden en samenwerken

Visies, oplossingen en de vaardigheid om mensen met elkaar te verbinden 

zijn de hefbomen voor een goedlopend ontwerp- en bouwproces.

Wie projectmanagers spreekt die verder kijken dan hun control-bezigheden, 

komt al gauw twee begrippen tegen die centraal staan in wat deze mensen 

doen: vertrouwen bouwen en dan verbinden. Beide vormen een Siamese 

tweeling, elkaars onverbrekelijke wederhelft. Wie mensen en ideeën met elkaar 

wil verbinden, komt niet ver wanneer onderling vertrouwen ontbreekt. Omge-

keerd zijn concrete verbindingen een voorwaarde voor vertrouwen. Beide zijn 

onmisbaar om het project op een hoger niveau te brengen.

Verbinden van visies: de planfase
Het aanvankelijke idee dekt zelden de werkelijke opgave. De projectmanager 

moet zorgen dat het ‘echte verhaal’ in gezamenlijkheid gestalte krijgt. Dit doet 

hij door de plannen van de initiatiefnemers te combineren met reële verlan-

gens die stakeholders aandragen, waarna hij in een proces van gezamenlijke 

wilsvorming deze visies kan (doen) onderbouwen en vervlechten tot een 

gemeenschappelijk eindbeeld.

Tegen de tijd dat je als projectmanager doorgrond hebt wat er speelt bij de 

betrokken partijen, weet je ook wat zij voor noties hebben over de opgave en 

welke kansen of problemen zij verwachten bij de verschillende scenario’s. Die 

noties zullen nog niet zijn uitgekristalliseerd. De opdrachtgever en de projec-

torganisatie staan, aan het begin van de planfase, immers nog voor allerlei 

keuzes. 

“De kunst in de planfase is om de urgenties op een aansprekende manier te 

verenigen,” meent Ernest Pelders. “Bijvoorbeeld urgenties op het vlak van de 

gebiedsontwikkeling, of op het vlak van de beleidsvorming. Om uiteindelijk 

toe te werken naar een haalbare visie en business case. Er leven altijd allerlei 

ideeën bij stakeholders in een gebied. Die moet jij zien te combineren met de 

bijzondere eigenheid van het gebied: de ‘genius loci’, de kansen die landschap 

en cultuurhistorie als het ware vanzelf aanreiken. De wensen van private initi-

atieven in combinatie met de beleidsurgenties, die politiek en bestuur hebben 

met de inrichting van het gebied.” 
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Visies verbinden begint bij het zoeken van de overlap tussen partijen. Als bij 

hen minder ideeën leven kun je de geesten losweken door zelf een visie te 

ontwikkelen. Dat is de natuurlijke habitat van het type projectmanager dat 

door Jack Hock omschreven wordt als de ‘rattenvanger van Hamelen’. “Ratten-

vangers zijn figuren die mensen meeslepen door hun verbeeldingskracht. De 

visionaire architecten, de Riek Bakkers - met een dikke sigaar. Een ander type 

is de verzamelaar – dat zijn meer goede herdershonden: die houden de kudde 

bij elkaar door voortdurend te checken of ze nog allemaal meedoen.” 

De meeste projectmanagers hebben elementen van beide types in zich. 

Toen Ernest Pelders zich moest buigen over het Matilo-veld in Leiden, bestond 

er slechts een vaag omlijnd idee van een ‘archeologisch park’, maar uitgewerkt 

was dat nog niet, ook al omdat geld ontbrak. Ook echte inspiratie bij plaatselij-

ke partijen was er niet. Een stevig dilemma: hoe krijg je die wereld nu in bewe-

ging? Pelders schreef een ‘verhaal in hoofdstukken’. Centraal stond het oude 

Romeinse Castellum dat in de grond zat, en van Rijkswege niet mocht worden 

verstoord. Hoe maak je dat verborgen verleden desondanks zichtbaar?

“Wat je op zo’n moment doet is perspectief schetsen en verwachtingen ma-

nagen”, zegt Pelders: “Ik stelde voor om het gebied stapje voor stapje meer 

functies te geven, met als uiteindelijk doel ‘Het Castellum als Forum’: een eve-

nemententerrein, waarop aan de rand twee originele Romeinse wachttorens 

zouden worden herbouwd. Je schildert het verleden van zo’n terrein en laat 

de politici zien: jullie kunnen het nieuwe hoofdstuk van dit gebied schrijven. 

Dan worden ze enthousiast en komen met eigen ideeën. Toen we vervolgens 

telkens kleine stukjes  realiseerden, met kleine haalbare budgetten, groeide het 

vertrouwen dat het echt iets kon worden.”

Omgekeerd leerde architect Riek Bakker destijds het college van B&W van 

Middelburg stevig de les: zij hadden zitten slapen. Het stadscentrum was 

verrommeld. De ‘rattenvangster’ maakte een ambitieus ontwerp en kreeg de 

bestuurders achter zich. De renovatie kon aan de gang. 

De kansrijke visies die op tafel komen, moet je steeds blijven doorrekenen. 

En bekijken of ze ook te verwaarden zijn. Een visie is niet compleet zonder 

(maatschappelijke) kosten/batenanalyse. Een visie mag nog zo mooi ogen, het 

moet wel een business case worden. Rekenen en tekenen zijn in de praktijk 

nog te vaak gescheiden. Hier zien we dat bij dit soort projecten vakmanschap, 
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management en leiderschap in samenspel zorgen voor de juiste afwegingen. 

Een goede projectmanager hanteert verschillende rollen tegelijk, zonder dat de 

cijfertjes hem afhouden van een gezonde ambitie. 

Het verbinden van visies in de planfase is de opstap naar het formuleren van 

concrete oplossingen of oplossingsrichtingen. Dan worden de winstpunten 

uit de visiefase concreet gemaakt en samen gebracht.

Verbinden van oplossingen
Een project komt voort uit verbeterbehoeften. Maar die kunnen voor alle 

stakeholders verschillend zijn. Wat voor de één een oplossing is, kan voor de 

ander een probleem zijn. Het is aan de projectmanager om die knelpunten te 

achterhalen en daaruit de concrete oplossingen te destilleren, die voor ieder-

een voldoende belofte inhouden. Zowel in de plan- als in de realisatiefase. 

Hoe kun je de kans op een succesvolle verbinding, en dus een oplossing, 

vergroten? Om te beginnen is het de kunst om iedereen te prikkelen tot on-

orthodox denken. Inventief, out-of-the-box. Dat kan op een systematische 

manier en dat kun je leren. Je kunt, zoals Jack Hock het noemt, de situatie 

even “ontregelen”: mensen uit hun ingesleten gedragspatronen en denkkaders 

halen. Creëer een informele setting, een ‘ander decor’ voor de acteurs, om een 

andere rol in te spelen. Haal mensen uit hun routine: dat roept de verrassing 

op. Ze gaan over andere dingen praten, en zullen eerder de mens achter de 

andere partij snappen.

Een andere aanpak is om mensen iets met hun eigen ogen te laten zien, bij 

voorkeur iets wat sommigen voor onhaalbaar houden. Stap de bus in en ga 

kijken hoe het in, pakweg, Berlijn of Zürich is opgelost. In zijn ‘Amsterdamse 

tijd’ had Jack Hock de aanleg van de IJ-tram onder zijn hoede. “Het idee was 

om gebogen perrons te maken. Toen sommige techneuten zeiden dat het niet 

kon, heb ik ze meegenomen naar Zürich, waar die dingen gewoon liggen.” 

Een alternatief voor het schoolreisje vormen de nieuwe interactieve digitale 

ontwerp-tools. In de creatieve fasen blijken ze soms van onschatbare waarde. 

Binnen het programma Waalweelde is een SimCity-achtig simulatiemodel 

ontwikkeld voor ingrepen in de rivier, die interactief worden gevisualiseerd. 

Met zulke instrumenten kun je creatieve, prikkelende oplossingen ter plekke 
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met alle stakeholders vormgeven. Mensen kunnen op gelijke voet, vrijblij-

vend en efficiënt online stoeien met een gebiedsbeeld, dat ze onmiddellijk 

alle ruimtelijke consequenties van hun suggesties laat zien. Iemand bedenkt 

een ingreep; die wordt ingevoerd, en het zichtbare resultaat ligt er. Wanneer 

we hier een dijk leggen, wordt daar het water te hoog; wanneer we hier een 

stadsrand anders inrichten, is daar een weg nodig. Het inzetten van zulke 

simulatiemodellen voorkomt gehakketak op basis van vage veronderstellin-

gen. Ze laten overrompelend helder zien wat er gebeurt als je iets niet doet, of 

bijvoorbeeld een waterbergingszone over het hoofd ziet. Het ontwerpproces 

wordt ermee versneld. Een bewegend 3D-beeld kan in één klap meer duidelijk 

maken dan uren in zaaltjes soebatten. 

De weg naar totaaloplossingen is geplaveid met kleine wapenfeiten - de quick 

wins. Een experiment op deelschaal, om te zien of een idee werkt. Kleinschali-

ge deelprojecten, die uitmonden in een tastbaar resultaat. 

Oplossingen met elkaar verbinden is een sleutelstap naar de gewenste duurza-

me maatschappelijke meerwaarde. Het is de kurk waarop je eindproduct drijft. 

De uitkomst? Dat is: het compromis. Nee, niet in de gebruikelijke zin van slap 

aftreksel, geven en nemen, water bij de wijn! We hebben het niet over het wate-

rige compromis waar niemand blij van wordt. Wij bedoelen het compromis in 

de oorspronkelijke, letterlijke zin: con-promise, de samengevoegde belofte,  het 

perspectief op winst, de win-win-oplossing waar iedereen (meer dan) tevreden 

mee is (zie De Duiding over het compromis – aan het eind van dit hoofdstuk).

TIP  Stel je een inloopavond voor burgers voor. Ze krijgen informatie over de 

nieuwe rondweg. De wethouder staat voor de troepen … en dan doet de 

beamer het niet. Wat een blamage! Beknibbel zo weinig mogelijk op je 

apparatuur. De kleine details wegen zwaar. Neem een extra geluidsin-

stallatie mee als back-up. De eerste weigert geheid dienst op het moment 

suprême. Wat een indruk laat dat achter: ‘als ze dat al niet kunnen …’

‘Come together’ - John Lennon; mensen verbinden
Een project betekent intensief samenwerken. De projectmanager mag uitzoe-

ken wie eraan moeten samenwerken, en hoe dat zou moeten. De volgende 

stap is: al die partijen en personen zich ook laten committeren aan het project, 

en iedereen tot echte samenwerking verleiden.
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GEBRUIKERS
& OMGEVING

OPDRACHTGEVER

LIJN

OPDRACHTNEMERS

POLITIEK
BESTUURLIJK

PROJECT

Samenwerken is noodzaak binnen ruimtelijke projecten. Maar wie samenwer-

ken louter als noodzaak ervaart, zal niet boven alledaagse plichtsbetrachting 

uitstijgen. De juiste partijen en mensen zoeken, interesseren, binnenhalen en 

erbij houden: het is één van de centrale bezigheden van een projectmanager, 

iedere dag weer. 

Mensen (ver)binden, maar waaraan precies? Het antwoord kent een paar 

onderdelen:

• Je probeert mensen te winnen voor de inhoudelijke opgave, het perspectief 

van een rijkere omgeving of van een inspirerende oplossing van een reëel 

probleem.

• Je probeert hen te bewegen tot een coöperatieve (niet-confronterende) stijl 

van samenwerken. 

• Het is je bedoeling dat mensen zich als professional en als vakman, maar 

ook als persoon met elkaar verbinden. Een persoonlijke band  biedt een beter 

uitzicht op een optimale professionele samenwerking.

Hoe krijg je ze zo ver? Door ze perspectief op ‘winst’ te bieden. De beoogde 

winst in de samenwerking moet groter zijn dan het ‘wegloop-alternatief’. Dan 

blijven mensen aan tafel. Maak de potenties van het vraagstuk vroegtijdig 

zichtbaar en aantrekkelijk. Laat mensen een toekomst zien die past in hun 

ambities of politieke agenda. 
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Wie heb je precies nodig? “Je bent gelijktijdig bezig om medewerkers, gebrui-

kers, de Raad van Bestuur, je eigen staf en team en stakeholders geïnformeerd, 

betrokken en gemotiveerd te krijgen en te houden”, vertelt Emile Spek vanuit 

de context van zijn AMC-ziekenhuis-bouwproject. “Al deze spelers moet je 

op tijd, inzichtelijk en openhartig, in hun eigen taal en op een manier die hen 

aanspreekt, informeren en bij de opgave betrekken. Doe dat zelf of maak daar-

voor gebruik van iemand die goed bij hen ‘ligt’.” 

We bespreken in het kader hieronder een paar belangrijke spelers en de dilem-

ma’s die met hen verbonden zijn: 

Het begint en eindigt met bestuurlijke kampioenen: de Raad van Bestuur, 

de wethouder, de gedeputeerde. Zij zijn degenen die in de wind staan, 

omdat zij de plannen voor hun achterban verantwoorden, de media over 

hen rapporteren en omdat burgers of medewerkers hen er op aanspreken. 

Zulke vaandeldragers zijn de ambassadeurs van het project. Dilemma: die 

net geïnstalleerde wethouder mist nog doorzetmacht. Wat dan? In zo’n ge-

val kun je als projectmanager een groep mensen formeren die de visie, de 

kennis en de drive hebben om het vaandel te helpen dragen. Bijvoorbeeld 

een gerenommeerde architect. Iemand die prestige geniet bij belangrijke 

doelgroepen en die laat zien hoe belangrijk dit project is. Maar de politie-

ke eindverantwoordelijkheid blijft natuurlijk bij de benoemde bestuurder 

liggen.

Zonder investeerders vaart niemand wel. Dilemma: financiers zijn dun 

gezaaid, vooral in tijden van demografische krimp en economisch zwaar 

weer. Iedereen heeft koudwatervrees. Als dit een probleem is, laat dan je 

eigen investeringsbereidheid zien. Wie investeert in een project en risico’s 

aangaat, geeft het signaal erin te geloven. Bovendien zien andere potentiële 

investeerders de risico’s gespreid.

Deze strategie werd toegepast bij de omlegging van de provinciale weg 

N201. Een lastige klus, omdat de belangrijkste ‘baathebbers’ zo ongeveer bij 

elke renovatie van elke kerktoren werden aangesproken. Niettemin konden 

Schiphol en de Bloemenveiling Aalsmeer verleid worden mee te betalen. 

Dat was een belangrijk signaal naar het Rijk, waardoor zij mede bereid werd 

gevonden te investeren in deze regionale infrastructuur. 
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Een vangnet van externe deskundigen is belangrijk voor ruggespraak bij 

onvoorziene technische problemen en als geloofwaardige onafhankelijke 

‘auditeur’, wanneer er een buitenstaander met gezag noodzakelijk is. 

• Voor specifieke uitvoeringsaspecten heb je vaklui nodig die top zijn en 

die jij vertrouwt.  Koester bijvoorbeeld je connecties met hoogleraren, 

collega’s en oud-studiegenoten in binnen- en buitenland. Wie weet heb 

je hen nodig als adviseur.

• Als openbaarheid en gezag noodzakelijk zijn, kies je de geloofwaardige 

professional die de ’tegenvraag’ stelt, om jou te weerhouden van een tun-

nelvisie. Bovendien laat je zo aan de buitenwereld zien dat je dat doet als 

onderdeel van je proces. 

Dilemma: officiële toezichthouders zijn een noodzakelijk kwaad! 

Dat ze meestal als zodanig gezien worden door projectorganisaties, is kort-

zichtig. Toezichthouders hebben er alle belang bij dat hun adviezen echt 

werken: milieu, Arbo, veiligheid, enzovoort. Dat lukt het beste wanneer je de 

inspecties en de brandweer al van meet af aan laat meedenken in je aanpak. 

Ze kunnen dan proactief hun voorwaarden en geldende regels op een prag-

matische en effectieve manier inbrengen. In de uitvoeringsfase voorkom 

je zo talloze onplezierige verrassingen. Allemaal significante versnellingen! 

Maar…..toezichthouders nauw bij het project betrekken vraagt een zorgvul-

dige opstelling. Ze zijn niet altijd in staat om die gevraagde proactiviteit op te 

brengen. Doen ze dat niet, dan heb je er maar last van. Ook staat zulke hechte 

samenwerking mogelijk op gespannen voet met hun positie als onafhan-

kelijke instantie. Van alle partijen vergt dat de nodige souplesse om over de 

eigen schaduw heen te stappen. En het lukt echt niet altijd!

Dilemma: hoe organiseer je je eigen tegenstand met die buurtraad?

De inbreng van een actieve buurtraad kun je helpen optimaliseren, bijvoor-

beeld door ondersteuning voor hun deskundigheid aan te bieden. Om de 

betrokkenheid van de drie wijken rond de A2 Maastricht te bevorderen, stelde 

de projectorganisatie hen een onafhankelijke voorzitter voor, betaald uit het 

projectbudget. Dat versterkte het zelfvertrouwen van de wijkbewoners in hun 

positie tegenover de machtige gemeente en Rijkswaterstaat. En het verstevig-

de de kwaliteit van het contact. Wel  is het een lastige afweging: je geeft die 

voorzitter vrijheid van handelen, maar je weet vooraf niet waar het eindigt!
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De bouwvakker. Een dilemma is dat bouwvakkers vaak maar kort op de 

bouw aanwezig zijn: ze doen een voorgeprogrammeerde klus en zijn weer 

weg, om vervangen te worden door andere collega’s. Hoe voorkom je dat die 

man, vlak naast een operatiekamer in bedrijf, achteloos die stalen buis op 

de grond laat vallen? Donderend geraas, je ziet als het ware het scalpelmes 

van de chirurg uitschieten. “Zorgen dat hun voorman wel alert is op het ri-

sico van plotseling lawaai”, zegt Rutger Kriek. “En in de technische ruimten 

in het AMC, waar een dergelijke verbouwing gaande is, hebben we op de 

tussenmuren naar de OK’s grote foto’s aangebracht, die een doorkijk naar de 

operatieruimte lijken te geven. Zo hoop je enig bewustzijn te creëren.”

3.4 Maak betrokkenen ‘mede-eigenaar’ van het project 

Oplossingen voor het project verbinden is één. Pas als de mensen echt gaan 

meedraaien kan de grootste meerwaarde tot stand komen. Cocreatie en 

cofinanciering zijn de ultieme bewijzen van ‘ownership’ van partners. Dat 

geeft een aanmerkelijk grotere kans op succesvolle realisatie – binnen tijd en 

budget. De projectmanager van morgen zorgt ervoor dat deze kans op mede-

eigendom wordt gemaximaliseerd.

Het managen van complexiteit en interactie is de topsport van je vak. Dat komt 

doordat alle vraagstukken onderling afhankelijk zijn door: 

• De brede context van het vraagstuk zelf 

• De verschuivende panelen in de tijd (o.a. door het politieke proces)

• Het vraagstuk en de oplossing raakt meerdere autonome actoren.

De vraag is nu: hoe integraal ga je te werk en welke focus breng 

je aan? Wat de gezamenlijke actie complex maakt is onder meer 

gelegen in de negatieve elementen van de sturing van het netwerk. 

Er liften free-riders mee: zij die profiteren van het resultaat zonder 

er iets voor te hoeven laten. Daarnaast zijn er de bestuurlijke drukte 

en de verdeling van de macht (van wie is het project?). En het zoge-

naamde ‘Njet-effect’: nee zeggen is op de korte termijn veel mak-

kelijker dan meedoen in het verwezenlijken van een project. De 

irrationele kant van het openbaar bestuur helpt ook niet echt mee. 

 

 

 

“ Tell me and I will forget; 

show me and I may 

remember; involve me  

and I will understand”.   

CONFUCIUS
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Hoe hou je het algemeen belang vast? Hoe oogst je op korte en op lange ter-

mijn, en hoe vind je balans tussen rug recht houden of meebewegen? Je kunt 

een paar fasen in deze aspecten van jouw project/procesmanagement onder-

kennen, en bij elke fase horen bepaalde acties:

De onderzoeksfase

• Kom dan met je stakeholders tot een goedgekeurde probleembeschrijving of 

een paar scenario’s

• Schep ruimte, leg verbindingen

• Deel het eigenaarschap nog niet toe

• Consolideer de gezamenlijke bevindingen in iets als een startnotitie of letter 

of intent

De ontwerpfase

• Je actoren buigen zich over kernpunten en oplossingsrichtingen

• De verrijking van het vraagstuk is in deze fase meestal beter dan een te snelle 

vernauwing

• Wees duidelijk over de verschillende invalshoeken en rationaliteiten (tempo, 

urgentie, kennisniveau van partijen)

• Eindig met een beslisdocument met keuzes, afwegingen en alternatieven

De besluitvormingsfase

• De politiek heeft het primaat, eventueel gelijktijdig met het bestuur in een PPS

• Het debat vindt daar plaats: de voorbereiding ervan bepaalt je uitkomst

• Besluiten kunnen digitaal uitvallen (ja of nee); verliezers worden eventueel 

gecompenseerd

• Een (democratisch gelegitimeerd) besluit kenmerkt de start van de uitvoering

De uitvoeringsfase

• De discussie is nog niet voorbij! Besluitvorming over de concrete uitvoering 

kan het verzet verhevigen en maakt het belangenconflict nog concreter en 

directer!

N.B. Een prima instrument om bestuurders en andere partijen van tijd tot tijd te herinneren aan 

hun mede-eigenaarschap en hun rol is het aan de start van het proces gemaakte gezamenlijke 

procesontwerp. Met dat document in handen kun je elkaar gaande het traject aanspreken op de 

overeengekomen uitgangspunten - de route naar de oplossing. 
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VERBINDING

VERVREEMDING

Op deze manier kun je de kans op een succesvolle realisatie van je project, 

binnen tijd en budget, aanzienlijk vergroten. Projecten zijn geen doorgedrukte 

besluiten van regenten meer; je zult mensen mee moeten krijgen. En belang-

rijker is: doordat (toekomstige) gebruikers participeren in het eindproduct en 

daar een eigen vorm en inkleuring aan geven, verhoog je de meerwaarde er-

van. Je projectpartners - de bedrijven, bestuurders, buurtbewoners en belan-

gengroepen - vormen jouw sociale kapitaal. Ze zijn een bron van denkkracht, 

invloed en daadkracht, die te vaak maar matig wordt benut.

Wanneer je bekijkt hoe projectmanagers in de praktijk te werk gaan bij het 

‘medeplichtig’ maken van (potentiële) betrokkenen, kun je twee samenhan-

gende vuistregels onderscheiden:

• Je kunt bij betrokken partijen een besef van urgentie kweken. Dat kan 

op inhoudelijke gronden zijn. Bijvoorbeeld: ‘de wijk snakt naar een 

opknapbeurt.’ ‘De winkeliers staat het water aan de lippen, wanneer de 

bereikbaarheid van de binnenstad niet verbetert.’ Maar het kan ook gaan om 

financiële kansen. De provincie en alle gemeenten zitten eindelijk op één 

lijn; nu de minister nog.  

Het mooiste is natuurlijk wanneer je de urgentie op een realistische manier 

positief kunt framen, bijvoorbeeld:‘Het provinciale beleid inzake Romeinse 

archeologische schatten biedt u als wethouder een gouden kans om de 

gemeente te ‘promoveren’ tot ‘limes’-gemeente (voormalige Romeinse 

grenssteden)’.

• Vaak zul je stakeholders moeten uitdagen, willen ze daadwerkelijk in actie 

komen. Dat kan bijvoorbeeld door ze beetje bij beetje te mobiliseren. Vraag 

eerst hun hulp bij iets kleins, voor het bereiken van een tussendoel. Later 

vraag je ze om mee te gaan in steeds omvangrijker activiteiten. Niet voor 
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niets is de term ‘uitdagingsplanologie’ in zwang geraakt. Kleine beloningen, 

positieve media-aandacht, tussenresultaten: het zijn allemaal manieren om 

de uitdaging gestalte te geven.

“Het woordje ‘omgeving’ is eigenlijk misleidend”, zegt Gerard Scheffrahn: 

“Projectteam en omgeving zijn heel fluïde begrippen in de loop van een pro-

ject. Op een bepaald punt is een burgergroep soms eventjes méér ‘onderdeel 

van mijn team’ dan bepaalde mensen in mijn team zelf.” Veel meer dan in het 

verleden moet de projectmanager van morgen gespitst zijn op de (tijdelijke) 

rollen van alle betrokkenen in een projectorganisatie, en klaarstaan om nuttige 

‘buitenstaanders’ op een wendbare manier binnen de lichtkring van het pro-

ject te trekken en hen daarin een eigen rol te laten vervullen. 

Bussum en het Mediapark
De onbereikbaarheid van het explosief gegroeide Mediapark was jarenlang 

een hoofdpijndossier en politiek mijnenveld in de gemeente Hilversum. De 

toegangsroute vanaf de A1 kon de groeiende verkeerstromen niet meer aan. 

Zelfs sluiproutes, onder meer via Bussum, waren verstopt geraakt. Diverse 

oplossingsscenario’s waren om allerlei redenen afgeschoten. Goede raad 

was duur. Een nieuwe onafhankelijke projectdirecteur zocht in een vroeg 

stadium het college van B&W in buurgemeente Bussum op en maakte dui-

delijk dat meepraten hen de kans bood op een optimale oplossing voor hun 

eigen sluipverkeer. In de eindoplossing voor Hilversum werd dat vraagstuk 

in Bussum mede aangepakt, terwijl anderen dan Bussum ook een deel van 

de totale projectkosten droegen. 

We geven in het kader hieronder een paar voorbeelden van projecten met me-

de-eigenaarschap op een vrij omvangrijke schaal.

Cofinanciering van infrastructuur en gebiedsontwikkeling
Bij sommige  grotere infra- en gebiedsprojecten wordt de gebruikelijke 

verdeling van verantwoordelijkheden doorbroken ten gunste van een bre-

der gedragen eindresultaat. Bij de N201 bijvoorbeeld wordt een provinciale 

weg verbouwd met cofinanciering van gemeenten, het Rijk en twee grote 

belanghebbende private partijen: Schiphol en de Bloemenveiling Aalsmeer. 

De rijksweg A2 bij Maastricht wordt ondertunneld in nauwe samenwerking 

en met gelden van gemeente en provincie. De omlegging van rijksweg A9 
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bij Badhoevedorp wordt in overwegende mate gefinancierd door de ge-

meente Haarlemmermeer. De A10 bij de Zuidas wordt ondertunneld mede 

dankzij financiering van de gemeente Amsterdam, de Stadsregio en de 

provincie. In al deze gevallen is cofinanciering van ‘andermans’ project een 

belangrijke reden voor het succes. De derde partij voelt zich geen buiten-

staander meer, maar is mede-eigenaar geworden. Hij heeft zelf belang bij 

het project,en dus bij een goede en snelle uitvoering ervan. De route naar 

deze verregaande samenwerkingen is steevast gelopen via een traject van 

(proces)afspraken, zo nodig per fase en telkens gedetailleerder.
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CASE STUDY
NOORD/ZUIDLIJN

De start van het boren
 

“Ik heb daar bewondering voor.” Alex Sheerazi, de communicatieman 

van de Noord/Zuidlijn, gaat in gedachten terug naar die woelige tijden 

van 2010 toen de Amsterdamse politiek moest besluiten over de start van 

het boren. Hij waant zich weer in de gemeenteraad. Op die avond waar 

de stad, de politiek en de bewoners nog een keer in discussie gaan over 

de risico’s van het tunnelboren. Tegenstanders zijn massaal opgekomen 

en laten zich luidkeels horen. AT5 doet live verslag van de bijeenkomst 

en ook de schrijvende pers is ruim vertegenwoordigd. Nelly Frijda is 

lijsttrekker van Red Amsterdam, een nieuwe politieke partij tégen de 

Noord/Zuidlijn. Deze partij heeft een foto geshopped: de Bijenkorf zakt 

langzaam weg in de drassige Amsterdamse bodem. De atmosfeer is 

beladen en voor menig Amsterdammer geldt: dat tunnelboren gaat 

onherroepelijk fout.

“Appelstroop” noemt de boormanager van de NZL Paul Janssen deze 

bodem. Een authentieke, ervaren kerel, die in Nederland al eerder tunnels 

heeft geboord. Net als de booraannemer Herrenknegt. Ze weten precies 

wat er moet gebeuren. Met hier en daar een kwinkslag, goede informa-

tie, en vooral veel verstand van zaken doet hij die avond zijn verhaal. De 

vakman geeft de doorslag en de politiek ziet geen aanleiding de start van 

het boren uit te stellen. Een beladen moment is weer gepasseerd. “Dat heeft 

Paul geweldig gedaan. Als het op die avond  was misgegaan, waren we 

zo weer een half jaar verder”, aldus Alex Sheerazi. De inzegening van de 

boormachine daarna is wereldnieuws. 
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Ik zit met Alex aan tafel in het Grand Café. Lokatie: perron 2 van Amsterdam 

Centraal. Samen met Gerard Scheffrahn en Peter Dijk, algemeen directeur 

van de NZL. Dit gesprek is de culminatie van vele gesprekken met hen: over 

de vraag waarom de NZL sinds 2008-2009 weer op de rails staat. En wat de 

rol van de mensen uit de projectorganisatie daarin is geweest. Ze zitten met 

lichtjes in hun ogen te vertellen. Wat is er mooier dan passie voor je vak!

Wat tref je aan als je op weg gaat in zo’n beladen project?
Toen Peter Dijk in 2008 aantrad had het project zijn dieptepunt bereikt. “Ik zat 

daar net een week, toen de huizen aan de Vijzelgracht verzakten”, aldus Peter 

Dijk. Pandemonium in Amsterdam. Als Dijk had gedacht dat hij zich even 

kon inwerken, was hij nu een illusie armer: plotseling was hij crisismanager. 

Ooit was de NZL gestart met de ambitie om het beter te doen dan bij de eerste 

stadsmetro in de jaren zeventig. De straten hoefden niet open gegraven, his-

torische panden konden ‘gewoon’ blijven staan. Er werden tunnels geboord. 

Een paradepaardje van techniek en beheersing moest het worden. Tal van 

reputaties en dromen stonden op het spel. 

Toch was ook dit project in zwaar weer beland. Vertragingen, conflicten tus-

sen contractpartners en steil oplopende kostengrafieken. De sfeer anno 2008 

was om te snijden.

Waar konden jullie bij je aantreden mee verder?
Bij de diepe stations in de binnenstad waren al goede processen in gang ge-

zet. Zo was de vechtrelatie met de aannemer behoorlijk genormaliseerd. “Jan 

Bijkerk en mijn voorganger Jan Loermans hadden de relatie met Max Bögl al 

weer een goed end op de rit”, aldus Scheffrahn: “Dat kwam van twee kanten, 

dat was me snel duidelijk. Ik kon daar verder mee. We moesten immers wel 

eerst een einde maken aan de technische uitdagingen bij het station Vijzel-

gracht.” 

Dijk noemt het verschijnen van de rapportage van Cees Veerman. In opdracht 

van de gemeente deed Veerman onderzoek naar de vraag of het project kon 

doorgaan of niet. De uitslag daarvan was glashelder: doorgaan. Dat oordeel 

kreeg gezag. Maar ook de onderliggende boodschap heeft Dijk en de zijnen 

nog lang geholpen: “Veerman gaf de gemeenteraad mee dat ze niet de fout 

moesten maken om bij elke nieuwe tegenslag het project meteen weer stil 

te leggen. Stilleggen is enorm duur! Dat er iets fout zal gaan is zeker, je weet 
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alleen nooit wanneer. Zo’n boodschap helpt, als je later over nieuwe risico’s 

komt te praten.”

En dan constateer je dat er toch iets moet veranderen
Sheerazi maakt het bruggetje: “Bij veel projecten, wanneer het gaat over 

risico’s, zie je nog een houding van ‘geen slapende honden wakker maken’. 

Onze filosofie is dat we mensen willen meenemen, in onze dilemma’s en ons 

zoeken. Die dilemma’s zijn immers de realiteit. We zijn na die zware periode 

actief de risico’s gaan communiceren. Wij gooiden letterlijk en figuurlijk de 

bouwhekken open. In plaats van oplossingen werden de dilemma’s gepre-

senteerd en werden de buurt en de stad betrokken bij het zoekproces. Op die 

manier creëer je mede-eigenaarschap bij zo’n ingewikkeld project, dat zoveel 

mensen in een complexe stad als Amsterdam aangaat. Dan moet je je kwets-

baar durven opstellen en af en toe durven zeggen: ook wij weten het nog niet. 

Het heeft er toe geleid dat een wij-tegen-zij tegenstelling geleidelijk aan trans-

formeerde in een wij-gevoel.”

Toen Peter Dijk aantrad, trof hij een naar binnen gekeerd projectteam aan. De 

onderlinge sfeer was niet slecht, maar het Amsterdamse stadsrumoer werd 

zoveel mogelijk buiten de poort gehouden. “Laat ons nu maar werken binnen 

de bouwhekken en de stad op afstand houden. Met een groot binnenstedelijk 

project als dit kom je in de levensruimte van mensen; als een soort Godzilla 

dender je dwars door hun stad. Dat brengt talloze fysieke en maatschappelijke 

risico’s mee. Jezelf daarvoor afsluiten is geen optie. Amsterdam is een smelt-

kroes van mensen. Die schrijf je niet de wetten voor, die geef je de ruimte.”

 

Waar concentreerden jullie je op?
Sheerazi: “Onze primaire opgave was het vertrouwen van de stad en de stake-

holders terugwinnen. Rond 2009 had ieder klein incidentje (zoals ze dagelijks 

plaatsvinden bij bouwprojecten) grote impact. In de media, in de politiek en 

bij belangengroepen. Je wilt weer een buffer van vertrouwen opbouwen zodat  

vervelende boodschappen zacht kunnen landen en waar normaal, lees: ratio-

neel, kan worden gepraat over de dilemma’s waar je nog voor komt te staan.”

Dijk: “Onze interne focus lag bij een betere beheersing van de primaire be-

heersfactoren – tijd, geld, kwaliteit. De secundaire factoren werden structureel 

aangepakt: risico’s, omgevingsmanagement, kwaliteitsbewaking”. Daarnaast 
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werden ‘challenges’ geïntroduceerd - de systematische tegenvraag: noodza-

kelijk om tunnelvisie in een grotere projectorganisatie tegen te gaan. Inmid-

dels wordt die waakhondfunctie ingevuld op meerdere niveaus: de centrale 

afdeling projectbeheersing, een intern audit-team en een Projectcommissa-

riaat. In combinatie met het door de Commissie gepredikte realisme aan de 

kant van de projectorganisatie en van de politiek konden nieuwe resultaten 

worden geboekt. 

Voor 2009 moest elk jaar de prognose naar boven worden bijgesteld. Sinds 

2009 is de prognose zelfs licht gedaald. Je kunt op een feestje weer trots 

zeggen dat je bij de Noord/Zuidlijn zit. Toch zul je vanuit de burelen van de 

projectorganisatie geen tromgeroffel of loftrompetten horen. Als geen ander is 

men zich bewust van de risico’s die dit complexe project nog herbergen. Het 

is onmogelijk om te zeggen dat alles nu onder controle is. Pas als de Noord/

Zuidlijn in gebruik is genomen en de onvermijdelijke kinderziektes zijn over-

wonnen, dan is er pas reden om feestelijk het glas te heffen. En dat is nu nog 

lang niet zo.

Projectmanagers verschillen qua stijl. De één doet het beter in de ene situatie, 

de ander floreert ergens anders. Peter Dijk is van huis uit een bouwer, die goed 

weet hoe de hazen lopen in bouwend Nederland. Hij is, zegt zijn omgeving, 

‘strak’ in het hanteren van verantwoordelijkheden. Niet iemand die scoort met 

alleen lovende schouderklopjes: hij prikkelt en mobiliseert via consequente 

helderheid. Dat was even wennen voor het team. Maar het bracht ook struc-

tuur. Onder Dijk’s leiding kreeg ieder zijn eigen, scherp omschreven verant-
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woordelijkheid, gebaseerd op bewezen expertise. Dijk delegeert ook, totdat 

er een belletje gaat rinkelen. Delegeren zonder controle is blind vertrouwen: 

niet handig. “Daarom zorg ik bij complexe vragen altijd voor meerdere advie-

zen. Als de experts elkaar tegenspreken, dan klopt er kennelijk nog iets niet”. 

Dan vraagt hij door: ‘Ik geloof jou niet, bewijs het me maar’. Of hij zoekt een 

second opinion. Aan het einde overziet hij het hele plaatje, maakt zijn eigen 

taxatie, en beslist. 

Als je aan al die knoppen moet draaien, hoe weet je dan zeker of het gaat 
werken?
Scheffrahn: “Dat weet je niet. Dat zou een vereenvoudiging van de werke-

lijkheid zijn. Het is niet zo dat je komt en direct kunt overzien wat de situatie 

is, wat belangrijk is en wat niet. Daar kom je pas langzaam achter, de werke-

lijkheid ontvouwt zich geleidelijk aan je. Je weet bovendien nooit alles zeker, 

wanneer je een besluit moet nemen: je weet ook nooit exact wat de gevolgen 

zullen zijn. Er zitten altijd onzekerheden op je pad.”

“Je moet op heel veel vlakken interveniëren. Soms zit het in de kleinste details. 

Soms doet zich een kans voor. Die kans moet je herkennen en vervolgens er 

het goede mee doen. Anders heeft het geen zin. Dan ben je hout aan het kap-

pen, zonder te zien waar het bos ligt. Dat is de effectiviteit van goede mensen, 

waar in dit boek veel over wordt gezegd.” 

“Wat je doet is die buffer van vertrouwen creëren, waar Alex Sheerazi het net 

over had. In het voorbeeld van de start van het boren was dat zo’n belangrijk 

MPSK.indb   105 07-04-14   13:00



106

condensatiemoment. Wij hebben met elkaar gezorgd dat de bouwers werden 

ingezet: de ondergrondse helden met hun helmen op, die alle erkende risico’s 

trotseren. Dan krijgt je omgeving weer langzaam vertrouwen in de organi-

satie. Dat zie je in onze publieke uitingen, waar de man in de boormachine 

voorop staat in de nieuwe metrohal. Mensen denken dan toch: ‘als er iets mis 

gaat, is hij de eerste die daar de gevolgen van ondervindt. Waarom zou ik 

hem dan niet vertrouwen?’ Dat was nodig voor een betere beheersing van de 

bouw zelf, maar ook voor het vertrouwen in de organisatie.”

“Met die rode pijl op straat “Hier-zijn-wij-nu” groeide het vertrouwen elke 

tien meter dat we opschoten met het boren. Toen we de Bijenkorf eenmaal 

voorbij waren, kreeg je iets terug van: ‘Zie je wel, deze club kan het wel aan’, 

en daarna normaliseerde het gesprek en de aandacht voor de risico’s.”

Hoe vertaal je dat in de analyse van dit boek?
Gerard Scheff rahn: ”In feite heeft iedereen in 

zo’n projectorganisatie hier wat aan. Het is de 

vakman in je, die nodig is om te weten hoe je 

moet bouwen. Goede bouwers, de vakmen-

sen die weten wat er nodig is om ingewikkel-

de constructies te maken.”

 

“Daarnaast heb je de managers nodig. De 

fi nanciële beheersing in je directieteam. De 

planner, de risicomanager, de kwaliteitsman. 

VAKMAN
LEIDER
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Want je systemen moeten wel in orde zijn. Zonder goede systemen red je het 

niet. Die geven je de instrumenten om gestructureerd te werken en zorgen 

voor de discipline als je periodiek stuurdata verzamelt. Maar met goede sys-

temen alléén red je het ook niet!”

“Op de cruciale momenten gaat het om leiderschap. Zoals Peter Dijk de bou-

wers voorop zette toen het project op haar dieptepunt zat. En zoals bouwer 

Paul Jansen het woord kreeg, toen het erom ging in de gemeenteraad. De 

avond waarop de ervaren bouwer Amsterdam nieuw vertrouwen gaf. 

De kunst om die rollen in evenwicht te brengen, de kunst om te schakelen in 

telkens andere situaties, die kunst onderscheidt de effectieve van de minder 

effectieve projectmanager.”

Heeft Peter Dijk de Noord/Zuidlijn gered, zoals de toenmalige gemeentese-

cretaris bij zijn vertrek zei? Ja: maar niet in zijn eentje, zeggen wij.
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3.5 Projectsturing, maar dan anders! 

De technisch en financieel gedreven blauwe ingenieursaanpak voor bouw- 

en infrastructurele projecten heeft zijn beste tijd gehad. De projectmanager 

van morgen wordt uitgedaagd om van de traditionele paden af te wijken. U 

treft hier geen schema’s of rijtjes van succesmodellen aan. Wij geloven er 

niet in dat die de complexiteit van de uitdaging kunnen weergeven. Waar we 

wel in geloven is de juiste houding van de projectmanager. In zijn kunst van 

het schakelen. In zijn interventies, in meerdere dimensies tegelijk. Wanneer 

en hoe? Dat leest u hieronder. 

Afspraak is afspraak. De boel moet op tijd af en netjes binnen budget blijven 

– mooie visionaire praatjes vullen geen gaatjes! Helemaal waar, natuurlijk. 

Sterker nog, de huidige maatschappelijke ontwikkelingen maken messcherpe 

project beheersing alleen maar noodzakelijker. Onzekerheden over demo-

grafische krimp en economische malaise creëren een nieuwe nadruk op 

binnenstedelijke herstructurering, levensloopbestendig bouwen, bestaande 

infrastructuur beter benutten in plaats van nieuwe aanleggen. Van de project-

manager wordt een aanzienlijk aanpassingsvermogen gevergd. Besluitvor-

ming wordt uitgesteld, financiën blijven onduidelijk, participatie via sociale 

media wordt intensiever. 

Meer dan ooit zul je je telkens weer moeten afvragen of gebeurtenissen rond je 

project tot aanpassing noden. Je relevante gezichtskring wordt breder naar-

mate maatschappelijke ontwikkelingen meer invloed hebben op je opgave. 

Koerswijzigingen of schaalaanpassingen zijn niet denkbeeldig meer. Je moet 

zulke op handen zijnde ontwikkelingen vroegtijdig zien aankomen en kun-

nen duiden. Meer dan ooit zul je scherp en on the ball moeten zijn.

Lenig schakelen tussen een scherpe projectbeheersing en interventies in het 

proces: daar gaat het allemaal om. To control and to connect, that’s the questi-

on: dáár zit de kracht van de ‘projectmanager van morgen’. 

Maar er is ook twijfel. Bewust ‘schakelen’ – zo van: ok, nu even een rondje pro-

cessen. Of - nu even de rol van leider spelen – dat doen gelauwerde project-

managers vrijwel nooit. Niemand stelt zichzelf letterlijk de vraag: ‘Schakel ik 

met deze interventie wel goed tussen mijn verschillende rollen als vakman, 
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“ Goed dat we project-

management steeds meer  als 

een vak ontdekken en daarom 

is het belangrijk dat er over 

wordt gepubliceerd.”  

PETER KOLE, DIRECTEUR  

RIJKSPROJECTACADEMIE

manager of leider, tussen beheersen of verbinden?’ De schakel- 

metafoor is uitstekend om je te herinneren aan het onderscheid 

tussen de verschillende rolinvullingen en stijlen. Maar het is niet 

hoe managers dagelijks te werk gaan.

Wat projectmanagers dan wel doen, kunnen ze vaak maar moeilijk 

verwoorden. Wat ze doen, doen ze meestal intuïtief. Theoretische 

reflectie is niet echt hun ding. De meesten zijn ook niet opgeleid 

als projectmanager. Ze komen uit de praktijk en hebben het vak 

al doende geleerd: van een mentor, of gewoon in de praktijk wijs 

geworden. Projectmanagement als overdraagbare leergang is nog 

relatief jong. Er zijn nu wel opleidingen voor. En instellingen als de 

Rijksproject academie proberen – volgens directeur Peter Kole - de 

leemte tussen theorie en praktijk verder in te vullen. Toepasselijke 

literatuur over de praktijk van noties als ‘project en proces’ is nog 

schaars. Het idee van schakelen tussen meerdere rollen is geleend 

uit de psychologie en algemene managementonderzoeken. 

We hebben in het voorgaande gezien dat de effectieve projectmana-

ger van morgen kan schakelen tussen drie rollen: die van vakman, 

manager en leider. Hij begrijpt de inhoudelijke kanten van zijn opga-

ve, kan zijn omgeving duiden, zijn organisatie richten en flexibel zijn 

of juist strak. Dit maakt hem uniek en succesvol. 

In de praktijk van de projectsturing kwam uit de inventarisatie voor 

dit boek gaandeweg naar voren wat een effectieve interventie zo bij-

zonder maakt: dat is zijn meerdimensionaliteit. De effectieve inter-

ventie houdt rekening met meerdere aspecten tegelijk. Dat moet ook, 

omdat die meerdere aspecten conflicterend kunnen zijn. De keuze 

tussen jouw rolinvulling en welke aspecten van de vraag je precies 

wilt beïnvloeden is afhankelijk van de vraag WAT er precies op je 

afkomt. We vallen weer terug op onze initiële analyse van de project- 

en procesvragen en de kunst van het schakelen. Een voorbeeld kan 

dit verduidelijken. 

Het bouwproces voor het nieuwe station Rokin in de Noord/Zuidlijn 

duurt al jaren. Ondanks de toezegging van de Amsterdamse politiek 
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dat de overlast van de metrobouw ‘beperkt’ zou blijven vanwege 

het boren van de metrotunnel, hebben de buurtbewoners bij de 

diepe stations straks 15 jaar een bouwput voor hun deur. Een van 

de grote irritaties is het doordringende piepsignaal van de portaal 

kraan als deze zich over het bouwterrein verplaatst. Een verplichte 

veiligheidspiep weliswaar. Maar daarom niet minder hinderlijk.  Er 

komen regelmatig klachten, zeker als de werkzaamheden na 19:00 

uur doorgaan. Wat doe je daarmee? 

Wat komt er op deze projectmanager af? De klacht is op het eerste 

gezicht een vraag met een simpel antwoord: het piepen is een 

voorgeschreven regel in de bouw. Maar er zit ook een procesma-

tige kant aan de zaak: de klacht komt van de buurvrouw van zijn 

organisatie en bouwplaats, er zijn meerdere oplossingen denk-

baar. 
Hoe benadert hij deze situatie? De Vakman in hem vraagt zich 

af of het piepje überhaupt wel uitgezet kan worden. De Manager 

in hem vraagt zich af of hij het wel mag uitzetten en wat dan de 

mogelijke boete is. De Leider in hem vraagt zich af hoe dit het 

primaire proces verstoort en hoe hij zich verhoudt tot deze me-

vrouw; is er ook een compromis mogelijk? 

In deze betrekkelijk eenvoudige situatie zijn meerdere aspecten 

tegelijk aan de orde. Een taartpunt met verschillende mogelijke 

rolinvullingen, die elk tot conflicterende resultaten leiden. Het 

niet behandelen van de klacht neemt hem niet weg. Het uitzetten 

van de piep is wettelijk onmogelijk, dan krijg je met Handhaving 

te maken. Met de buurvrouw spreken zonder haar probleem op te 

lossen is een slechte optie. 

Vaktechnisch gezien kun je de mogelijkheid onderzoeken een 

piepje door een lampje te vervangen. Managerial kun je het risico 

inschatten van een boete voor het afzetten van de piepjes: of pro-

beren van het gezeur af te zijn door het gezin een vakantietje aan 

te bieden. De Leider zit naast de praktische met de morele vraag: 

kan ik mijn oplossing thuis ‘verkopen’, wat is het effect op mijn 

team en omgeving als ik iets doe of niet doe? Hoe kan ik synergie 

“ Sturen op 

tijd en 

geld? Dat 

doe je door 

verstandige 

beslissingen 

te nemen die 

ook daadwerkelijk 

worden uitgevoerd. 

Niet door naar een 

spreadsheet of een 

planning te turen.”  

GERARD 

SCHEFFRAHN
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bevorderen? Is er een compromis haalbaar – alleen in de ochtend draaien, de 

dialoog aangaan, een bloemetje meenemen? 

Als effectieve projectmanager beschouw je alle (project en proces)aspecten en 

integreert de mogelijke rolinvullingen tot iets dat netto nóg effectiever is: 1 + 1 = 3. 

Dat is een interventie in meerdere dimensies, het meerdimensionaal acteren – 

het betekent dat je in meerdere dimensies tegelijk denkt: wat doet mijn inter-

ventie voor mijn primaire bouwproductie, en ook voor omgeving? Hoe kan ik 

zoveel mogelijk doelen dienen? 

In concreto heeft Gerard Scheffrahn de aannemer gevraagd om het geluidsni-

veau en toonsoort aan te passen. Na 19:00 uur gaat het geluidsignaal uit en gaat 

een zwaailicht aan bij verplaatsen van de kraan. Daarnaast zijn er sensoren op de 

poten van de kraan gemonteerd, die de kraan doen stoppen op het moment dat 

de poten iets raken. De oplossing kon rekenen op instemming van de Arbeids-

inspectie. De klagers merkten dat hun klachten serieus werden genomen.

Wat leren we hiervan? Het goed sturen van je proces is je beste vorm van pro-

jectbeheersing. En andersom is een goede projectbeheersing een onmisbaar 

instrument in je proces. De drie rollen vakman, manager of leider dringen 

telkens om voorrang, maar jouw afweging is jouw verantwoordelijkheid. Je 

hebt de keus, maar hij ligt niet altijd voor de hand. Uiteindelijk is een tevreden 

buurvrouw, of tenminste een niet-teleurgestelde, een belangrijk signaal. Naar 

de buurt, naar je team, naar je opdrachtnemers: ‘zo gaan wij hier met elkaar 

om’. Voorbeeldgedrag heeft dus op meerdere niveaus gevolg; je opgave vraagt 

jou te handelen in meerdere dimensies tegelijk. 

In het kader volgen nog een paar voorbeelden uit de praktijk van het acteren in 

meerdere dimensies tegelijk. Van klein tot groot.
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De aannemer stuurt een stevig mailtje. Hij dreigt de bouw stil te leggen 

vanwege niet betaalde termijnrekeningen. Tel eerst maar eens tot tien. Als 

je impulsief gaat reageren heb je de poppen aan het dansen. Een woedende 

reactie gaat de oplossing niet dichterbij brengen. Een doordachte reactie 

heeft meerdere gevolgen:  “Dank u voor uw bericht. In onze manier van sa-

menwerken past dat partijen elkaar aanspreken. Ik stel dat op prijs. Mijn pro-

jectleider heb ik gevraagd mij bij te praten over de stand van zaken. Ik kom 

daar binnenkort op terug. Heeft u van uw kant nieuws over de voortgang 

van het onderdeel dat nog niet was opgeleverd? Met vriendelijke groet”. 

Jouw reactie opent de ogen, niet alleen van de aannemer zelf, maar ook die 

van zijn (en jouw eigen) staf. De aannemer had te vroeg en te stevig geageerd. 

Hij realiseerde zich onvoldoende dat hij ook nog in gebreke is. En spreekt daar 

nu zijn voorman op aan. Jouw eigen team ziet jou  op deze manier handelen, 

en gaat terug aan het werk in de wetenschap dat even tot tien tellen verstandi-

ger is dan uit de heup schieten. De beheersing van je project is een stap dich-

terbij gekomen, door een procesinterventie in wat ogenschijnlijk een gewone 

projectmatige vraag was. Meerdimensionaal dus.

 

Iedereen bekijkt de wereld vanuit zijn eigen perspectief. Vaak is die invalshoek 

beperkt – en niet altijd door onwil. Jouw interventie erkent die perspectieven 

en je handelt daarnaar door anderen subtiel op perspectiefverschillen te wij-

zen. Het effect is een verbeterde samenwerking, waardoor ook de synergie in 

je eigen team groeit. 

Of neem dat overbekende standaardformulier uit het hoofdkantoor, dat 

normaliter tot irritatie leidt: “Zit er weer een whizzkid onzininformatie op 

te vragen, omdat ze daarmee denken ons project beter te beheersen!” De 

effectieve projectmanager organiseert een bijpraatbijeenkomst met de staf. 

Hij zorgt dat de mensen van hoofdkantoor en project elkaar leren kennen 

en vinden op een aanzienlijk snellere manier dan heen en weer te blijven 

mailen. Hij hoeft het niet allemaal zelf te doen, maar hij is er wel alert op. 

Anders toegepast wordt dat standaardformulier ineens een bouwsteen voor 

cohesie tussen staf en project, want het erkent de beide werelden en schept 

een gezamenlijk waardenpatroon. Wat heb jij nodig om jouw taak te vervul-

len? En wat is redelijk van mij te vragen, zonder dat ik er allemaal extra fte’s 

voor in moet zetten? Groot of klein, ad-hoc of systematisch, het zijn inter-
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venties die effect hebben op meerdere niveaus tegelijk: in de samenwer-

king, in het eindresultaat, in het gedrag van mensen.

 

Wethouder Eric Wiebes uit Amsterdam moet meerdere tramlijnen schrap-

pen. Het OV moet bezuinigen. De gemeenteraad staat op haar achterste 

benen, gevoed door boze kiezers. Wiebes echter laat zien hoeveel een 

tramlijn kost en hoe weinig mensen er dagelijks gebruik maken van die 

haltes. De maatschappelijke waarde van zo’n tram staat in geen verhou-

ding tot de gevraagde bezuinigingen in bijvoorbeeld de jeugdzorg. De fei-

ten spreken voor zich. Het dilemma gaat spreken. Een dominant vakmati-

ge interventie in een procesachtige omgeving.

“Toen de nieuwe GroenLinks-wethouder van Amstelveen steeds nieuwe 

voorwaarden stelde aan de wegomlegging van de N201, ook als aan het 

vorige voorwaardenpakket net was voldaan, was op een gegeven moment 

het geduld op”, vertelt de projectdirecteur. “In een goed voorbereide verga-

dering werd de wethouder gevraagd uit de stuurgroep te vertrekken. Dat 

vertrek had een louterende werking: de resterende partijen hielden voortaan 

aanzienlijk meer rekening met de anderen en redeneerden niet meer puur 

vanuit eigenbelang. Jaren later en onder een nieuw politiek gesternte kon 

Amstelveen alsnog weer meedoen aan het project.”

Het lijkt ongerijmd: scheuren maken als middel tot verbinden. En inderdaad, 

het is en blijft een paardenmiddel. Toepassing ervan vergt terughoudend-

heid en strategisch inzicht. Anders krijg je onverwachte schadelijke bijeffec-

ten en is het middel erger dan de kwaal. Maar in dit geval kon het niet anders.

Scheffrahn: “Het is niet dat wij andere interventies gebruiken dan die van 

het klassieke projectmanagement. Nee, we gebruiken dezelfde interventies 

anders, op verschillende niveaus tegelijk. In het geval van de klagende buur-

vrouw werd de aanpak tevens een instrument van joint fact finding, van het 

creëren van een gedeeld ‘wereldbeeld’ binnen het hele team en met de omge-

ving. Je ontdekt samen de oplossing en creëert daarmee een patroon, dat in 

volgende gevallen een bepaald wenselijk gedrag oproept. ´Zo gaan wij hier met 

elkaar om.́  In het begin kost het veel aandacht en tijd, maar als je team een-

maal weet dat je met zorg en aandacht meer voor elkaar krijgt dan via simpele 
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rechttoe-rechtaan-oplossingen, dan zie je dat het echt werkt! Je ziet dat bij 

mensen het vlammetje wordt opgestookt, dat functies of contractgrenzen 

vervagen. Want iedereen zit als het ware weer samen in de hoek van de kleu-

terschool te spelen met die blokkendoos, waarmee voor zo veel projectmensen 

hun interesse voor bouwen begonnen is.” 

Niet dat het altijd lukt! Ook voor de voorhoede 

van projectmanagers is meerdimensionaal 

projectmanagement nog wennen. Je hebt er 

verschillende persoonlijke kenmerken voor 

nodig Om dit soort verrassende acties te 

kunnen uitvoeren, zijn verschillende din-

gen nodig: refl ectief vermogen, inzicht in de 

waarden van het mensenwerk in onze projec-

ten, en lef om te ‘vrijdenken’, niet geketend 

aan conventies en regels die de meerwaarde van je project in de weg staan.

Het verrassingseff ect van dergelijke interventies heeft een eigen betekenis. Het 

is in te zetten als coaching-instrument. Je ‘doet het voor’. Het opent ogen en 

geeft anderen de durf om eveneens te opereren met een open oog voor andere 

invalshoeken. Tevens is het een instrument om je eigen gezag te vestigen en 

te handhaven. Wanneer je als projectmanager in positieve zin onvoorspelbaar 

bent, blijft iedereen scherp. Omdat men weet: “Die kan zomaar met een onver-

wachte vondst op de proppen komen”. Je houdt de aandacht, men vergeet niet 

om jou serieus te nemen.

Meerdimensionale interventies horen dus om verschillende redenen thuis in 

de dokterstas van de projectmanager van morgen! 

Wees je er tenslotte van bewust dat jouw interventie ‘op maat’ moet zijn, 

passend bij de omvang en de perspectieven van het project. Een groot pro-

ject met een groot aantal medewerkers vraagt om een andere aanpak, waarbij 

orde en duidelijkheid voorop moeten staan. Kom er niet mee aan om elke drie 

maanden de ‘organisatie weer te kantelen’. Tegelijk moet er binnen de gestelde 

kaders ook ruimte zijn voor eigen inbreng. Ruimte geven is een uitdrukking 

van vertrouwen. De balans tussen structuur en ruimte zal synergie bevorde-

ren. Maar kleinere projecten, waarin de medewerkers op vele fronten actief zijn 

VAKMAN
LEIDER

MANAGER

REFLECTEREN LEREN REFLECTEREN LEREN REFLECTEREN 
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en de lijnen kort zijn,hebben minder structuur nodig en kunnen makkelijker 

aangepast worden. Je spreekt elkaar elke dag bij de koffieautomaat. Tijdens 

een bakje koffie kunnen krachtige besluiten worden genomen. 

De wereld van het bouwen in Nederland betekent voor een projectmanager ’s 

ochtends in je laarzen in de modder staan, ’s middags bij de wethouder op het 

pluche vergaderen en ’s avonds slappe koffie drinken met de bewoners in het 

buurthuis. Door goed te schakelen en alle kwaliteiten om je heen te verbinden 

wordt de ware synergie bereikt.
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DE DUIDING
HET WAARACHTIGE COMPROMIS

Een van de onderwerpen die vaak wordt aangeroerd als het over procesma-

nagement gaat is het compromis. Veel mensen halen er hun neus voor op: ze 

zien een compromis als een grijs, waterig aftreksel van wat had kunnen zijn. 

Inderdaad: dat type compromis stelt niet veel voor. Toch zijn wij een groot 

voorstander van het compromis, maar dan anders…. 

Het compromis vormt in het Rijnlandse besturingsmodel de beste garantie 

voor een uitvoerbaar resultaat. Eigenlijk zou je het ware compromis kunnen 

beschouwen als het hart van project/procesmanagement. Gezamenlijk tot een 

gedeeld perspectief komen en daar je afspraken op baseren, dat is precies waar 

het bij dit nieuwe type projectmanagement om gaat. Het uitgangspunt is dat je 

in principe bereid bent water bij je eigen wijn te doen, ter wille van de leefbaar-

heid van het geheel. “De essentie van het compromis is, dat je wezenlijk wilt 

relativeren wat je zelf wilt. Dat je tot de erkenning komt dat er iets is dat belang-

rijker, beter, hoger, waardevoller is dan jezelf” (voormalig Tweede Kamervoor-

zitter Gerdi Verbeet). Wie procesmanagement louter toepast als maniertje om 

gedonder te vermijden, heeft die kern niet begrepen. De projectmanager van 

morgen ziet het compromis niet als simpel instrument, maar als onvermijde-

lijke noodzaak om tot een uitvoerbaar resultaat te komen. Wie streeft naar pro-

jecten met een maatschappelijke meerwaarde, zal zich logischerwijs moeten 

verbinden met de mensen waarvoor hij het doet.

Het zoeken naar een compromis is een creatief proces. Bij de zoektocht naar 

een oplossing waar alle partijen tevreden mee zijn, wordt soms iets gevon-

den dat iedereen beter vindt dan wat ieder voor zichzelf bedacht zou hebben. 

Het idee voor een ondertunneling van een deel van de ringweg Hilversum 

bijvoorbeeld was het resultaat van een intensief inspraakproces. Niet uit de 

verkeerskundigen, maar vanuit buurtbewoners kwam de suggestie die met 

beide handen is omarmd. De vakman, manager en leider zal zelf bijdragen aan 

het meervoudig kijken of de zoektocht naar nieuwe perspectieven, en open 

staan voor een paradigma wissel die anderen inbrengen. Een narcistische af-

keurende houding: “Nee, omdat ik dat niet zelf heb bedacht”, komen we helaas 

nog geregeld tegen.  
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Er is ook nog een democratisch element aan een compromis. Het gaat er niet 

zozeer om dat de meerderheid haar zin krijgt, maar dat ook de minderheid 

zich nog gehoord voelt. Stel jezelf de vraag: hebben we de kernwaarden van 

de minderheid voldoende beschermd? Dat is een mooie toetssteen voor een 

waarachtig, en daarmee goed uitvoerbaar, compromis. Zo niet, dan is je com-

promis in feite een dictatoriaal besluit, in een democratisch jasje. 

Tenslotte zit er een grens aan de ruimte voor het compromis: de kwaliteit. Van 

de relatie, of van het resultaat. Er zijn foeilelijke, benepen ‘jij niet, dus ik niet- 

-compromissen. Gerdi Verbeet noemt een mooie metafoor uit het dagelijks 

leven: omdat Pietertje niet in de zandbak mag spelen, gaat hij alleen mee op 

stap als zijn zusje niet mag paardrijden. 

Waaraan herken je een goed compromis? 
• Het compromis komt op tijd: niet te vroeg en niet te laat. 

• Het is bij voorkeur geen win–lose-resultaat, waarbij de machtsverhouding 

de verliezer het zwijgen oplegt. Op termijn is win-lose niet duurzaam. De 

betrokken partijen beleven het compromis als iets waarin zij – ieder voor 

zich en gezamenlijk – iets moois mee gewonnen hebben: de baten hebben 

de kosten overstegen. 

• Al onderhandelend gaan de partijen niet langer in risico’s, maar in kansen 

denken. Angst voor risico’s zorgt voor verstarring. Kansen zien enthousias-

meert en mobiliseert. 

• Het compromis heeft een goede inhoudelijke basis: het is niet gebaseerd 

op drijfzand, irreële veronderstellingen of onjuiste feiten. Daardoor is het 

duurzaam. 

• Het compromis omvat de ‘belofte’ van een ‘gezamenlijk’ te bereiken resul-

taat. Het woord compromis komt immers van ‘con’ (samen) en ‘promettere’ 

(beloven) uit het Latijn. 

• Over het compromis kan door betrokken partijen een echt besluit worden 

genomen, geen halfbakken besluit.
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INTERVIEW

SNEL, SNEL, SNEL

De woede van een bouwvakker/intellectueel

Hij heeft zijn kandidaats psychologie, en rechten heeft hij ook nog 

gestudeerd. Maar als jongen uit een groot Brabants gezin moest hij zelf 

zijn studie bekostigen. Winkel gehad, kroeg gerund, en tussendoor een 

heel leven in de bouw. Die studie is nooit afgekomen. We noemen hem 

Tuur van der Gronden. Zijn werkelijke naam wil hij niet geven: “komt ge-

ga-ran-deerd gelazer van!”

Tuur (63) praat en leeft in uitroeptekens. Stil zitten? Niet dus. Onlangs 

stond hij, nog geen maand nadat hij in kritieke toestand geopereerd was, 

gewoon weer tussen zijn maten op het bouwterrein. Maar zijn intellectuele 

haren is hij ook nooit kwijtgeraakt. Hij mag graag lezen, schrijven, obser-

veren wat er om hem heen gebeurt op het werk. En wat hij ziet gebeuren, 

zint hem niks. Nog afgezien van de nutteloze rotzooi die er gebouwd 

wordt - “De ene na de andere hal, en als je de materialen ziet die ze gebrui-

ken!” Kortom, de manier waarop het dezer dagen toegaat in de bouw is 

hem een gruwel.

Niet dat het vroeger allemaal rozengeur en maneschijn was. “Maar nu is 

het structureel. Alles is veel meer versnipperd dan vroeger, en wat er op 

bouwplaatsen gebeurt: - ik zeg het maar gewoon - , dat komt neer op 

slavendrijverij! Als alles  steeds goedkoper moet, wat krijg je dan? Vroe-

ger kreeg een aannemer een klus toebedeeld, omdat men wist dat hij het 

goed deed. En die aannemer had weer goede contacten met metselaars, of 

stukadoors, of schilders, enzovoort. Die nam hij dus mee. Daar kun je van 

zeggen wat je wilt, maar je had dan wel een groep op de bouw staan die 

mekaar kende en gewend was om met mekaar te werken. Dat maakte het 

leuk. En… het zorgde ook voor goed werk.”

“Je had vaklui, mensen die iets ‘mooi konden maken’. Dat kwam door de 

ambachtscholen en doordat jongens in de leer kwamen bij ervaren tim-

merlui of metselaars. Dan leerde je het vak. Daar is nu niks meer van over. 
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Wie kan er nog knipvoegen? Je krijgt niet eens tijd om het jonge jongens te le-

ren. Want het allerergste is: alles moet snel, snel, snel. Door alle aanbestedings-

regels en bezuinigingen krijgt de goedkoopste aannemer het werk. Die houdt 

dus nauwelijks wat over aan de klus. Dus huurt hij ook weer de goedkoopste 

onderaannemers in. Of de opdrachtgever doet dat zelf.

Die jongens, die komen uit Bulgarije of uit Polen. Niemand kent ze en zij spre-

ken niet eens Nederlands. En of dat al niet erg genoeg is, worden ze door uit-

voerders ongenadig opgejaagd. Uitvoerders, daar heb je rotzakken onder, hoor! 

Eigen initiatief, eens een keer een mooi tierelantijntje in het houtwerk maken, 

is er niet meer bij. En stomweg even de steiger ophogen, daar moet nog een 

apart bedrijf voor komen! Maar ik snap het wel: die uitvoerders worden zelf 

ook op hun huid gezeten. Werken in de bouw is beulswerk, maar niemand die 

daar naar kijkt.”

“Hoe gaat dat? In de keet hangen al die werkplannen, helemaal van dag tot 

dag. Of het buiten hoost of niet: máákt niet uit! Nog geen sigaretje kun je meer 

roken, krijg je alweer op je flikker. Ja, Nederlandse mannen zeggen dan wat 

terug. ‘Het kan mij niks schelen, al heeft iemand nog zo’n dure stropdas om, ik 

zeg het gewoon.’ Maar die Bulgaarse jongens, die zijn doodsbang dat ze eruit 

gedonderd worden. Dat bedoel ik dus met slavendrijverij.”

“De uitvoerder die ‘ns met appelflappen komt, een kratje bier op vrijdagmiddag of 

als het werk af is, kerstpakket, bonus (althans: ónze bonus…): allemaal afgeschaft! 

MPSK.indb   120 07-04-14   13:01



121

De lol is eraf, en dat zet kwaad bloed. En als je dan die managers de hele dag 

lekker warm in hun godvergeten kantoortje ziet zitten... En niemand van die lui 

die ooit een regenpak en laarzen aantrekt en gewoon eens komt kijken hoe het 

gaat. Ze zijn nog nooit in een bouwput gewéést! En als er dan eens eentje komt, 

is dat in streepjespak, met zo’n blocnote onder de arm, en maar bellen met dat 

mobieltje. Jou zien ze niet staan. Dus gaan jongens naar huis zodra het tijd is, 

al hadden ze nog maar twee tegeltjes te leggen: komt morgen wel. Of doen ze 

langzaamaan. Ik heb meegemaakt dat dingen die in een paar uur af kunnen 

zijn twee volle weken duurden!”

“Wat er nodig is? Eén: dat de ambachtsschool terugkomt. Twee: dat ontwik-

kelaars eens meer rekening houden met bewoners: niet zomaar slopen in 

volkswijken en dan twee lagen terugbouwen waar niemand op zit te wachten. 

Karakteristieke fronten en bouwwijzen – type ‘echt onze stad’ – respecteren 

en bewaren. Dat geeft – punt drie – bouwvakkers ook weer een uitdaging in 

hun werk, want ze kunnen weer iets ambachtelijks maken. Ook een project-

manager kan daarin iets betekenen, door op de rem te trappen wanneer hij 

volgens het plan weer zomaar iets ouds slopen moet. En vier: kom gewoon 

een keertje meeschaften, kijken wat wij eigenlijk doen.” 
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HOOFDSTUK 4 
ENKELE STRATEGISCHE INTERVENTIES

Strategische en tactische interventies die 
projecten kunnen maken...of breken

Na de Persoonlijke Kenmerken van de projectmanager in hoofdstuk twee 

en zijn Kernhandelingen in hoofdstuk drie, nu in hoofdstuk vier enkele 

Strategische Interventies: hoe pak je het aan in de praktijk? Waarin een 

aantal handvatten en aanraders voor de manager van morgen, op enkele 

concrete terreinen.

Managen is doen. Maar hoe doe je het goed? Bij trainingsbijeenkomsten 

blijkt dat zelfs ervaren projectmanagers met tal van praktische vragen 

worstelen. Werkelijke toppers, die ragfijn kunnen omgaan met alle he-

dendaagse onzekerheden, zijn schaars. De gemiddelde projectmanager 

voelt zich vaak niet klaar voor de complexere uitdagingen van morgen. 

Onderzoek (2009) van de Hogeschool Utrecht naar wat projectmanagers 

in de bouw van zichzelf vinden, geeft een beeld van de dilemma’s. Zo zijn 

de 130 ondervraagden in het algemeen best tevreden over hun project-

beheersende competenties. Tegelijkertijd vinden ze zichzelf onvoldoende 

presteren wat betreft ‘kunnen luisteren’, of ‘conflicthantering en onder-

handelen’, ‘teambuilding, empathie en kunnen inspireren’.

Dat baart zorgen, want stuk voor stuk zijn dit sleutelvaardigheden voor de 

projectmanager van morgen. De maatschappij vraagt immers nóg tref-

zekerder opereren, nóg meer stressbestendigheid aan de voorkant van 

het verhoopte samenwerkproces. En dus de behoefte aan een projectma-

nager die zijn vakkennis en leiderschapskwaliteiten paraat houdt, maar 

vaak eerst en vooral op zijn managementkwaliteiten wordt aangesproken. 

Terwijl wij hebben gezien dat effectiviteit juist schuilt in de kunst van het 

schakelen tussen de rol van vakman, manager en leider.
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In de nu volgende paragrafen beschrijven wij de positie van de 

projectmanager in enkele veelvoorkomende verhoudingen:

• Met zijn opdrachtgever

• In onderhandelingen 2.0

• In complexe situaties, die om veel procesmanagement vragen

• In de verhouding tussen publieke en private partijen

• In zijn verhouding met de buitenwereld, als spiegel voor zijn 

projectorganisatie. 

4.1 De opdrachtgever: tandem gevraagd

Samenwerken op hoog niveau: dat is de relatie met je 

opdrachtgever. Cultuur  verschillen tussen lijnorganisaties en je 

projectteam maken dat die samenwerking geen eitje is. Maar als 

het loopt, kun je een ijzersterk tandem vormen.

Projectmanagers vinden vandaag de dag de sociale complicaties 

het meest ingewikkelde aspect van hun projecten. Een van die 

complicaties is het mogelijke spanningsveld tussen het project en 

de lijnorganisatie van de opdrachtgever. Die samenwerking vraagt 

evenwichtskunst. 

Een project is tijdelijk en voor het projectteam is er niets belang-

rijker dan de deadlines. Er is haast bij en het team kan soms maar 

enkele maanden vooruit kijken. De projectorganisatie zelf bestaat 

ook slechts voor de duur van het project, soms maar voor een 

fase daarvan. En dat hele ad hoc projectapparaat hangt dan half 

onder een veel grotere lijnorganisatie, waarvan meerdere afdelin-

gen meepraten. Allemaal met uiteenlopende, soms tegengestelde 

beleidsdoelen, die lang niet altijd stroken met jouw projectbelang. 

Eronder hangen? Dwars erop kan een realistischer metafoor zijn.

• Een klassieker is de HSL-werkplaats in Amsterdam 

Watergraafsmeer. Die moest af, onder stoom en kokend water. 

Want de nieuwe, langere Fyra-hogesnelheidstreinen kwamen 

eraan. Iedereen in de riemen, meerwerk, enzovoort, enzovoort… 

“ Behalve een 

teamspeler-

coach zijn, moet je ook de 

tandem kunnen berijden. Die 

beide wedstrijden gelijktijdig 

spelen, is een kwestie van 

ervaring.” 

CHRIS DE VRIES, DIRECTEUR 

BEHEER & UITVOERING, 

PROVINCIE NOORD-HOLLAND
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en toen de werkplaats op tijd gereed was, bleek de levering van 

de nieuwe treinen te zijn vertraagd. Wij weten er nu alles van. 

De lijnorganisatie zag dat toen ook aankomen. Alleen, helaas, de 

projectmanager niet…

• Een tweede voorbeeld. Afkomstig van Jan Slager, op het moment 

van schrijven Directeur Productie van het omvangrijkste 

Nederlandse wegenbouwproject, Schiphol-Amsterdam-Almere. 

Hij is verantwoordelijk voor de verbreding van een rijksweg en 

moet daartoe op een van de knooppunten een rijstrook afsluiten. 

De netwerkmanager van de Beleidsdienst eist een robuust 

wegennet en schrijft in dergelijke gevallen extra aanpassingen 

aan omliggende wegen voor, zodat de wegcapaciteit 

gehandhaafd blijft. Volgens de betreffende netwerkmanager 

moet de projectorganisatie daarvoor zorgen. Maar Jan Slager 

heeft daar geen budget voor: “Beleid of niet, het zit niet in mijn 

opdracht”. Wat nu? 

Al die verschillende afdelingen functioneren volgens eigen ‘time 

frames’, ze hebben steevast minder harde deadlines dan jij. Dat 

geeft irritaties. Lijnfunctionarissen snappen jouw ‘geduw’ niet en 

vinden dat je de protocollen negeert. Jij moet je deadline halen. Bij 

een beetje project heb je tegenwoordig niet één, maar verschillen-

de opdrachtgevers. Soms ook nog eens van private én van publieke 

signatuur, met alle cultuurverschillen en fricties van dien.

De relatie met je opdrachtgever(s) soepel houden, dat vergt het nodi-

ge. Het gros van de projectteams zit daar mee in zijn maag. Het wordt 

als ‘onnatuurlijk gedoe’ ervaren. En het vreet energie. Chris de Vries: 

“Toen Albert in opdracht van Noord-Holland de planfase trok van de 

N23, kreeg hij veel ruimte van ons als opdrachtgever. Maar ik moest 

ook weer rapporteren. Het probleem is: dergelijke rapportages zijn al-

tijd het weerbericht van gisteren. Je kunt niet van alles een bespreek-

punt maken. We zijn er echt voor gaan zitten om onze wederzijdse 

rollen duidelijk te formuleren en af te spreken wat wel en wat niet.”

Toch is het spanningsveld opdrachtgever-opdrachtnemer volko-

men ‘natuurlijk’, want het vloeit voort uit interne rolverdelingen. 

“ Beleid of niet,  

het zit niet  

in mijn opdracht.”  

JAN SLAGER,  

VM. DIRECTEUR PRODUCTIE 

S-A-A RIJKSWATERSTAAT
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En ook deze spanning biedt kansen: het is een verdedigingslinie tegen 

tunnelvisie en eenzijdigheid. Als projectmanager kun je dit gegeven creatief 

benutten. Gebruik de opdrachtgever maar als externe waakhond. Geef hem 

maar mee waar de risico’s liggen. Je schept zo de mogelijkheid dat hij part-

ner in crime wordt, in plaats van toetser op afstand. 

De laatste jaren is een nieuw spanningsveld ontstaan: opdrachtgevers zijn 

gaan worstelen met hun eigen professionaliteit. Dat probleem is gerezen 

doordat overheden steeds meer projecttaken uitbesteden. Van ontwerper/

uitvoerder worden ze tot regisseur-op-afstand. Krimpende lean-organisaties 

en sturen op output mogen dan aansluiten bij onze huidige samenleving, 

het gevolg is wel dat bouwtechnische deskundigheid massaal is weggelekt 

naar de ‘markt’. Overheden zijn door dit gebrek aan kennis in onderhan-

delingen vaak geen partij meer voor private contractpartners. Niettemin 

hebben traditionele opdrachtgevers toch steeds weer de reflex om in een 

detail-controlerende kramp te schieten uit angst dat ze de controle verliezen. 

“De kunst van het loslaten is niet eenvoudig”, constateert Johan Remkes in 

dit verband.

Voor de persoon van de opdrachtgever is het ook niet eenvoudig. Tot een be-

paald punt in je loopbaan heb je de productie in eigen hand. Je doet veel (of 

alles) zelf. Maar dan stijg je op de ladder en op enig moment word je leiding-

gevende/opdrachtgever en moet je ‘ loslaten’. Je kunt het niet allemaal meer 

zelf doen. Je gaat je beperken tot het stellen van kaders en het verschaffen 

van middelen, terwijl je wel eindverantwoordelijk bent, maar iemand anders 

het ‘handwerk’ doet. 

Omgaan met je opdrachtgever is enerzijds een formeel ‘rollenspel’, an-

derzijds is de persoonlijke relatie minstens zo belangrijk. Je hebt van die 

ogenschijnlijk onwaarschijnlijke koppels die wonderbaarlijk klikken en een 

ijzersterk tandem vormen. Hun contact houdt soms nog jaren stand na af-

loop van de samenwerking. Wim Gideonse vertelt van zo’n ervaring in een 

opdracht voor ProRail met een partner in een curieuze ‘dodelijke combi-

natie’: de één, een op en top ‘blauw’ type: strak gefocust op de beheersing. 

Gideonse zelf is naar eigen zeggen veel meer van ‘hoe zal ik ze nou eens 

betrekken’. Good cop, bad cop: heel effectvol. En erg verwarrend, als je zo’n 

koppel tegenover je hebt…
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Overheden vervullen allerlei, vaak tegenstrijdige rollen in onze samenleving: 

initiatiefnemer, volksvertegenwoordiger, handhaver, regelgever, enzovoort. 

Bovendien verschillen overheden in hun werkwijze. Datzelfde geldt voor pri-

vate of particuliere opdrachtgevers, zoals een onderwijsinstelling, een kliniek 

of een terreinbeherende organisatie. Ook de actualiteit en persoonlijke stijl van 

betrokkenen spelen mee. Ligt iets op dit moment gevoelig? De ene projectdi-

recteur zal de bestuurder er wellicht extra snel over inlichten, de ander dumpt 

de potentiële splijtzwam juist nog even niet op het bestuurlijke bord. Ontwik-

kel daarom je antenne voor de verschillende rollen van je opdrachtgever, de 

betrokken ambtenaren en verantwoordelijke bestuurders en van de politieke 

verhoudingen ter plaatse. En geef mensen de ruimte om hun rollen in het 

project ook naar behoren te vervullen.

Leg samen met je opdrachtgever de onderlinge rolverdeling vast. En blijf die 

rollen consequent hanteren gedurende het hele project.

Meer concreet:

• Zorg dat er tussen jullie zo min mogelijk verschil van inzicht ontstaat over 

wat jouw opdracht/opgave is en waar de verantwoordelijkheden van de 

opdrachtnemer beginnen en ophouden. 

• Zorg dat helder wordt welke middelen de opdrachtgever jou ter beschikking 

stelt. Financieel, qua menskracht en expertise.

• Gaande de rit kunnen punten opduiken waar je op een lager niveau niet 

uitkomt. Je moet dan hogerop, escaleren. Dat komt vaker voor. Maar 

iedereen moet wel weten wanneer en hoe dat gebeurt. Marieke Koopmans: 

“Verwachtingen expliciet krijgen en managen, daar gaat het om. Wees niet 

bang om je opdrachtgever aan te spreken op de afgesproken rolverdeling. 

Want als jij dat nalaat en er gaat iets mis, kijkt je opdrachtgever jou daarop 

aan. En wees ook niet bang om bestuurders te benaderen. Veel collega’s 

hebben toch een zekere schroom om naar de wethouder of de gedeputeerde 

te stappen. Die schroom moet je afleggen. Je hebt met opzet afspraken 

gemaakt over het punt waarop escaleren nodig is. Dóe het dan ook als het zo 

ver is. Te laat escaleren geeft onduidelijkheid, die je later kan opbreken.”

• Een vergelijkbare situatie treedt op wanneer je tijdens de rit een 

ontwikkeling ziet aankomen die substantiële gevolgen kan hebben voor het 

project. Je moet nu je opdrachtgever informeren, maar welke ‘arena’ kies 

je daarvoor? Kies je de  kwartaalrapportage, ga eerst met je team op zoek 

naar nadere informatie, bespreek je het met je ambtelijk opdrachtgever, of 
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escaleer je zelf en meteen? Maak je goede afwegingen daarin, de keuzes zijn 

voorradig. 

Over de opdracht
Marcel van Rosmalen, die veel ervaring heeft met auditing en het diagnos-

ticeren van projecten, vat het aldus samen: “Bij veel projecten is de opdracht 

zelf niet helder afgebakend, of onvolledig. Dus is het onduidelijk waar je als 

projectleider nog wel ‘van bent’ en waar je ‘niet van bent’. Je bouwt een school, 

maar ben je dan ook van de tafels en de stoelen? Je moet de scope vooraf goed 

vastleggen. En als die nog vaag is, leg dan de manier van samenwerken vast. 

Niet om elkaar mee om de oren te slaan, maar juist zodat je de tussentijdse 

wijzigingen ook nauwkeurig kunt aangeven en rapporteren.”

“Het wát is dan nog wel behoorlijk afgebakend, maar niet het hóe. Hoe zorgen 

we dat de school er ook komt? De opdracht helder vertalen is ook: omschrijven 

wat daarvoor allemaal zal moeten worden gedaan, van de logistieke opgaven 

tot en met de communicatie en alle taakverdelingen. In het vastgoed zie je 

regelmatig een architect die erg vrij is gelaten. Resultaat: een schitterend virtu-

eel eindbeeld, dat echter technisch en qua ontwerp te ingewikkeld en dus niet 

realiseerbaar is. Niemand heeft daar dan op tijd op gewezen.” 

Hier zien we het risico van doorgeschoten leiderschap: een prachtig toe-

komstbeeld, dat vaktechnisch en qua projectmanagement onuitvoerbaar 

blijkt. De projectmanager in een dergelijke situatie zou zich allereerst moeten 

afvragen of hij de opdracht wel accepteert en, als hij er eenmaal in zit, op wel-

ke wijze hij tegengas gaat geven. 

Niet mijn project, toch ingrijpen... 
Soms doen zich situaties voor waardoor je  tegen alle regels in interveni-

eert ‘buiten je projectopgave’. Zo’n situatie kwam Rutger Kriek tegen in het 

AMC, waar hij de verbouwing van de OK-afdeling leidt. De segmentering 

van het ICT-netwerk en de voorbereiding van medische apparatuur bleken 

niet naar behoren te verlopen. De besluitvorming hierover moest plaats-

vinden door de gebruikers zelf, buiten het project om, maar dat liep traag. 

Hoewel dit geen onderdeel was van zijn project, kaartte Kriek het toch aan 

bij de projectstuurgroep, omdat de kwestie de voortgang van het project wel 

degelijk bedreigde. Uiteindelijk besloot hij om eigenhandig de onduidelijk 
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geworden brei van meningen en wensen in beeld te brengen en te stroom-

lijnen. Heeft hij daar te veel tijd ingestoken als projectmanager? Nee, vindt 

Kriek: “want als de apparatuur niet tijdig werkt, kunnen mijn OK’s niet in 

gebruik worden genomen.”

De opdrachtgever: doorprofessionaliseren
Nu de omstandigheden moeilijker worden, zowel in ruimtelijk opzicht 

(krimp, leegstand) als bestuurlijk/politiek (dalend vertrouwen in bestuur-

ders, delegatie van nieuwe RO-taken), komt de verdere professionalisering 

van het opdrachtgeverschap steeds meer in de belangstelling te staan.

Hoe gaat dat in zijn werk? De kern van het verhaal: om een project tot een 

succes te maken, zal de rolverdeling tussen partijen veranderen. Een sleu-

telbegrip is ‘sturen op output’ (wat is het eindresultaat?) in plaats van ‘sturen 

op input’ (vertellen wat mensen moeten doen). De kunst van het loslaten 

dus, maar zonder de regie te verliezen. Die verandering alleen al vergt veel 

van bestuurders en hun ambtelijke apparaat. Hieronder een rijtje met di-

lemma’s waarvoor opdrachtgevers in verhoogde mate komen te staan:

Moet ik er bovenop zitten? vs stuur ik zuiver op output?

Geef ik een gespecificeerde opdracht?  vs geef ik een opdracht op hoofdlijnen?

Moet ik projecten opknippen? vs  hanteer ik een integrale scope?

Moet ik politici op afstand houden? vs ga ik actief relaties arrangeren?

Zowel intern als extern opdrachtgeverschap zullen verder worden geprofes-

sionaliseerd. Daarvoor is kennisontwikkeling nodig. Niet voor niets roepen  

mensen als emeritus hoogleraar projectmanagement Peter Storm en voor-

zitter van de Raad voor de Leefomgeving Henry Meijdam opdrachtgevers 

daartoe op.

Veel van de dilemma’s die wij in dit boek bespreken vanuit de optiek van 

de projectmanager, keren vrijwel één op één terug in de praktijk van de 

opdrachtgever. En al helemaal van de ambtelijke opdrachtgever als schakel 

tussen bestuur en praktijk.

De bestuurlijk opdrachtgever is de uiteindelijke opdrachtgever. Het bestuur 

stuurt op de echte hoofdlijnen: het programma en de politieke voorkeuren. 

Dat noemen we sturen OP het project.
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De ambtelijk opdrachtgever zorgt voor de invulling van politieke visie en 

doelen en vertaalt dit in een concrete probleemdefinitie. Dat is sturen AAN 

het project.

De opdrachtnemer/projectmanager is verantwoordelijk voor de uitvoering 

van de oplossing en stuurt dus IN het project.
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INTERVIEW
DE N23 WESTFRISIAWEG: EEN “ON-NEDERLANDS STAALTJE”

Johan Remkes 

Commissaris van de Koning in Noord-Holland 

Toen de destijds net aangestelde Commissaris van de Koningin zijn tour  d’hori  -

zon maakte in Noord-Holland, noemde hij de planvorming rond de nieuwe 

weg tussen Alkmaar en Enkhuizen “een on-Nederlands staaltje”. Waarom? 

“Doordat overheden veel hebben uitbesteed in hun bouwactiviteiten, is daar 

de nodige deskundigheid weggelekt. Projecten duren daardoor langer en er 

gaat veel mis. Dat bij de N23 zoveel kikkers zo lang in de kruiwagen zijn is 

gehouden, is uniek. Dat gemeenten en bedrijfsleven ook nog meebetaalden 

aan een provinciale weg, is ook heel bijzonder. Het knappe van het kunst-

je was dat iedereen onder een gedeelde noemer bij de les gehouden werd. 

Toen ik de cijfers zag, dacht ik: ‘hoe gaat dat straks met de politieke besluit-

vorming als het Rijk niet substantieel over de brug komt?’ Maar de Provincie 

bleef erachter staan. Daar zie je de typische toegevoegde waarde van de 

Provincie.”

Waarom lukt zo’n proces van planvorming vaak niet en nu wel?

“In het algemeen geldt: wanneer je investeert in de voorkant van een pro-

ces, is de kans heel groot dat je het aan de achterkant terugverdient. Dat 

is een belangrijke les in een tijd van mondige mensen, waarbij met name 

fysieke projecten veel weerstand oproepen. Bij de N23 lag een gedeeld be-

lang en de mogelijkheid van extra economische ontwikkeling. De partijen 

hebben dat goed ingezien en elkaar daardoor goed bij de hand gehouden. 

Dergelijke grootschalige fysieke ingrepen hebben op gemeentelijk niveau 

grote gevolgen. Dan zie je vaak dat onvoldoende gecommuniceerd wordt 

en mensen onvoldoende worden meegenomen. Bijvoorbeeld bij de groot-

schalige renovaties van stadhuizen. Gegeven het huidige economische tij 

komen die projecten onder druk te staan, mede omdat de bevolking on-

voldoende wordt meegenomen, terwijl die er wel problemen mee heeft. 

De dynamiek van de samenleving is dusdanig groot dat je wel gedwongen 
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wordt tot grote flexibiliteit, omdat anders de maatschappelijke dynamiek de 

ruimtelijke dynamiek inhaalt.”

Kunt u nog een voorbeeld noemen?

“Je ziet bijvoorbeeld op sommige plaatsen dat winkelbestemmingen hun 

functie verliezen. Dan moet je de flexibiliteit opbrengen om zo’n straat om te 

batterijen naar een woonbestemming.” 

“De grootste bottle neck is dat bestuurders/politici moeilijk afstappen van het 

oorspronkelijke idee. Dat zit ook wel een beetje in je genen als bestuurder: je 

wilt iets bereiken. Maar de les is: stel je als overheid open, maar kritisch op. 

Wees bereid om je plan ook tussentijds aan te passen. De overheid moet de 

kunst van het loslaten leren beheersen en dat lukt de ene keer beter dan de an-

dere. Overheden hebben die kunst nog onvoldoende verinnerlijkt. Ze zeggen: 

‘Je mag meepraten, maar wij beslissen’, en dat  is in het huidige tijdsgewricht 

een volstrekt verkeerde opvatting van democratie.”

Hier zien we wat er gebeurt als de overheid te ver is doorgeschoten in een ma-

nagementrol en teveel gericht is op beheersing, maar te weinig oog heeft voor 

inhoudelijk vakmanschap en leiderschap.

“Groningen was in dit opzicht een uitzondering. Daar is de bevolking rond de 

Grote Markt een keuze voorgelegd, zonder er een bestuurlijke voorkeur bij te 

geven. Sommige politici mogen dan niet onverdeeld blij zijn met de historise-

rende uitkomst, de bevolking is dat wel. Anderzijds: iets wat jij totaal verkeerd 

vindt, daar moet je niet achter gaan staan. Je moet wel iets kunnen verdedigen 

en keuzes maken is jouw verantwoordelijkheid als bestuurder. Al verschuift 

die verantwoordelijkheid momenteel wel.”

A7 ENKHUIZEN

STEDEBROEC
HOOGKARSPEL

HOORN

AVENHORN

OPMEER

HEERHUGOWAARD

LANGEDIJK

OBDAM
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“Je rol als bestuurder vraagt om professioneel opdrachtgeverschap. Je hoeft 

niet de hele inhoud van een project te kennen, maar je moet wel de context 

beheersen en goed kunnen doorgronden waar de risico’s zitten in een ont-

wikkelingsproces. Zeker wanneer het gaat om fysieke opgaven ben ik voor een 

stevige overheid, die de regie in handen houdt. Je moet als overheid blijven 

zorgen dat je een volwaardige tegenspeler voor de marktsector bent. Wie zijn 

hond coûte que coûte wil laten lopen, staat in een ontwikkelingsproject ten 

opzichte van private partijen per definitie in het nadeel. Want als de samen-

werking gaat wringen, liggen de risico’s al heel gauw weer bij de overheid…” 

Het beheersen van risico’s op financieel gebied vraagt weer wel om duide-

lijke managementvaardigheden, zonder dat je daarbij het vakmanschap en 

leiderschap uit het oog mag verliezen. Net als de projectmanager moet ook 

een overheidslichaam zijn reflecterende en lerende vermogen aanspreken: de 

vierde eigenschap die, naast de rollen van vakman, manager en leider, steeds 

weer een essentiële schakel vormt. 
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4.2 Onderhandelen 2.0.

De dagelijkse praktijk van projecten is in hoge mate een kwestie van 

‘onderhandelen’. Niet alleen over geld of contracten, maar over oplossingen 

van alle vragen die zich gaandeweg voordoen.

‘Onderhandelen voor meer waarde’, daar doelen wij op. De uitwisseling van informatie, belangen 

en wensen, waardoor twee of meer partijen tot een gedeelde oplossing van een vraagstuk komen. 

Effectief onderhandelen is geen judo: het doel is niet om de vermeende 

‘tegenstander’ te vloeren. Voor hard onderhandelen zijn allerlei trucs be-

schikbaar, ouder dan de weg naar Rome. Doen alsof iets niet bespreekbaar is, 

intimideren, chanteren, misleiden, kleineren, achterlangs coalities smeden – 

noem maar op. Die trucs bestaan, en de bouw is er helaas vol van. Echter, onze 

ervaring is dat ze geen duurzaam of gedragen resultaat opleveren, en geen 

uitvoerbare besluiten. In een tijdelijke relatie kom je er misschien mee weg, 

maar het is de dood in de pot voor duurzame samenwerkingen. 

De rol van projectmanagers bij onderhandelen wisselt. Nu eens ben je zelf 

partij: je wilt iets gedaan krijgen dat lijkt te wringen met de plannen van een 

ander. Dan weer ben je de bemiddelaar: je onderhandelt niet als zelfstandige 

partij, maar faciliteert de onderhandelingen van anderen. Misschien spelen er 

tegenstellingen binnen je team, of moet je onderhandelingen voorzitten tus-

sen uiteenlopende partijen. Schiphol, omwonenden, projectontwikkelaars en 

milieuclubs, of: de wethouder, de huiseigenaar en het waterschap … Welke rol 

zinvol is, hangt af van de gegeven belangen en jouw positie in dat krachten-

veld. Als projectmanager hou je je rolinvulling scherp in de gaten: inhoudelijk 

vakman, beheersmatige manager of visionair leider. Anders loop je vast.

Het befaamde Harvard Negotiation Project onderscheidt vijf fasen in onder-

handelingsprocessen. Voor iedere partij brengt elk van die fasen zijn eigen 

acties en aandachtspunten mee. 

FASE 1: Bereid je voor! Het belang van een goede voorbereiding kan nauwelijks 

genoeg benadrukt worden. In de voorbereidingsfase bedenk je wat je zelf wel 

en beslist niet wilt (je ‘Schmerzgrenze’). En je vormt je een idee van wat de 

andere kant zal willen en kunnen, en wat niet. Tijdens deze fase onderzoek je 
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welke werkelijke wensen, belangen en mogelijkheden er spelen. Je 

brengt de inhoudelijke en relationele knelpunten in kaart. Je kijkt 

kritisch welke andere partijen een relevante rol hebben. Wie zijn de 

primaire en de indirecte belanghebbenden en welke belangen zijn 

in het geding? Speciale aandacht krijgen partijen met mogelijke 

‘hindermacht’. Een krachtenveld- of stakeholderanalyse kan daar-

voor een nuttig instrument zijn. Maar bedenk: het is een dynamisch 

instrument. De analyse van vandaag kan morgen verouderd zijn.

Succes heeft twee elementen: draagvlak creëren én weerstanden 

tegen verandering wegnemen. Daarvoor moet je weten welke 

weerstanden er liggen en welke ‘winstkansen’. Soms zijn partijen 

niet gemakkelijk rond één tafel te krijgen: om praktische redenen 

(agenda’s), of vanwege emoties of politieke gevoeligheden. Dan kan 

de projectmanager tijdelijk de rol van heen en weer reizende diplo-

maat op zich nemen. Met als einddoel dat partijen alsnog bijeen 

komen, want dan pas begint het echte gesprek!

”Onderhandelen staat of valt ook met framing”, zegt Chris de Vries. 

“Hoe zet je het verhaal inhoudelijk neer? Onderhandelen is een 

stapsgewijs ‘verleidingsspel’, waarbij je van de één naar de ander 

gaat, en terug. En zorgt dat argumenten en visies elkaar gaan ver-

sterken. Van meet af aan moet je daar helder over zijn: iedereen moet 

kunnen zien wat hij erin stopt en eruit krijgt, maar ook dat er gaan-

deweg nog veel zal veranderen. Iedereen moet af en toe een quick 

win kunnen binnenhalen, maar de grote zaken ‘geef je pas weg’ aan 

het einde, anders verdwijnt de prikkel om mee te blijven praten.”

FASE 2 overlapt deels met de vorige, en houdt in:de relatie werkbaar 

krijgen. Probeer wederzijds wantrouwen tussen haakjes te zetten, 

mensen uit hun vechtmodus in de meedenkstand te krijgen. 

FASE 3 is de fase waarin je suggesties uitwisselt en mogelijke oplos-

singsfiguren bespreekt, meestal in de vorm van package deals: jij 

kunt dit krijgen en dan houdt die ander er dat aan over. Creativiteit 

is nu een goed hulpmiddel. ‘Ja, maar’, en ‘dat is onhaalbaar’ pak je 

aan. 

“ Onderhandelen staat of valt 

met framing. Hoe zet je het 

verhaal inhoudelijk neer.”  

CHRIS DE VRIES
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FASE 4. Suggesties doen gaat zodoende al snel samen met de fase van het Loven 

en Bieden, nóg eens rekenen en wéér afwegen. 

FASE 5. In de vijfde en laatste fase wordt idealiter het gezamenlijk gedragen resul-

taat vastgelegd in een besluit of overeenkomst.

Als projectmanager is het verstandig bij dit ‘spel’ een paar aandachtspunten in 

het oog te houden:

•  Realiseer je dat het onderhandelen allesbehalve een spel is voor mensen 

die getroffen worden door de gevolgen van een project: het is ze ernst, 

want de kwaliteit van hun leefomgeving staat op het spel. En ze voelen 

zich niet opgewassen tegen de professionals die ze tegenover zich vin-

den.

•  Hou het onderscheid helder tussen het vraagstuk en de mensen. Per-

soonlijke sympathieën en aversies maken het vaak moeilijk om gemeen-

schappelijke grond te vinden. Zorg dat je die menselijke factor in het oog 

houdt. Analyseer die en reageer erop, voordat het een belemmering in de 

onderhandelingen wordt.

•  Wijs mensen op hun gezamenlijke en wederzijdse belangen. Blijkbaar zijn 

die er, anders zat je niet samen aan tafel. Zorg dat die gemeenschappelijk-

heid helder blijft, ondanks de conflictpunten.

•  Zorg voor enige meetbaarheid: harde criteria, gemaakte afspraken. Dat zet 

partijen op scherp (‘wat ik doe is controleerbaar’) en stelt het resterende 

wantrouwen gerust (‘ik kan zien of de afspraak wordt nagekomen’).

•  Wees je ervan bewust dat partijen kunnen weglopen. Als hun winst niet 

opweegt tegen de moeite van het onderhandelen en het ‘geven’, zullen 

ze dat ook zeker doen! Een partij vertrekt van de onderhandelingstafel als 

vertrekken het beste alternatief lijkt voor een onhaalbaar akkoord (in Har-

vard-termen: Best Alternative to A Negotiated Agreement – BATNA). Zorg 

dat het uiteindelijke akkoord altijd uitzicht biedt op een beter resultaat dan 

weglopen, beter dan BATNA. Daartoe wegen alle mogelijke voordelen mee: 

•  De waarde van een voortdurende relatie

•  De gevolgen van de onderhandeling in tijd en geld

•  De waarschijnlijkheid dat de anderen zich aan hun verplichtingen 

zullen houden.
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•  Iedere partij kan altijd weglopen. Geef ze die vrijheid en laat ze dat 

zonder gezichtsverlies doen. Anders voelen ze zich op een weg zonder 

afslagen. Dan gaan ze in de vecht- en sabotagestand. Wég zicht op een 

onderhandelingsresultaat…

•  Besteed aandacht aan de verliezers in de onderhandelingen, degenen 

die niet krijgen wat ze nastreven. Beschouw en verwoord verliezen als 

een gemeenschappelijk verlies. Eén strategische reden hiervoor is dat 

verliezers op wraak kunnen zinnen. Dat kan je later opbreken: kritiek 

kan ineens weer politiek relevant worden en als een boemerang te-

rug komen. Daarnaast is er het reputatieaspect: ‘kijk, deze lui laten je 

niet in de kou staan!’ Tot slot kun je de verliezers van nu misschien in 

de uitvoeringsfase toch nog ergens meekrijgen. Ernest Pelders heeft 

natuurontwikkelingvoorvechters, die aan het kortste eind trokken bij 

het Maximapark Leidsche Rijn, achteraf toch nog ingezet. Hij vroeg hen 

om vissen te verhuizen vanuit een sloot die gedempt moest worden. Er 

werd zelfs apart geld uitgetrokken om hen te betrekken in de Werkgroep 

Uitvoeringsaspecten. Conclusie: je kunt zorgen dat ‘verliezers’ geen ‘af-

hakers’ worden, door ze blijvend te betrekken en ruimte te zoeken voor 

zaken die verzachtend voor hen werken..

•  Hoe ga je om met de meest ultieme verliezer: de echte tegenstander, 

die mordicus tegen is én blijft, maar zijn zin niet krijgen zal? “Dan blijft 

er maar één fatsoenlijke en verstandige optie over. Dat is niet: zo ie-

mand monddood maken en verder negeren, in de veronderstelling dat 

het allemaal wel zal uitdoven! Wees in zo’n geval duidelijk op de inhoud 

(‘sorry, maar dit gaat niet gebeuren’), en zacht op de relatie. Vertel wat 

de wettelijke opties zijn: ‘oké, wij komen er niet uit. Dit en dit zijn voor u 

mogelijke kanalen, en in laatste instantie zien wij elkaar voor de rech-

ter’. Een mooi compliment dat je dan kunt krijgen: ‘het was hard, maar 

fatsoenlijk was het ook.’”

 

Ook hier zien we in het tijdsverloop combinaties van de verschillende rollen 

zichtbaar worden. De vakman, manager en leider komen afwisselend of in 

combinaties in beeld. Om duidelijk op de inhoud te kunnen zijn is vakman-

schap nodig. Hard zijn op de beheersing is een managementkwaliteit. En 

tegelijk zacht zijn op de relatie is een leiderschapsvaardigheid.
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4.3 Procesafspraken: hulpmiddel voor proceshygiëne
 

Om te zorgen dat de samenwerking vlot blijft verlopen en er geen 

misverstanden ontstaan over grenzen en verantwoordelijkheden, kunnen 

vooraf gemaakte procesafspraken nuttig zijn.

Ruimtelijke investeringen worden nooit door één enkele partij uitgevoerd. 

Hiervoor is samenwerking nodig. Tussen overheden, met private partijen, met 

bewoners. Elke partij stapt met zijn eigen ambities in een project. Ogenschijn-

lijk is de insteek altijd rationeel: er moet een nieuwe weg komen, een nieuwe 

wijk, enzovoort. Maar besluiten worden zelden op inhoud alleen genomen! 

Beslissen is mensenwerk. Achterliggende belangen en wensen spelen een do-

minante rol. Als het debat niet meer alleen over de inhoud gaat, zijn ingrepen 

in het intermenselijke proces noodzakelijk. 

Een gemeente wil iets doen aan de oplossing van de verkeersdrukte in het 

centrum. De meeste mensen zien duidelijk dat er een probleem is: het is 

doodeenvoudig veel te druk op de weg. Sluipverkeer wurmt zich door woon-

wijken en langs scholen. Op doorgaande wegen wordt te hard gereden. Er 

zijn te veel ernstige ongelukken. Echter: als wegen door wijken verkeersluw 

worden gemaakt, is dat weliswaar prettig voor die wijk, maar andere wegen 

zullen weer veel drukker worden. En voor de bewoners langs die wegen is 

dat nadelig. Er zullen altijd voor- en tegenstanders zijn. En de politiek durft 

niet te kiezen. Het verkeersprobleem op zich is wel helder, maar de oplos-

sing is dat niet. Althans niet voor het bevoegd gezag. Wat gebeurt er normaal 

gesproken in zo’n situatie en wat is de valkuil daarvan?

 

Wat gebeurt er ‘normaal’? Wat zijn valkuilen van die aanpak?

 De gemeente start zo snel moge-

lijk met een verkeersonderzoek: er 

is geen tijd te verliezen

Er is onduidelijkheid over het vraagstuk en 

dus over mogelijke oplossingen

En gaat dus meteen ‘de inhoud in’ Tegenstanders stellen een tegenonderzoek 

in, met andere uitkomsten

Men zoekt daarin de oplossing: 

die in beton wordt gegoten

Deskundigen struikelen over elkaar

En geeft de eindrapportage vrij 

voor ‘inspraak’
Er ontstaat een discussie tussen doven

Daarmee schept de gemeente haar eigen 

weerstand
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Wat zie je hier gebeuren? Een ‘oplossing’ op inhoud is niet goed meer mo-

gelijk. Die leidt tot te veel weerstand, partijen vechten getallen en onder-

zoeken aan: ‘Niet betrouwbaar, niet onafhankelijk!’. In plaats van meteen 

de inhoud in te duiken, kun je beter eerst afspraken maken over de manier 

waarop partijen gezamenlijk tot een besluit kunnen komen. 

 

Procesafspraken zijn een routekaart voor de gezamenlijke zoektocht naar 

een oplossing. In het ontwerp maak je afspraken over de manier van samen-

werken. In die afspraken leggen de partijen zich nog niet vast op de uitkomst, 

maar spreken zij de route af waarlangs zij die uitkomst samen willen bereiken. 

Bij maken van procesafspraken komen alle drie de rollen in beeld: je moet de 

inhoudelijke opgave begrijpen, je managementkwaliteiten vertellen je wat 

mogelijk is en hoe je dat beheersbaar kunt maken, terwijl je leiderschap de 

menselijke aspecten meeneemt in de keuze van de beste procesafspraak. 

Vooral wanneer partijen langdurig samenwerken of de inhoudelijke inter-

ventie niet meer werkt, geven procesafspraken een nuttig houvast. Vergelijk 

procesafspraken maar met huwelijkse voorwaarden. Je maakt ze in tijden van 

overeenstemming, als je niet denkt ze ooit nodig te hebben. Daarna stop je ze 

in een la en kijkt je er niet meer naar om. Tot die tijden van tegenspoed, als de 

overeenstemming is bekoeld en de huwelijkse voorwaarden je helpen om tot 

een ordelijke beëindiging van het huwelijk te komen.

Bedenk allereerst dat procesafspraken maatwerk zijn! Elke opgave is anders, 

de context verschilt, de partijen ook. Welke onderwerpen je behandelt, hangt 

af van de risico’s en de kansen, die van geval tot geval verschillen. Daarnaast 

ontstaan procesafspraken niet vanachter een bureau. Ze zijn het resultaat van 

soms intensief vooroverleg met betrokkenen, Kortom: het is een zaak van 

onderhandelen. Deins daar niet voor terug: consensus over de routekaart is 

essentieel voor het welslagen van het proces.

Geef je procesafspraken een zekere status. Dat hoeft niet altijd in de vorm van 

een juridisch contract. Zo’n contract kan tot discussies leiden die weinig toe-

voegen. Aan de ene kant moet je tijdens het proces op de afspraken kunnen 

terugvallen, aan de andere kant moeten partijen niet het gevoel hebben dat 

ze in een korset zijn gehesen. De eenvoudigste vorm is een verslag van een 

gesprek of vergadering. Verdergaande vormen zijn: een intentieovereenkomst, 
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of (toch) een bindend contract met resultaatsafspraken. En ten slotte kun je de 

afspraken formeel laten bekrachtigen door het bestuur (college) of de politiek 

(volksvertegenwoordiging).

Wat doe je als je halverwege een moeizame samenwerking instapt? Het spel 

is dan allang aan de gang. Je hebt geen ruimte om je stenen weer helemaal 

opnieuw op het Stratego-bord te plaatsen, om je vaandel ergens anders neer te 

zetten. In zo’n geval kan het raadzaam zijn om op een hoger abstractieniveau 

je procesafspraken te maken. Waar waren we allemaal ook alweer mee bezig? 

Wat probeerden we ook alweer te bereiken met elkaar? 

Voor het hanteren van complexe vragen is geen eenvoudige procesreceptuur 

beschikbaar. De volgende aangrijpingspunten blijken effectief te zijn:

 1.  Actief inschakelen van betrokken partijen, respecteren van hun 

belangen en inzichten

 2. Centraal stellen van het proces van gedachtevorming

 3.  Ontwikkelen van gedeelde mentale modellen en ‘verhalen’ over de 

toekomstige omgeving

 4. Opsporen en expliciteren van een breed spectrum van informatie

 5.  Stimuleren van de dialoog en twijfel, ruimte scheppen voor innovatieve 

ideeën, mobiliseren van denkkracht

 6.  Harmoniëren van een analytische aanpak en een holistische 

benadering. 

MPSK.indb   140 07-04-14   13:01



141

TYPE PROCESAFSPRAKEN

Kernvragen

Inhoudelijke keuzes formuleren

Relevante actoren in beeld krijgen, opdrachtgeverschap bepalen 

Kernwaarden van partijen vaststellen

Dilemma’s en onderzoeksvragen erkennen en formuleren

 Concurrerende waarden erkennen en formuleren: wat voor de ene partij een oplos-

sing is, kan voor de ander problemen geven

 Proces spelregels

Probleembeschrijving gezamenlijk vaststellen met de betrokkenen

 Proces kiezen om tot een gemeenschappelijke aanpak en een gedragen oplossing te 

komen

Afspreken hoe informatie wordt verworven: inhoudsdeskundigheid, wijze van ken-

nisdeling

Waar moeten de uitkomsten of conclusies aan voldoen?

Besluitvorming vaststellen: vetorecht (van wie), hoe bindend worden besluiten?

Tussentijdse terugkoppeling afspreken (wat doen we met concept uitkomsten? Is 

contra-expertise mogelijk?); reactietermijnen

Financiering: hoe verdelen we de kosten en risico’s?

Conflictbeslechting: hoe gaan we om met mogelijke geschillen - compensatie, risi-

cotoedeling

Toegang en exit: voorwaarden daarvoor

 Prikkels voor coöperatief gedrag

Bevorderen van creatieve concurrentie, als mogelijke prikkel voor een prestatie

Zorg voor scoringskansen in tussentijdse successen 

Succescriteria: omschrijf wat partijen als voldoende ‘winst’ beschouwen en wat als 

‘verlies’

Omschrijf succes: wanneer is het project als geheel succesvol, wanneer nog niet?

 Organisatie van de relevante actoren

Wie is er bij het vraagstuk betrokken, vanwege een belang, inhoudelijke inbreng/in-

vloed of hindermacht?

Mogelijkheid tot geregeld bijstellen van betrokkenheid: wie heeft collectieve verant-

woordelijkheid, wie slechts deelverantwoordelijkheid, welke partijen kunnen wan-

neer hun vertegenwoordiging bijstellen? 

Wie is belangrijk en wie kan op een wat grotere afstand meepraten?
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4.4 Publiek versus privaat, pardon: publiek met privaat

Nieuwe contractvormen kunnen een modernere manier van 

samenwerken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers 

stimuleren. De alliantievorm is daarbij veelbelovend. De 

projectmanager kan fungeren als aanstichter van een betere 

samenwerking.

Laten we wel wezen, private partijen hebben het er de afgelopen 

decennia niet gemakkelijker op gekregen in de bouw. Zij zitten vast 

aan Europese aanbestedingsregimes waarbij vaak, omwille van de 

eenvoud of het verminderen van procesrisico’s, op de laagste prijs 

wordt gegund. Gevolg: om de opdracht te krijgen moeten ze scherp 

inschrijven en eventuele voorgecalculeerde verliezen terugverdie-

nen tijdens de bouw zelf. Er wordt driftig gezocht naar gaten in het 

bestek, waar nog iets te halen valt. Dat gaat op alle niveaus ten koste 

van de kwaliteit. De kwaliteit van het gebouwde én de kwaliteit van 

de samenwerking lijden eronder.

Mede op eigen aandringen van de private sector heeft de overheid 

de afgelopen jaren veel taken afgestoten. Goed nieuws voor dege-

nen die nu eindelijk hun eigen expertise beter kunnen inbrengen 

in het ontwerp en de uitvoering. Maar aan de andere kant levert 

het aannemers ook nieuwe kopzorgen op: ze moeten nu dingen 

doen waarover ze zich vroeger niet druk hoefden te maken. En ze 

moeten samenwerken met partijen waarmee ze vroeger niet van 

doen hadden. Neem de A2 bij Maastricht. Daar zat de tunnelaan-

nemer aan tafel met ‘vreemde’ specialisten, zoals architecten en 

stedenbouwkundigen. Vroeger was het des opdrachtgevers om de 

stedelijke inrichting op het tunneldak te organiseren. Nu mag de 

tunnelbouwer daar ook over nadenken. Ehhh…. een lastige maar 

geweldige uitdaging. De kwaliteit van het plan in Maastricht laat 

zien dat zo’n aanpak goed kan werken.

Ook bij de overheid brengt de nieuwe ordening nieuwe zorgen 

mee. Eigen interne ingenieursbureaus hebben aan kracht ingeboet. 

De vraag dringt zich op: ‘Overzien wij als publieke partij straks nog 

“  Een positieve in plaats van 

een negatieve prikkel. Met 

stroop vang je meer vliegen 

dan met azijn…”   

MARCEL VAN ROSMALEN, 

VM FINANCIEEL MANAGER 

ALLIANTIE BETUWEROUTE 

(SLIEDRECHT-GORINCHEM)
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wel wat er gaande is, zijn we nog wel de baas in ons eigen project?’ Middels di-

verse nieuwe contractvormen proberen partijen de veranderde verhoudingen 

goed gestalte te geven, al naar gelang de eisen van het onderhavige project: 

van design & build tot en met in zijn meest uitgebreide vorm design, construct, 

finance, maintain & operate. 

Allemaal heel vernieuwend. Maar stuk voor stuk hebben al deze ontwikkelin-

gen hetzelfde manco: ze gaan vooral over de verdeling van taken en risico’s. 

Met al het getouwtrek dat daarbij hoort. Een prikkel tot efficiënt samenwerken 

ontbreekt echter. Als de opdrachtgever ergens vertraging ondervindt, werkt 

de aannemer stug door ‘totdat hij voor de dichte poort staat’. Dan stopt hij 

de machines en laat de meter doortikken: ‘Ik moet stand-by blijven en kan 

dus nergens anders aan de slag; opdrachtgever, u betaalt mijn stilstand.’ De 

hoofdaannemer van zijn kant zal proberen om alle kosten voor vertragingen te 

verhalen op onderaannemers. Veel energie, tijd en geld gaan verloren aan dit 

duw-en-trekwerk. Als de opdrachtgever of de aannemer problemen onder-

vindt kijkt de ander toe. Helpen is zelfs gevaarlijk: voordat je het weet wordt je 

het probleem van de ander in gezogen. Tja, en als het dan onduidelijk is wie de 

probleemhebber is dan kijken beiden naar elkaar: ‘wie beweegt als eerste?’ Een 

leuk spel, maar ondertussen loopt de schade op.

De bovenstaande contractmodellen komen vooral voort uit de werelden van 

vakmanschap en management. Vanuit het perspectief van de leider gezien is 

het niet het contract dat het verschil maakt, maar het streven naar vertrouwen 

waardoor er synergie ontstaat. Hoe zoek je daar de beste contractvorm voor? 

Er bestaat een alternatief: een alliantie. Een alliantie heeft als doel om een 

win-winsituatie te creëren voor beide partijen. Dat gebeurt door een aantal 

belangen gelijk te schakelen in gedeelde risico’s en een Alliantiefonds. Op 

de gedeelde risicolijst staan die risico’s die het best te beheersen zijn, als alle 

deelnemers hun eigen expertise optimaal inbrengen. Afhankelijk van de 

aard van de risico’s investeren opdrachtgever en opdrachtnemer geld in het 

Alliantiefonds. Dit fonds betaalt de risico’s als ze optreden en de beheerskosten. 

Als risico’s níet optreden dan blijft er na oplevering van het werk iets over, en 

wordt dit door aannemer en opdrachtgever gedeeld.

Het mooie is dat partijen nu worden gestimuleerd om in de ‘oplossende modus’ 
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te gaan staan. Niet knokken over wie waarvoor verantwoordelijk is, maar fo-

cussen op het ondervangen van gemeenschappelijk geworden risico’s en het 

zoeken van besparingen. Een positieve in plaats van een negatieve prikkel, 

dus. Met stroop vang je meer vliegen dan met azijn… Risico’s die zich daartoe 

lenen worden ineens gezamenlijk aangepakt. De totale kosten vallen daardoor 

lager uit dan in een traditionele(re) opdrachtgever-opdrachtnemer relatie.

In de omvang van het project moet wel voldoende ruimte zijn voor ontwerp- 

en planningsoptimalisaties, en er moeten voldoende risico’s zijn die in geza-

menlijkheid beter kunnen worden beheerst dan door ieder afzonderlijk.

Natuurlijk werkt deze aanpak niet in alle gevallen. Want ook van de organisa-

ties aan opdrachtgevers- en opdrachtnemerszijde wordt het nodige gevraagd. 

Zo moet de opdrachtgever kunnen loslaten en kunnen sturen op rendement 

in plaats van op omzet. Geen sinecure! En opdrachtnemers moeten niet ver-

vallen in hun ‘oude’ gedrag, het zoeken naar gaten in het ontwerp. Een kriti-

sche succesfactor voor het slagen van een alliantie is de bemensing vanuit de 

betrokken partijen. Een alliantie kent een grotere mate van complexiteit dan 

een traditionele verhouding tussen partijen en vraagt daarom van de betrok-

ken personen de ‘kunst van het schakelen’. 

Onder een formele alliantie ligt de synergie die ontstaat op basis van gedeelde 

belangen en waarden. Synergie is een vertrekpunt, en vraagt om onderhoud 

en aandacht. Het eerste gevoel van vertrouwen kan al snel weglekken door 

wrijvingen en teleurstellingen. Hier oog voor hebben en dit onderhouden 

is onderdeel van de leiderschapsrol. Betrokkenen en leiders in het bijzonder 

moeten gedurende alle fasen van de alliantie een positieve grondhouding 

hebben ten aanzien van de principes van de alliantie.

Evaluatie alliantie N201 Hoofddorp-Vinkeveen (2005-2014)
Chris de Vries: “Wij kozen destijds voor een alliantievorm omdat we aan de 

vooravond stonden van het grootste wegenbouwproject in de geschiedenis 

van Noord-Holland. De lange looptijd van de bouw en de tunnels onder de 

Ringvaart en de Amstel konden de nodige complicaties met zich meebren-

gen, die wij in gezamenlijkheid beter aan zouden kunnen. 

Inmiddels zijn de scherpere eisen aan tunnelveiligheid in hun volle om-

vang op dit project neergedaald. Dat hadden we in 2005 onmogelijk kunnen 
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voorzien. Mede door de alliantieconstructie zijn we er naar mijn overtui-

ging uiteindelijk veel beter uitgekomen dan in een andere contractverhou-

ding. Dan hadden we veel meer in de vechtstand gestaan. Vergelijk dat met 

de problemen in de Roertunnel en de A2-tunnel bij Utrecht. De Waterwolf-

tunnel is toch in relatief korte tijd opengesteld.”

 

4.5  De organisatie van buiten en binnen - en dan ook nog de media! 

Elke (project)organisatie krijgt te maken met de buitenwereld, die grote in-

vloed kan hebben op het eigen functioneren. Hoe heb jij je eigen organisatie 

ingericht om met die spanning om te gaan? Het is zaak om niet alleen van 

binnen naar buiten te kijken, maar ook van buiten naar binnen. Hoe kijkt de 

wereld aan tegen jouw opgave, en hoe verbindt jij als effectieve projectmanager 

die blik met je eigen productieproces? Het zoeken naar gemeenschappelijke 

waarden kan een verbindende schakel vormen. Ook als de media erbij komen 

kijken.  Een voorbeeld over de kwaliteit van een gebouw … uit wereld van de 

forensisch-psychiatrische zorg. 

In 1997 bevond de Dr. S. van Mesdagkliniek, een TBS-kliniek in Groningen, 

zich in een enorme crisis. Door gebrekkig toezicht en een falende bouwcon-

structie konden twee TBS-gestelden ontsnappen door een luchtkoker. Het leek 

op een foutje in het ontwerp van het gebouw. Deze gebeurtenis haalde het 

landelijke nieuws. Waar lag de schuld? Diverse onderzoeken maakten duidelijk 

dat niet alleen het toezicht of alleen de bouw verantwoordelijk waren voor de 

ontsnapping. De nieuwe directie moest zich tot een politieke realiteit ver-

houden, die geen enkel risico meer wilde lopen. De buurt wilde gerustgesteld 

worden in zijn zorg en angst. De media, zoals Willibrord Frequin met zijn over-

val-TV-technieken, hielden zich letterlijk direct rond het gebouw op en pro-

beerden voortdurend medewerkers en TBS-gestelden op hun verlof te spreken 

te krijgen. De genuanceerde interviews met de directie waren niet voldoende, 

het nieuws moest nog spannender gemaakt worden. En ondertussen wilden 

goedwillende TBS-gestelden aan hun behandeling kunnen werken, hetgeen 

een zekere mate van vrijheid en vertrouwen vereiste. De nieuwe directie stond 

voor een complexe opgave om, rekening houdend met al die belangen, een 

veilige en professionele behandelkliniek voor TBS-patiënten neer te zetten.
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Uit het proefschrift van Anthonio (2006) blijkt dat zowel aandacht voor het 

gebouw als de inrichting, de opleiding van personeel en wetenschappe-

lijk onderzoek konden worden ingezet om de kwaliteit van de organisatie te 

verbeteren. De nieuwe directie koos een aantal humane waarden als leidraad, 

waarbij ze een evenwicht vond tussen beheersen enerzijds en behandelen 

anderzijds. Een van die waarden was: TBS-gestelden hoeven niet te worden 

vernederd en moeten worden behandeld. Dit gaat niet als de kliniek ver-

andert in een onneembare vesting, waarin je jarenlang zonder perspectief 

wordt opgesloten. Slachtoffers hebben, indien gewenst, recht op informatie 

over zoiets als het verlof van de TBS’er. Een doorgeschoten privacy beleid kan 

voormalige slachtoffers voortdurend in angst gevangen houden. Personeel 

wilde zich vooral inzetten voor de psychiatrische behandeling van de TBS-ge-

stelde c.q. de psychiatrisch patiënt. Hiervoor moest er een balans komen in het 

gebouw, de personele opbouw en faciliteiten tussen beveiliging en behande-

ling. Deze aanpak, vanuit verbindende waarden, zorgde voor synergie waar 

iedere belanghebbende zich in kon herkennen. Doordat de kwaliteit van de 

behandeling en beveiliging sterk werd verbeterd groeide het vertrouwen van 

alle belanghebbenden gestaag. Na de crisisperiode bloeide de kliniek op, kreeg 

ze opnieuw het vertrouwen van de overheid en startte met succes een groot-

schalig bouwproject. De Dr. S. van Mesdagkliniek behoort sinds jaren tot de 

topinstituten voor wat betreft forensisch psychiatrische zorg. 

In dit voorbeeld zien we hoe de directie niet alleen intern de problemen moest 

oplossen, maar ook van buiten naar binnen moest redeneren. Daartoe koos 

ze voor een aanpak die op het niveau van de menselijke waarden goed kon 

worden begrepen door alle betrokkenen, en waarmee ze rekening hield met 

hun uiteenlopende belangen. Daartoe kwamen hier, zoals uit het promotieon-

derzoek blijkt, de rollen van vakman, manager en leider in wisselende kracht 

naar voren. En minstens net zo belangrijk als de waarden en de rolinvullingen 

waren de reflectieve en lerende grondhouding van de directie zelf. 

Management van binnen. Hoe organiseer je jezelf met de blik van de buiten-

wereld? Jij hebt ook andere, namelijk interne belangen te dienen, en kunt je 

oor niet alleen naar de buitenwereld te laten hangen. Vaak zien we bij projec-

torganisaties een scheiding tussen interne beheersfuncties en het externe 

omgevingsmanagement. Het voordeel daarvan is dat je binnen het team een 

gezonde, creatieve spanning schept. De interne controller heeft zijn focus 
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op de kostenbeheersing, terwijl de omgevingsmanager focust op 

het integreren van projectbelang met de buitenwereld. Die uitda-

gingen kunnen soms onderling tegenstrijdig zijn. Personen met 

verschillende competenties kunnen elkaar dan aanvullen, maar 

ook met elkaar in debat gaan. Het risico is echter dat je een ‘wrij-

vingsvlak’ inbouwt, dat bij een verkeerde invulling remmend werkt. 

Het is zaak de betrokken mensen zodanig te kiezen, dat ze ook het 

perspectief van hun tegenvoeters kunnen zien. En er moet een 

punt zijn waarin de draden samenkomen, waar meerdimensionale 

besluiten vallen. Dat punt ben jijzelf als projectmanager. 

Een gezonde spanning doet een organisatie goed en houdt men-

sen scherp. Zo krijgen de projectleiders van bepaalde onderdelen 

tegenspel vanuit de staforganisatie, die het totaal moet bewaken. 

Wanneer de controller geen goedkeuring geeft aan de financiële 

rapportage van de (deel)projectmanager, gaan ze in overleg om 

eruit te komen. Soms is een onafhankelijke toets nodig, of een 

escalatiestap naar boven. Dat is géén gezichtsverlies! Het is juist een 

logisch aspect van een gezond ‘opgespannen’ organisatiestructuur.

Tenslotte streven effectieve projectmanagers naar een zo plat 

mogelijke organisatiestructuur: ‘decentraal, tenzij’. Bij een korte 

besturingslijn van management naar uitvoerend niveau weet jij als 

projectmanager wat er op de werkvloer speelt. Omgekeerd kunnen 

sectormanagers en andere teamleden actief bijdragen aan integrale 

besluitvorming en uitvoering. Dit is wezenlijk voor een integrale, 

meerdimensionale projectsturing. Houd echter in de gaten dat ook 

dit geen wet van Meden en Perzen is. Plat werkt goed bij kleinere 

teams. Of bij onderdelen van grotere teams. Maar in omvangrijke 

projecten is een heldere hiërarchie juist een pré. Niet in de autori-

taire betekenis van het woord, wel in de zin van functiescheiding. 

Je organiseert dat iedereen weet ‘waarvan hij wel is’ en ‘waarvan 

niet’. Mensen gaan voor het succes van hún deel, wetende wat de 

betekenis daarvan is voor het totaal. 

Wanneer omgekeerd iedereen zich ‘collegiaal’ met het werk van 

zijn collega’s gaat bemoeien, ontstaat een Poolse Landdag: ieder-

een is verantwoordelijk voor alles, en niemand voor iets.

“ Neem jezelf niet zo 

serieus (maar de 

ander altijd wel!).”  

ALEX SHEERAZI, HOOFD 

COMMUNICATIE DIENST 

METRO AMSTERDAM
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De media
Bijzondere gebeurtenissen als bij de Mesdagkliniek leveren  een speciale druk 

op als de media zich erop storten. Hoe kun je vruchtbaar omgaan met journa-

listen, in normale en in abnormale situaties? 

Stel je voor: Karin Heerschop, toenmalig wethouder in Hilversum, die het 

bestaat om bij de eerste persconferentie over een infrastructuurplan een vol 

uur lang uit te weiden over alle onderdelen, detail na detail. Slaapverwekkend. 

Maar de lokale pers zit er met rode oortjes bij: ‘Wow, zó transparant en ter zake, 

dat hebben we nog nooit meegemaakt!’

Dit is wat er in Hilversum gebeurde rond de het plan ‘Bereikbaarheid Me-

diapark e.o.’ Jarenlang was dat een hoofdpijndossier in een politiek roerige 

gemeente. Maar via een uitgekiende open planvorming lag er nu iets dat 

gedragen werd. Want ook de omgeving had er aan meegetekend. Op deze bij-

zondere persconferentie kwam alles samen. Gevolg: de kranten rapporteerden 

neutraal en feitelijk. Geen grote sensatiekoppen meer.

Omgaan met media is eng. Wat vertel je, en wanneer en aan wie? Over en 

weer heerst achterdocht tussen de projectenwereld en de media. Dat het 

ook anders kan, bewijst de Hilversumse wethouder. In Amsterdam hanteert 

metrodirecteur Peter Dijk eveneens het credo ‘transparantie’. Over technische 

risico’s en kritiek doet Dijk niet geheimzinnig. Mede daardoor zijn de gemoe-

deren rond de Noord/Zuidlijn tot bedaren gekomen. 

Iedere journalist wil ‘de maatschappij informeren’. Maar de insteek verschilt. Je 
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hebt de infotainers, die willen ‘raken en vermaken’. En de echte nieuwsjagers, 

op jacht naar de primeur van alles wat op het eerste oog fout, spannend, of 

verdacht lijkt. Zij opereren vanuit snel commerciëler wordende mediabedrij-

ven, waar verkoopbaarheid zwaar telt. Ook de politiek kent een dergelijke druk. 

Voor beide beroepsgroepen is de verleiding groot om nieuws te verdichten tot 

soundbytes en oneliners. 

Maar er zijn ook verslaggevers en onderzoeksjournalisten die het debat willen 

faciliteren of vakinformatie moeten doorgeven. Sommigen werken vanuit een 

meer ideële toets op het maatschappelijke belang. Zij vergen een meer diep-

gaande benadering. Wat jij zelf kwijt wilt, is het genuanceerde projectverhaal. 

Omdat je het zelf mooi vindt, en om je omgeving ‘mee te krijgen’. Net als bij 

iedere samenwerking kun je met journalisten vroegtijdig wederzijdse doelen 

verkennen. Wat kunnen we voor elkaar betekenen, waar lopen onze rollen 

uiteen?

Het is verstandig om proactief met journalisten om te gaan. Alleen maar 

communiceren ‘als er nieuws is’ leidt tot onevenwichtige gesimplificeerde be-

richtgeving, omdat journalisten niet voldoende zijn ingevoerd in de complexe 

materie van je project. De beeldvorming kan daardoor uit het lood raken.

Zorg voor goede ingangen bij de goede journalisten die belangstelling hebben 

voor het project. Bouw een band met ze op, zodat ze je altijd kunnen berei-

ken. Een geregelde ‘bijpraat’-bijeenkomst helpt journalisten de complexiteit te 

begrijpen, zodat ze incidenten beter kunnen duiden. Laat niet alles over aan je 

communicatiemedewerker. Maak zelf vooraf wederzijds werkbare afspraken 
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over publicatie. Tegen pure fact checking hebben journalisten zelden bezwaar. 

Tegen gedoe over de toon van het stuk wel: ze willen hun onafhankelijke 

maatschappelijke rol bewaren.

Belangen lopen soms uiteen wanneer de journalist informatie wil publiceren 

waar jij niet blij mee bent. Ga dan niet direct in de vechthouding staan, maar 

reflecteer eerst op de situatie. Ook hier kun je het onderwerp vanuit ver-

schillende perspectieven benaderen: met oog voor de praktische problemen 

(vaktechnisch), ten aanzien van de managementvraag of juist overstijgend en 

beschouwend (leiderschap).

Waarom precies wil je de betreffende informatie uit de publieke sfeer houden? 

Is dat geen voorbarige reflex? Heeft publicatie eigenlijk niet ook strategische 

voordelen, bijvoorbeeld omdat het je het imago van ongebruikelijke openheid 

bezorgt? Bedenk daarbij altijd: openheid maakt goede journalisten coöpera-

tief, geslotenheid maakt hen fanatiek. De ervaring leert dat partijen die missers 

ruimhartig openlijk toegeven en uitleggen, daar op termijn zelden onder lijden. 

Social media. Vroeger stond omgaan met de media voor: omgaan met de 

pers. Dat is voorbij. Communicatie-opleidingen gaan tegenwoordig minstens 

evenzeer over de sociale media. De nu al bijna ouderwetse, maar nog steeds 

vruchtbare vorm hiervan is de interactieve website (bijvoorbeeld Stadsdialoog.nl 

of Waarzijnwenu.nl). Anno nu hebben we daarnaast een hele reeks meer per-

soonlijke sociale media, van het zakelijke LinkedIn en de vriendensite Facebook 

tot razendsnelle netwerken als Twitter, Flickr en Whatsapp. 

Eerst even het risicoaspect. Individuele burgers die met hun smartphones 

door de stad lopen zijn ‘verslaggevers’ geworden van het dagelijks leven, waar-

toe ook jouw project behoort. Ze ‘ontdekken’ incidenten op het moment dat ze 

plaatsvinden, domweg omdat ze er net bij stonden. Eén tweet-retweet-keten 

en voordat je het weet staan de massamedia met een draaiende camera op 

je stoep. Je hebt weinig keus: je zult zelf de deuren van je project veel wijder 

moeten opengooien dan je vroeger misschien zou hebben gedaan. 

Maar deze ontwikkeling biedt ook kansen. Vroeger was iedereen afhankelijk 

van de gevestigde media om van zijn boodschap aan de goegemeente kond te 

doen. Tegenwoordig hoef je niet meer op de TV of de krant te wachten, maar 
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kun je het nieuws zelf als eerste melden.  Slecht nieuws, maar ook mooie ver-

halen, anekdotes uit de bouwput. Daarmee kun je je project vele malen dichter 

bij de ervaringswereld van de omgeving brengen. Sterker nog: je kunt de om-

geving zelfs aanboren als investeerder. De eerste natuurorganisaties experi-

menteren al met crowdfunding. De communicatieman van de Noord-Zuidlijn,  

Alex Sheerazi, is communicator van het jaar geworden, vooral door de poorten 

open te gooien. Zijn aanwezigheid op Twitter en andere sociale media liet 

zien dat hij niet de oren sloot voor de buitenwereld, maar hem omarmde en 

onderdeel van het project maakte. Een belangrijke voorwaarde voor succes in 

de Amsterdamse grootstedelijke omgeving. 

4.6 Nimby of noodzaak: de gebruiker en de beheerder

1 Wie begrijpt wat de gebruiker bezielt?
Bij grote projecten zijn burgers gebruiker, opdrachtgever en afnemer tegelijk. 

Wanneer je hun beweegredenen begrijpt en hun kennis gebruikt, zul je een 

veel organischer bouwproces zien dan wanneer je ze op afstand houdt. 

Voor de gebruiker, met de gebruiker
Maatwerk doet schoorvoetend haar intrede in de nieuwbouw van wonin-

gen, een sector waar de klant vroeger vooral een statistisch gemiddelde was. 

Zolang er woningnood heerste, hoefden bouwpartijen zich van specifieke 

gebruikerswensen weinig aan te trekken: hun huizen raakten ze toch wel 

kwijt. De klassieke overheid legde haar ideeën vast in een stedenbouwkundig 

plan dat de bestemming van een gebied dichttimmerde. Dan ging ze erover 

onderhandelen met projectontwikkelaars. Inmiddels heeft kwantitatieve wo-

ningnood plaats gemaakt voor een kwaliteitsvraag. In diverse steden krijgen 

bewoners inspraak  in bouwplannen,  in de architectuur en inrichting van 

hun nieuwe panden. In Almere zijn hele wijken vrijgegeven voor individu-

ele bouwplannen en betreffen de begrenzingen uit het Bouwbesluit slechts 

meest abstracte grootheden: kaveloppervlak, bouwhoogtes. “Desondanks zie 

je nu ook weer”, zegt Jack Hock bij Woningstichting Trudo, “dat bouwers mooi 

roepen dat de gebruiker centraal staat, maar dat ze ouderwets terugvallen op 

goedkope standaardisering en proberen om de consument die huizen door de 

strot te duwen.”
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Erfpacht nul: de gebruiker in gebiedsontwikkeling
Er is dus beweging, zij het mondjesmaat. Met name in de huur-

sector worden momenteel woningen ‘duurzaam’ of ‘levensloop-

bestendig’ gebouwd, volgens flexibeler ontwerpen. Zowel bij 

koop- als bij huurwoningen wordt daarnaast met nieuwe con-

cepten geëxperimenteerd, waarin de bewoner een eigen rol krijgt 

toebedeeld. Ook met het oog op de leefbaarheid in de wijk. Goed 

nabuurschap dus. 

Woningstichting Trudo in Eindhoven heeft verschillende projecten 

lopen waarbij dat speelt. Eén vorm is ‘Slimmer Kopen’, waarvoor 

Trudo al 3.000 huishoudens heeft geïnteresseerd. Wanneer een 

woning vrijkomt, knapt de stichting alleen het casco op. De nieuwe 

koper krijgt 30 procent korting op de taxatieprijs en mag zelf naar 

eigen dunken verbeteringen aanbrengen. Verkoopt hij het huis 

weer, dan heeft Trudo terugkooprecht. Maar daarbij betaalt de stich-

ting de volle taxatieprijs. Het verschil in taxatieprijzen wordt met 

de verkoper gedeeld. De waardetoevoeging door diens verbeter-

activiteiten mag hij dus houden. Hock: “We bereiken hiermee niet 

alleen een buurtverjonging, maar zien ook dat de hele buurt – dus 

ook mensen die geen huis hebben – zorgvuldiger met hun huizen 

omgaat. Voor onze voorraad pakt Slimmer Kopen dus goed uit.” 

Daarnaast probeert Trudo verschillende vormen van co-creatie uit. 

Zo wordt geëxperimenteerd met collectief particulier opdracht-

geverschap. Voor de verbouwing van de Condo-toren is een ‘Club 

Condo’ opgericht van jonge hoogstedelijke creatievellingen. Is die 

club groot genoeg, dan wordt een gezamenlijk Programma van 

Eisen uitgewerkt.

Hock: “Het is geen cadeaus weggeven: er moet wel iets voor terug-

komen. Ook van bewoners zelf.” In Strijp S, de herontwikkeling van 

het voormalige Philips-industriegebied in Eindhoven, worden ho-

ge-kwaliteit-woningen ‘te goedkoop’ aangeboden aan de beoogde 

doelgroep. Maar wel onder voorwaarde dat de koper iets doet en 

blijft doen voor Strijp S. Van een urban garden tot lidmaatschap van 

de Vrienden van Strijp S, een bewonersgroep die actief meedenkt 

“ De betrokkenheid van 

bewoners in Strijp S is 

geen cadeaus weggeven: 

er moet ook iets voor 

terugkomen.” 

JACK HOCK, 

PROJECTDIRECTEUR 

STRIJP S, ST TRUDO  

EINDHOVEN
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over dat nieuwe stedelijke gebied. In de verloederde achterstandswijk Woen-

sel-West krijgen huurders 100 euro per maand korting. Jawel, maar ook weer: 

‘mits...’ Ze moeten zich actief inzetten voor organisaties die zich toeleggen op 

‘opbouw’ in de buurt, en die met name iets doen voor kinderen. Zo kunnen ze 

voorleesvader of huiswerkbegeleider worden. Een contactpersoon houdt in de 

gaten of ze hun afspraken nakomen. Hock: “Er doen nu honderd mensen mee 

en je ziet de effecten: schoolprestaties gaan omhoog, de wijkvereniging bloeit 

weer.”

De gebruiker in vastgoed- en renovatieprojecten
Echt centraal staat de gebruiker in de utilitaire vastgoedsector. Een mooie 

vergelijking bieden twee bijzondere bouwprojecten in de Randstad: de reno-

vatie van het hoofdkantoor van verzekeraar ASR in Utrecht (Rijnsweerd) en de 

verbouwing van het operatiekamer-blok van het AMC in Amsterdam.

Bijzonder in beide gevallen is dat het gaat om een ingrijpende operatie, die 

plaatsvindt terwijl het dagelijks werk gewoon doorgaat: de renovatie gebeurt 

‘net achter de scheidingswand’. Bij ASR betekent dat een vleugelgewijze ver-

bouwing, terwijl het personeel tijdelijk in hogere concentraties wordt gehuis-

vest in andere vleugels. In het AMC gebeurt iets soortgelijks op kleinere schaal 

met de twintig OK’s: die worden verbouwd terwijl de operaties doorgaan. 

De moeilijkheidsgraad bij ASR zit hem in de omvang: voortdurend schuiven 

met honderden mensen personeel. Bij het AMC zit het risico in de extreme ge-

voeligheid van de operaties, vlak naast de bouwplaats. Stof, plotseling kabaal, 

dreunen en trillen – het kan allemaal levensbedreigend zijn als je het niet goed 

organiseert.

Er zijn ook relevante verschillen in de positie van de ‘gebruikers’. Bij ASR zijn 

de gebruikers het eigen personeel, in een staande gezagsrelatie met de directie 

en de Raad van Bestuur. Bij het AMC gaat het om hooggekwalificeerde chirur-

gen met grote eigen invloed binnen het ziekenhuis. Daarnaast spelen ook de 

belangen van het OK-personeel en natuurlijk van patiënten een sleutelrol.

Chris Segeren is als intern projectmanager de voortrekker van de ASR-kan-

toorrenovatie. “Mijn Raad van Bestuur heeft een niet onderhandelbaar budget 

neergelegd. Zelfs meevallers mag ik daar niet aan toevoegen. Een tussentijdse 

verhoging van de BTW? Wordt er niet bij opgeteld. Ik moet dus alles doen voor 

een vaste som. Prima: dat maakt je creatief en houdt iedereen scherp.” Het 
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brengt wel mee dat Segeren de gebruikers van het hoofdkantoor 

‘kort’ moet houden. “Ik ga naar bed en wordt wakker met TGKIO! 

In de ontwerpfase zijn er allerlei klankbord- en expertgroepen 

geweest die hebben meegedacht. Maar in de uitvoeringsfase kun 

je die ruis niet hebben. Het is onvoorstelbaar wat er allemaal begint 

te schuiven in zo’n grote organisatie, wanneer je tijdens de uitvoe-

ring gaat toegeven aan tussentijds opkomende ideeën! Hoe zinnig 

nieuwe suggesties ook zijn, wat niet mogelijk is binnen de rand-

voorwaarden, moet maar worden ingebracht als voorstel voor een 

volgend project. Binnen dit project gaat het niet door.”

Hier zien we een mooi voorbeeld 

hoe de projectmanager door middel 

van zijn managementkwaliteiten 

het midden moet houden tussen 

vaktechnische verbeteringen aan 

de ene kant en leiderschapskwali-

teiten met mooie vergezichten aan 

de andere kant. Krachtig sturen en 

het proces helder en zuiver houden 

voor alle betrokkenen, dat is in dit 

geval het meest eff ectief. 

De burger/gebruiker in openbare werken
De burger wordt bij de aanleg van een stuk infrastructuur be-

schouwd als een lastige horzel. Bij infraprojecten valt in dit opzicht 

nog wel wat te winnen. De gebruikers zijn daar voor de ontwerpers 

en de bouwers slechts een massa zonder gezicht. Gebruikerswensen 

zijn weinig meer dan statistische curven, met hier en daar een spe-

cifi eke gebruikersgroep die zich stevig kan laten gelden (Rover, de 

ANWB, de Fietsersbond). Daarop kun je dan inspelen in je ontwerp. 

Maar wat beweegt die lastige tegenstander nu in de kern? Gebruike-

lijke omschrijvingen zoals weerstand, eigenbelang en ‘nimby’-ge-

drag dekken de lading niet. 

De mensen die klagen over lopende werkzaamheden hebben vooral 

te lijden van kabaal, stank, stof, verstoorde routines of schade aan 

“ Ik moet dus alles doen 

voor een vaste som. 

Prima: dat maakt je 

creatief en houdt 

iedereen scherp.” 

CHRIS SEGEREN, 

PROJECTMANAGER 

RENOVATIE HOOFDKANTOOR 

ASR IN UTRECHT

LEIDER

REFLECTEREN LEREN REFLECTEREN LEREN REFLECTEREN 

MANAGER

VAKMAN
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vastgoed. Dat mag je nooit bagatelliseren. “Wanneer een jonge moeder mid-

dag aan middag met een huilende baby zit vanwege ons lawaai, dan is dat een 

serieus probleem”, zegt Gerard Scheffrahn van de Noord/Zuidlijn. Wat luchtig 

‘overlast’ heet, kan in werkelijkheid blijvende stress en gezondheidsschade ver-

oorzaken. Daaraan iets doen hoort tot je kerntaken als ‘goede buur’.

Leve de tegenvraag
Hoe pak je de omgang met bezwaarmakers aan? Relevante basishouding is 

een samenwerkingsmodus. Als je pas in een tweede ronde uit de ruziestand 

moet komen is dat haast ondoenlijk, zowel voor overheden als voor burgers, 

Dat blijkt onder meer uit onderzoek van Madelinde Winnubst. De overheid 

drukt vaak door met dwang (onteigening), dreigen en legitimatiemacht 

(procedures). De burger slaat dan terug met contra-expertises en de media. 

Ogenschijnlijk gaat de strijd alleen nog over economische (en ecologische) 

belangen. Over de ware, achterliggende drijfveren heeft niemand het meer. 

Bovendien wordt het initiatief van de steeds hoger opgeleide burger onvol-

doende benut. 

Sommige projectmanagers hebben het 

idee dat je je (te) kwetsbaar opstelt door 

burgercoalities in een vroeg stadium 

bij het project te betrekken. Dat is een 

misvatting. Door openheid ontstaat juist 

wederzijds begrip: de sleutel tot meer 

draagvlak en een rijker plan. Zelfs als niet iedereen tevreden is, horen we vaak: 

“Ik ben het niet eens met uitkomst, maar wel met de manier waarop het ge-

gaan is.” Ook dat is een deel van acceptatie.

Een paar vuistregels:

1. Alles begint met openheid. Burgers starten veelal vanuit wantrouwen 

tegenover het gemeentelijk apparaat, dat ze als groot en afstandelijk erva-

ren. Hun vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Leg iedereen de ware 

redenen van je besluiten en jouw dilemma’s uit: waarom is alles begon-

nen, welke tegenstrijdige belangen heb jij te dienen als hoeder van het 

algemeen belang?

2. Ga zorgvuldig om met de suggesties van belanghebbenden, nodig ze uit 

om de resultaten van onderzoek te bespreken, en laat zien wat je gedaan 

hebt. Zorg dat de procedures voorspelbaar zijn, en vertoon betrouwbaar 
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gedrag. Mensen houden niet van verrassingen. Zelfs positieve verrassin-

gen kunnen argwaan wekken. Met voorspelbaar gedrag bouw je krediet 

op.

3. Benadruk: “Beste mensen, burgerdeelname is een verrijking van de tradi-

tionele ambtelijke planvoorbereiding, maar geen vervanging van de de-

mocratische structuren. De verantwoordelijkheid voor de formele beslui-

ten ligt bij politiek en bestuur.” Als projectmanager kun je een belangrijke 

rol spelen om de verwachtingen in goede banen te leiden.

 

2 Denk aan het einde van de keten: de beheerder/exploitant
Beheer en onderhoud zijn stiefkindjes bij projecten. Ten onrechte, want een 

toekomstbestendig ontwerp kan niet om ze heen. Beheerders invloed geven 

op plannen en bouwprocessen levert winst op, mits je je kunt verplaatsen in 

hun ‘cultuur’ en praktische wensen.

Een project is net een kindje: het is niet af wanneer het af is. Na de oplevering 

(de geboorte) begint het pas! Pas in de gebruiksfase blijkt of hetgeen je ge-

maakt hebt ook daadwerkelijk die duurzame maatschappelijke meerwaarde 

vertegenwoordigt die jij en je bevlogen team voor ogen hadden. Toekomstbe-

stendig ontwerpen en bouwen impliceert rekening houden met het gebruik, 

beheer en onderhoud. Beheerders dien je bij voorkeur reeds bij het ontwerp-

traject te betrekken, en later zeker in de uitvoering. In de huisvesting en vast-

goedwereld is dat haast een vanzelfsprekendheid. “Een project is eerst vooruit 

denken, en dan achteruit”, zegt Jack Hock bij Trudo in Eindhoven: “Eerst: dat 

en dat wil ik bereiken. En dan: welke eisen stellen de gebruikers en het beheer 

aan mijn plannetje? Dat gebeurt te weinig, ook in de sociale woningbouw. En 

dat is fout.”

Woningstichting Trudo zelf doet het vaak wel, vertelt Hock. Zo zitten beheer-

ders veelal reeds aan tafel bij de planvorming. Of hun input wordt op een 

andere manier gevraagd. En altijd tijdig, zodat onpraktische (ver)bouwsels 

worden voorkomen.

Beheerders meenemen
Beheerders meenemen is een kwestie van harde noodzaak: het is nodig om 

de kwaliteit van het product op te stuwen, van wat per se moet tot wat kan: de 
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gedroomde meerwaarde. In de utilitaire huisvesting- en vastgoedsector, zegt 

Gerhard Jacobs, is beheer een professie die je standaard opneemt in je pro-

jectteam. “Wat zij daar roepen is vaak heel specifiek voor hun organisatie of 

gebouw, maar wel volstrekt wáár.” 

Reden temeer om bij ieder project vroegtijdig te denken: hebben we in beeld 

wat onze voornemens straks betekenen voor het beheer en onderhoud? Ook 

bij stedelijke groenprojecten heeft Ernest Pelders de missers meermaals ge-

zien. “Wanneer beheerders een park-ontwerp niet begrijpen en er wordt iets 

vernield, gaan ze hun eigen plan trekken. Bankje kapot? Dan maar dit stevi-

gere exemplaar erin. Dan krijg je dus gigantische verrommelling.” Had het 

ontwerpteam beheerders eerder in de arm genomen, dan hadden die kunnen 

waarschuwen dat die mooie Italiaanse bankjes niet hollandse-hufter-proof 

waren.

De beheerder staat mentaal ver af van de ontwerper. Omdat de beheerdersrol 

vaak reactief wordt ingevuld, wordt het breukvlak  tussen ontwerpers, bou-

wers en beheerder nog vergroot. Beheer valt ook meestal buiten de opgave 

van een project. De beheerder moet het maar doen met het resultaat. Kortom: 

beheerproblemen zijn meestal puur een zaak voor de beheerorganisatie aan 

opdrachtgeverszijde. Het projectteam is dan al lang weg. 

Chris de Vries noemt twee oorzaken voor deze ‘knip’. De eerste is vrij funda-

menteel: “In de infrasector is een overheid je klant. Die overheid is een grote 

organisatie met vele lagen. De beheerpoot staat traditioneel op afstand van de 

beleid- of zelfs de uitvoeringspoot. Daarnaast is het beheerders nog niet altijd 

gegeven om in functionele specificaties te denken. Bij een vastgoedproject 

ligt dat anders. Daar is je klant tevens de toekomstige gebruiker en beheerder. 

Is die niet tevreden, dan is je project mislukt. De afstand tussen ontwerpen 

en beheren is daar dus veel kleiner. ik zie het één van mijn hoofdopgaven die 

afstand te verkleinen. In mijn huidige organisatie is de beheerder ‘de baas’.”

“Beheerders zijn meestal ontzettend conservatief”, stelt Jack Hock. “Ze denken 

heel concreet. Niet in functie-eisen, maar in: ‘werkt het of werkt het niet?’ Als 

het werkt, waarom zou je het dan anders doen? Ze zijn wars van experimen-

ten, risico’s en gedoe, en hebben de neiging tot standaardiseren. Soms moet 

je daarom eigenwijs zijn en zeggen: we doen het zó, maar we gaan wel samen 

kijken wat voor eisen dat straks stelt aan jou als beheerder.”
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Jack Hock raadt het volgende aan: “Voorkom zoveel mogelijk het bestaan van 

breukvlakken, ‘koude lassen’ in de faseovergangen tussen ontwerp, bouw en 

beheer.

• Besef dat dit niet altijd lukt, en laat je er niet door (af)leiden.

• Bedenk dat beheerders wel veel vloeken over hun werk, maar dat ze eigen-

lijk heel trots zijn op wat ze bereiken: ‘Hier bij ons gaat het nooit mis wat 

betreft….’ Neem die trots serieus en spreek ze er in hun taal op aan.

• Richt je daarbij niet op die paar procent die al direct vóór jouw ideetje is. 

‘Ach ja, hij weer’, zegt de conservatieve middenmoot over die voorlopers. 

Richt je ook niet op de die harde tegenstanders, maar probeer een paar 

mensen mee te krijgen van de grote middenmoot! Zij worden wel ver-

trouwd door de rest, dus via hen ontstaat beweging.

•  Accepteer dat er bij de overdracht van het project aan de beheerders altijd 

gedoe zal zijn, of ze nu hebben meegedacht of niet. Begrijpelijk, want wat 

jij overdraagt zijn feitelijk al die overgebleven risico’s, klachten en verbor-

gen gebreken. Beheerders hebben altijd het gevoel dat ze aan het einde van 

het putje zitten: ‘Jawel, vriend, jullie flikkeren het weer mooi bij ons over de 

schutting’. Dus gaan ze eisen stellen en vertragen.”

Ook Ernest Pelders bevestigt dat je met een oproep tot mee-plannen niet ver-

der komt bij pragmatisch ingestelde beheerders. “Die vragen: ‘Waar is het plan? 

O, is dat er niet? Wat moet ik beheren, dan?’ Je moet dus altijd een globale 

plantekening voor ze op papier hebben staan, waaraan ze iets kunnen zien en 

waarop ze concreet en kritisch kunnen reageren: ‘Niet die stenen, joh! Een te 

steile helling, daar kunnen mijn maaimachines niks mee.’

“Wat ook voorkomt, is dat projecten wel een investeringsbudget kennen, maar 

geen exploitatiebudget. Zeker in dat geval moet je beheersdiensten vroegtijdig 

betrekken. Je kunt dan direct een gesprek organiseren tussen de directeuren 

Stadsontwikkeling en Stadswerken over de projectinvestering en budget-

reserveringen voor beheer.”

Wat in deze voorbeelden steeds weer duidelijk wordt, is niet alleen het gevaar 

dat dreigt wanneer de projectmanager te weinig schakelt, maar ook het risico 

dat hij in de een of andere rol overdrijft. Doorschieten  in het vakmanschap, 

management of leiderschap betekent een horizonvernauwing en is dus niet 

effectief. Het vertrouwen in elkaar en de projectmanager daalt en de synergie 
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verdwijnt, waarmee het project in de gevarenzone belandt. Effectieve project-

managers zijn meesters in het schakelen tussen de verschillende rollen. Daar-

bij streven ze naar het bevorderen van vertrouwen, wat de synergie verhoogt. 

Waar dit hapert, stellen zij ieders rol, inclusief die van henzelf, ter discussie. 
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DE CASUS
DE OPERATIE OPERATIE

De gebruikers regisseren bij de totaalrenovatie 
van een academische OK-afdeling

Samenwerking met gebruikers in vastgoedprojecten draait niet alleen om 

‘gebruikerskracht benutten in de planvorming’, maar kan ook betekenen

dat je de gebruikers in bedwang moet houden om te voorkomen dat ze de 

realisatie van het project, en daarmee elkaar en zichzelf, in de weg gaan

zitten…. 

De zorg in Nederland maakt drastische veranderingen door, en beweegt 

zich richting meer marktwerking en kosteneffectiviteit. Ziekenhuizen

moeten daarop anticiperen, ook in hun ruimtelijke uitleg. In 2009 besloot 

het AMC in Amsterdam dat het tijd was voor een integrale renovatie van 

het Operatiecentrum. Twintig operatiekamers moesten worden ge-

renoveerd, met daaraan gekoppeld alle ondersteunende ruimtes zoals de 

kantoren, het OK-restaurant en de bergingsruimten voor vuile en schone 

instrumenten. En niet te vergeten de technische ruimtes, waar luchtbe-

handelingskasten en servers staan opgesteld.

 

De hoge complexiteit van de operatie zat hem erin dat alles gebeuren 

moest terwijl de afdeling als geheel optimaal in bedrijf bleef. ‘Kleine’ 

foutjes in de planning of de techniek kunnen in zo’n situatie grote impact 

hebben. “Stel: een chirurg heeft op dinsdag een slot toebedeeld gekregen 

om de nieuwe Operatiekamer te gebruiken. Maar door uitloop van de 

bouwplanning zijn de nieuwe OK’s nog niet opgeleverd”, filosofeert Rutger 

Kriek - sinds 2011 aangesteld als projectmanager voor de verbouwing. 

“Dan moeten operaties worden afgezegd en patiënten worden afgebeld. 

Het ziekenhuis komt zijn afspraken niet na. En er zijn geen inkomsten uit 

de declaraties bij de zorgverzekeraar.” 

De initiatief- en planvormingsfasen heeft Rutger Kriek in dit geval niet 

actief meegemaakt: hij werd ingeschakeld toen de uitvoering op de rails 
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“ Tijdens de uitvoering gaan 

de gebruikers de dingen pas 

echt zien.”  

RUTGER KRIEK 

MANAGING CONSULTANT 

GEZONDHEIDSZORG

gezet moest worden. “Dat betekent een andere verhouding tot de 

gebruikers dan in de planfase, het eerste moment waarin je met 

hen om de tafel moet gaan. Bij de planvorming gaat het om geza-

menlijk goed nadenken. Eerst op afdelingsniveau: welke ruimtes 

moeten waar liggen, gegeven alle logistieke eisen rond het vervoer 

van patiënten en instrumenten? Dan op kamerniveau: hoe delen 

we de afzonderlijke ruimtes in? En ten slotte op het niveau van de 

inrichting van alle ruimtes: hoeveel mensen komen erin te werken, 

welke instrumenten en voorzieningen zetten we waar, hoeveel 

computeraansluitingen moeten er zijn?

 

De nieuwe OK’s van het AMC krijgen allemaal dezelfde indeling en 

inrichting, op twee zogeheten hybride OK’s na. Die zijn als extra 

OK ook geschikt voor een nieuwe operatietechniek, waarbij tijdens 

de operatie röntgenvisie wordt uitgevoerd in het lichaam van de 

patiënt. Kriek: “Die uniformiteit is belangrijk voor de flexibiliteit: je 

moet in elke OK ieder soort operatie kunnen verrichten, van een 

kleinschalige oogoperatie tot ingewikkelde open-hartoperaties.

Bovendien wil je doelmatig investeren, om niet het risico te lopen 

dat je over twee jaar ineens tegen een grens aan zit met je gebouw 

of techniek. Je weet bijvoorbeeld niet weet welke specialismen in 

jouw ziekenhuis in de toekomst zullen groeien of krimpen. Je wil 

voorkomen dat OK’s leeg komen te staan omdat deze niet meer 

voldoen aan de eisen voor bepaalde type ingrepen. Al deze vragen 

passeren de revue in de planfase. Je neemt daarin zowel de chi-

rurgen en de anesthesisten mee, als het Operatiecentrum (OC), dat 

verantwoordelijk is voor het OK-personeel en de beschikbaarheid 

van de apparatuur.”

“Tijdens de uitvoering gaan gebruikers de dingen pas echt zien. 

En in de OK’s die al zijn opgeleverd, gaan ze dingen aan den lijve 

ervaren. Dan komen er suggesties op je af: dit of dat is eigenlijk nog 

nodig, zus of zo had anders gemoeten, kan dat niet alsnog? Som-

mige mensen zijn pas na de planvorming gebonden aan de eerde-

re afspraken, ik zie dat hier iets niet goed zit, dus ik trek aan de bel’. 

Het kan voor je team moeilijk zijn om daar niet in mee te gaan. Dat 

denkt: ‘het ging toch om de gebruiker?’, en dan kan iemand toe-
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zeggingen gaan doen waardoor budgetten of de voortgang in gevaar komen. 

Daar moet je dus bovenop zitten als projectmanager. Ho even, mensen: geen 

toezeggingen, eerst afwegen!”

“Medici zijn aan het wennen aan die nieuwe realiteit”, zegt Emile Spek, direc-

teur Huisvesting bij het AMC en Rutger Krieks opdrachtgever. “Men redeneerde

altijd puur vanuit de zorgkwaliteit: geld was een secundaire overweging. Maar 

die overvloed is voorbij. Ik ben hier als verantwoordelijke voor de vastgoedex-

ploitatie niet alleen aangesteld om te zorgen dat het AMC een veilige, func-

tionele en toonaangevende werkomgeving biedt, maar ook over twintig jaar 

nog zwarte cijfers schrijft.” Suggesties van chirurgen komen zijn veelal zeer 

specialistisch en doordacht, maar ook kostbaar – ze willen de allernieuwste 

apparatuur. De gevolgen van wel of niet daarin meegaan laten zich niet altijd 

helder kwantificeren. Je kunt niet alles honoreren, nog afgezien van de vraag 

of iedere innovatie ook echt geld moet kosten en of

iedere besteding tot innovatie leidt.”

 

“Soms is het wel handig dat Emile zich zo opstelt”, bekent Rutger Kriek. “Ik kan 

dan meer de botte boer zijn: ‘Dames, heren, hier is geen geld voor binnen het 

project. Dus als u dit echt wilt, zegt u het maar: hoe gaat u dit financieren?’” 

Emile Spek weer: “Aan de andere kant: één van de eerste dingen die ik van 

Rutger geleerd heb is dat gebruikerswensen die tijdens het proces opkomen, 

onvermijdelijk en vaak ook belangrijk zijn. We hebben er een apart potje voor 

gemaakt. Ideeën en wijzigingsvoorstellen die Rutger door krijgt van gebruikers 

worden doorgerekend en serieus bekeken binnen de projectstuurgroep. Dan 

pas wordt er beslist.” Kriek geeft een voorbeeld: “Onder de OK’s ligt de centrale 

sterilisatieafdeling. Maar toen we de eerste verbouwde OK’s opleverden merk-

ten de gebruikers al na een paar dagen dat de logistiek van vuile en schone 

instrumenten tussen de sterilisatieafdeling en de OK’s niet in orde was. Toen 

bleek hoe belangrijk het is dat je de oorspronkelijke ontwerpuitgangspunten 

goed bij de hand houdt. Zeker bij langjarige projecten, waar de initiatiefnemers 

misschien niet meer aanwezig zijn op het moment dat de uitvoering begint. 

Want wat bleek: oorspronkelijk was de CSA niet op deze plek geprojecteerd, 

maar buiten het gebouw.Het hele logistiekontwerp was er nog op ingesteld 

dat vuile instrumenten naar de uitgang zouden gaan. We hebben toen het net 

opgeleverde blok van vier OK’s alsnog moeten her-verbouwen.”
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SAMENVATTING EN CONCLUSIE

Modder, Pluche en Slappe Koffie is bedoeld als een makkelijk leesbare handrei-

king voor de jongere projectmanager van morgen, de aanstormende collega die 

werkt voor opdrachtgevende partijen en die te maken krijgt met een samen-

leving die veranderlijker is dan ooit. Om het gevoel voor de praktijk concreet 

en persoonlijk te maken spreekt dit boek over ‘de projectmanager’, en niet over 

‘het projectmanagement’. Om onder de nieuwe, steeds wisselende omstandig-

heden projecten - groot of klein, eenmalig of continue - tot een goed einde te 

brengen, is een nieuwe verdergaande kundigheid nodig, die nu al kan worden 

waargenomen bij een aantal uitblinkende, ervaren projectmanagers. De auteur 

is bij hen te rade gegaan. Maar ook teamleden en opdrachtgevers kunnen hier-

mee hun voordeel doen. Het boek biedt aansprekende en inspirerende voor-

beelden, waarop vanuit drie rollen gereflecteerd wordt - zonder overdrijving in 

schema’s en management rijtjes. Deze drie rollen, die van de vakman, manager 

of leider, vormen het repertoire van de projectmanager. Deze rollen werden pas 

goed zichtbaar toen het materiaal, de persoonlijke verhalen en verslagen uit de 

praktijk geordend en overzichtelijk gemaakt werden. Er is dan ook niet voor ge-

kozen om de zoveelste succesformule van effectief management of leiderschap 

te produceren. Dit boek blijft dus dicht bij de praktijk met verhalen en dilemma’s 

uit de Noord/Zuidlijn, het AMC, het nieuwe stadshart in Zaandam enz., enz. 

Het resultaat is een verhalend boek, waarin de reflectie op de dagelijkse prak-

tijk centraal staat. De projectmanager van morgen handelt vanuit een aantal 

persoonlijke eigenschappen en vaardigheden. Daarnaast wordt een aantal 

kernhandelingen beschreven, die hij altijd zal nastreven ongeacht de opgave 

waar hij voor staat. De meer concrete strategische interventies aan het eind 

van het boek bespreken vaak voorkomende situaties.

Uit het boek komt de projectmanager van morgen naar voren als iemand die 

de complexiteit van vandaag weet te omarmen. Hij ervaart die complexiteit 

niet als bedreiging,  maar als kans en als voedingsbron van oplossingen. 

Hij doorziet de weerbarstigheid rond het project, herkent daarin bepaalde 
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patronen en kan die duiden tegen de achtergrond van hun maatschappelijke 

werkelijkheid. Hij realiseert zich dat hij moet uitgaan van de feiten, dat hij die 

moet verzamelen én duiden in hun context. Hij is messcherp op de beheer-

sing van het primaire proces, vanuit zijn ervaring met de nieuwe maatschap-

pelijke realiteit. Maar hij zorgt ook voor wendbaarheid in de organisatie. Het is 

een man of vrouw voor wie ‘zachte’ procesinterventies niet nevengeschikt zijn 

aan de ‘harde’ controlkant, die op synergie inzet en op een effectieve beheer-

sing van de klassieke doelen van projectmanagement: tijd, geld en kwaliteit. In 

de praktijk leidt dat tot bijzondere ‘meerdimensionale’ interventies: ingrepen 

met effecten in meerdere richtingen tegelijk, als de uitdijende rimpeling van 

een steentje in het water.

De projectmanager van morgen is iemand die de menselijke maat terug 

brengt in het vak. Iemand die ‘ontsnippert’, die visies, oplossingen én mensen 

bij elkaar weet te brengen. Iemand die waarde gedreven is. Deze ontwikkeling 

past in een trend die zich aftekent in de hele samenleving, ook in de bouw: 

van een overdreven aandacht voor systemen en modellen gaan we naar een 

herwaardering van de menselijke maat. Het streven van de projectmanager 

van morgen is niet om domweg een stadshart, een weg of een schoolgebouw 

neer te zetten, maar om duurzame maatschappelijke ‘nóg-meerwaarde’ te 

creëren. Om resultaten af te leveren waar betrokkenen niet alleen blij mee zijn, 

maar die hen bovendien uitnodigen om gaandeweg op hun eigen manier 

waarde toe te voegen, lang nadat het project formeel beëindigd is.
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In een ideale wereld kan de ‘projectmanager van morgen’: 
• Identificeren wat er op hem afkomt: ordelijke projectvragen, 

dynamische procesvragen

•  Aanvoelen hoe hij daarmee omgaat: door te schakelen tussen 

verschillende rolinvullingen - vakman, manager of leider

•  Opschorten of interveniëren, met effecten in meerdere dimensies.

De analyse achteraf klopt altijd, omdat je ongemerkt de gevolgen 

gaat selecteren. Dat is de onderzoeksvalkuil. Toch kun je alleen leren 

door achteruit te kijken. Het palet van de dagelijkse werkelijkheid 

is veelkleurig en kan verwarrend zijn. Als je middenin de dagelijk-

se praktijk zit komt er telkens een complex van invloeden op je af, 

met vaak  nog onduidelijke gevolgen. De routekeuze van effectieve 

projectmanagers wordt ingegeven door hun persoonlijkheid. Die 

verschillende persoonlijkheden hebben wij hier naar voren laten 

komen. Mensen die sensitief zijn, die een eigen repertoire van han-

delen hebben ontwikkeld. Mensen die, met hun ambities voor ogen, 

geleerd hebben op te schorten als alternatief voor een natuurlijke 

actiereflex. Mensen die een reflectief en lerend vermogen hebben. 

Synergie en fysieke resultaten zijn het mooiste rendement van hun 

handelwijze: verbinding, vertrouwen en een mooier Nederland.

Dit boek nodigt uit om te reflecteren. Wij hopen dat de projectma-

nager van morgen er inspiratie uit haalt. Als handreiking voor zijn 

ontwikkeling en de verbetering van onze leefomgeving. 

“ Ik mocht dit boek 

meelezen toen ik 

bij AT Osborne aan 

het afstuderen was. 

De mooie anekdotes hebben 

mij nog enthousiaster 

gemaakt voor het 

projectmanagement vak. Dit 

is het boek dat ik tijdens mijn 

studie heb gemist!”  

 ANNE BEEKERS  

ASS. CONTRACTMANAGER 

AFBOUW NZL
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NAWOORD

Dr. Gabriël Anthonio

Voorzitter RvB Jeugdzorg Friesland, Lector Stenden Hogeschool 

Dit boek biedt een verfrissende kijk op projectmatig werken in de wereld van 

de ruimtelijke ordening en bouw, waarbij praktijkverhalen als uitgangspunt 

dienen. Bovendien is het geschreven door een auteur met een rijke praktijk-

ervaring. Door zijn noeste arbeid, verzamelen, ordenen en bewerken van het 

materiaal, is dit unieke boek tot stand gekomen. De andere mede-auteurs 

hebben meegelezen, reacties gegeven en onderdelen aangescherpt. Het is 

opvallend hoe open verschillende mensen uit de praktijk zijn. Hun ontboeze-

mingen en ervaringen in de praktijk bieden een unieke doorkijk in de relatief 

gesloten wereld van infrastructurele projecten en bouw. De methode die hier 

is toegepast kunnen we scharen onder een methode die ook wel reflectief 

handelingsonderzoek wordt genoemd. Vanuit de praktijk wordt kennis en er-

varing ontsloten, geordend en geanalyseerd. Vervolgens kunnen deze nieuwe 

inzichten weer uitgeprobeerd en verder aangescherpt worden in de praktijk.

De wereld van de ruimtelijke ordening en bouw verandert snel, net als andere 

sectoren in onze samenleving. Het gedachtegoed dat hierover in dit boek uiteen 

wordt gezet is uniek en past tegelijk ook binnen een nieuw ontluikende tijdgeest 

waarin naast doelrealisatie, menselijke aspecten zoals samenwerken, vertrou-

wen en synergie in de managementliteratuur steeds meer aandacht krijgt. In 

toenemende mate zien we de stroom ‘succes boeken’ in de wereld van ma-

nagementliteratuur opdrogen. De klassieke managementgoeroe die een rijtje 

van 5, 7 of 10 competenties construeerde lijkt voorbij te zijn. Op dit moment zien 

we steeds meer openhartige praktijkverhalen, die in al hun kwetsbaarheid unie-

ke gegevens en betekenissen (data) ontsluiten. In deze stroming gaat het niet om 

het succes of de succesformule, maar om de complexe praktijk zelf. Niet de do-

cent, trainer of goeroe is hier aan het woord, maar mensen uit de wereld van het 

organiseren en leiding geven zelf. De praktijk wordt in deze publicaties zoveel 

als mogelijk in tact gelaten en daar waar mogelijk voorzichtig geordend. De “data 

en gegevens” worden niet in schema’s vervormd, maar zoveel als mogelijk heel 

gelaten. Het verhaal heeft zijn eigen zeggingskracht, zoals ook uit dit boek blijkt.  
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Dit boek biedt tegen deze achtergrond dan ook geen strakke voorschriften of 

dwingende kaders voor succes. In plaats daarvan worden rollen en principes 

beschreven, die met vallen en opstaan effectief zijn gebleken. De ordening 

in dit boek vanuit drie rollen, die van vakman, manager en leider is vanuit de 

praktijkverhalen en casuïstiek ontstaan. Deze rollen waarmee de projectma-

nager jongleert, geven een handelingskader, zonder dwingend te worden. Een 

reflectieve en leergierige grondhouding zorgen dat deze rollen in evenwicht 

zijn: al naar gelang de omstandigheden treden ze wat meer of minder op de 

voorgrond. Door dit behendige schakelen oogst de projectmanager méér ver-

trouwen, bevordert hij de synergie met alle belanghebbenden. Dit bevordert, 

samen met een dosis geluk, de effectiviteit van zijn werk. 

Het idee van het schakelen op drie niveaus is naar mijn mening ook goed 

toepasbaar op andere sectoren zoals bij overheden, gezondheidszorg en in het 

onderwijs. Ook in deze sectoren hebben (project-)managers vaak te maken 

met complexe vraagstukken waarbij tijd, middelen en doelen en verschillende 

belangen strijden om voorrang. In die zin biedt dit boek een mooie inspire-

rende doorkijk voor mensen die geïnteresseerd zijn in een andere wereld, dan 

waar ze zelf werkzaam in zijn. De combinatie van de praktijkgerichte oriëntatie 

en de reflectie hierop maakt dat dit boek, ook voor projectmanagers uit andere 

sectoren, een bron van nieuwe inzichten kan zijn.

In dit boek worden succesvolle maar ook pijnlijke ervaringen, persoonlijke 

verhalen en overwegingen ontsloten voor het publiek. Waarvoor dank en grote 

complimenten! Dit zou in de relatief gesloten wereld van bouwend Nederland 

vaker mogen gebeuren. Ook andere organisaties en bedrijven die werkzaam 

zijn in het publieke domein zouden hier een voorbeeld aan mogen nemen. Dit 

boek biedt daartoe een mooie aanzet en een hartelijke uitnodiging.
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•  Ruimte, Richting, Resultaat-Rémi Adriaansens e.a. | PRC (ARCADIS), BODEGRAVEN 

2009.

•  Ruimtelijke ambities realiseren - Marieke Koopmans e.a. | AT OSBORNE, BAARN 

2011.

•  Sanering Oostergasfabriek te Amsterdam - Lidwien Besselink e.a. | SKB, 

GOUDA 2009

•  Simplicity - E. De Bono | ISBN 90-5712-055-0

•  Spiritueel leidinggeven - Anselm Grün | LANNO/TEN HAVE, 2007. ISBN 978-90-599-5091-7
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•  The Trusted Advisor - David Maister | SIMON & SCHUSTER, 2002. ISBN 978-07-432-0776-8

•  Toekomstwaarde nu!  | AGENTSCHAP NL, UTRECHT 2012 PUBL.NR: 2DUGO1201

•  Toptalent - Ralf Knegtmans | BOOM, AMSTERDAM 2008. ISBN 978-90-473-0086-1

•  Turbulent Waters: Cross-scale conflict and collaboration in River landscape 

planning, 2011 - Madelinde Winnubst

•  Van horige tot maat? Over de emancipatie van de aannemer als contract-

partij | AFSCHEIDSREDE PROF. MR. M.A.M.C. VAN DEN BERG UNIVERSITEIT VAN TILBURG 2010

•  Verbinding zoeken tussen verlangen en vermogen - Jurian Edelenbos 

e.a. | ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM, ROTTERDAM 2010

•  Vertrouwen is goed, maar begrijpen is beter - Gerdi Verbeet 2012 | ISBN 978-

90-388-9518-5

•  Voorbij de beheersing? -  Peter van Gool e.a. | PMB/UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, 

AMSTERDAM 2010.

•  Wat Leiders Drijft: een klinische benadering voor gedragsverandering in 

organisaties - Manfred Kets de Vries | UITGEVERIJ NIEUWEZIJDS AMSTERDAM 2012

•  WRR Rapport: De menselijke beslissers, over de psychologie van keuzes en 

gedrag - WL Tiemeijer, CA Thomas & HM Prast (red) | AMSTERDAM UNIVERSITY 

PRESS 2009
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DR. GABRIËL ANTHONIO

 

Anthonio bekleedde diverse 

directiefuncties bij de 

(semi-)overheid, o.a. bij 

Justitie. Ruim zeven jaar is 

hij nu Voorzitter Raad van 

Bestuur van Jeugdhulp 

Friesland. Hij heeft vele 

innovaties en projecten 

op zijn naam staan. De 

afgelopen jaren heeft hij ook 

diverse bouwprojecten in 

Friesland gerealiseerd. Naast 

bestuurder is hij Lector aan 

de Stenden Hogeschool. 

Zijn onderzoeksgroep met 

acht promovendi houdt zich 

bezig met verschillende 

aspecten van ‘Leadership 

and Change Management’ 

in organisaties. Hierbij is niet 

de organisatie op zich, maar 

de mens zelf, in zijn of haar 

context, het onderwerp van 

studie en onderzoek.  

CV

ALBERT DE VRIES 

 

Als voormalig projectdirecteur van o.m. de A2 Maastricht, 

de N201 en de Amstelveenlijn liep Albert al geruime tijd 

rond met de gedachte een boek te schrijven over de 

dagelijkse praktijk bij bouwprojecten. Vanuit de praktijk, 

voor de praktijk. Daar is nog maar bar weinig over 

geschreven.  

In die lacune wil Albert voorzien. Mede daarom heeft 

hij een sabbatical opgenomen om het onderzoek te 

voltooien en te laten landen in een makkelijk leesbaar 

boek. Door het oog van de projectmanager, met 

veel verhalen en case studies. Niet om het volgende 

managementmodel te maken. Wel om te schetsen wat 

een effectieve van een minder effectieve projectmanager 

onderscheidt.  

Albert is afgestudeerd aan de universiteit van Utrecht 

en Wayne State, Amerika. Daarnaast bekleedt hij diverse 

bestuursfuncties in maatschappelijk relevante gebieden: 

cultuur, sport en goede doelen. Hij is thans een fietstocht 

aan het voorbereiden om in twee maanden het halve 

continent van Afrika te doorkruisen: van Kaapstad tot 

Nairobi. Voor Homeplan.  
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MARCEL HERTOGH

 

Marcel is hoogleraar 

integraal ontwerp en beheer 

aan de TU Delft en managing 

partner bij bureau Triple 

Bridge. Daarnaast werkt 

hij thans als topadviseur 

aanleg bij RWS. Hij heeft 

ervaring als projectdirecteur 

en heeft als adviseur veel 

projecten opgezet en 

onderzocht. Samen met 

zijn onderzoeksgroep, 

promovendi en 

afstudeerders concentreert 

zijn onderzoek zich op het 

managen van complexiteit 

van grote projecten (in een 

brede maatschappelijke 

context) en het 

professionaliseren van asset 

management. Hierbij zijn 

zowel project, proces, als 

people van belang. In zijn 

vrije tijd rent hij graag een 

rondje in de bossen.  

MICHEL ROBLES

 

Michel Robles 

studeerde Cultuur- en 

Godsdienstpsychologie aan 

de Katholieke Universiteit 

Nijmegen. Sinds 1989 is hij 

werkzaam als wetenschaps- 

en milieujournalist voor 

landelijke en internationale 

media.  

Hij is actief lid van de 

(Vlaams/Nederlandse) 

Vereniging van 

Onderzoeksjournalisten 

VVOJ. 

GERARD SCHEFFRAHN

 

Gerard Scheffrahn 

studeerde civiele techniek, 

economische bedrijfstechniek 

en bedrijfswetenschappen. 

Hij werkte in zijn carrière 

voor Corsmit Raadgevend 

Ingenieursbureau, de gemeente 

Rotterdam en, sinds 2001, voor 

AT Osborne. Binnen AT Osborne 

is Gerard  verantwoordelijk 

voor de dienstverlening aan de 

infrastructuurmarkt.  Deze rol 

combineert hij met zijn werk 

als projectmanager, adviseur 

en trainer. In de afgelopen jaren 

heeft hij zich gespecialiseerd in 

het weer op de rails zetten van 

ontspoorde projecten.  Naast zijn 

werk in de praktijk draagt hij bij 

aan een groot aantal initatieven 

om kennis op het gebied van 

managen van projecten te 

ontwikkelen waaronder het 

dichter bij elkaar brengen van 

wetenschap en praktijk.  
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BE THE CHANGE  

YOU WISH TO SEE  

IN THE WORLD  

GHANDI
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