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Ik ben ooit commercieel projectmanager 
geweest project en had te maken met  drie 
opdrachtgevers: een sales-, een marketing- 
en een R&D-directeur. Zij gedroegen zich 
alle drie als opdrachtgevers. Dat waren ze in 
principe ook, maar ik kreeg vanaf de eerste 
dag tegenstrijdige opdrachten. Er was geen 
onderlinge afstemming. De salesdirecteur 
gaf opdracht om eerst in land A te starten, de 
marketingdirecteur had zijn pijlen gericht op 
land B en de R&D-directeur had ook zijn ei-
gen voorkeur. Mijn commitment verdampte.

De projectopdracht heb ik teruggegeven 
aan de drie heren, want zo was niet te wer-
ken. Zo geschiedde, maar spannend was het 
wel, tegenover drie directeuren. In een korte 
mail heb ik uitgelegd waarom en hen diplo-
matiek aangesproken op hun gedrag. Het 

project wilde ik graag uitvoeren, het was een 
gave klus, maar alleen met één opdrachtge-
ver. Na mijn mondelinge toelichting gingen 
zij akkoord en ik ging ervoor.

Elkaar aanspreken gaat over en weer. Een 
projectmedewerker moet de projectma-
nager aanspreken als hij zijn deadline niet 
gaat halen. Hij heeft zelf de verantwoorde-
lijkheid om op tijd voor te koppelen. Voor-
koppelen is geen officieel Nederlands maar 
betekent feedback geven als je tijdens de 
uitvoering aan ziet komen dat een gemaak-
te afspraak niet nagekomen kan worden. 
Koppelt iemand niet voor? Aanspreken!

Mijn overtuiging is daarom: niet meer 
praten over ontwikkeling van sec project-
management, maar sturen van mensen die 
een bepaalde rol (samen) spelen. Pak je ei-
gen rol als projectmanager en ga sturen op 
commitment. 

O nlangs ontving ik mijn mailbox een 
kleurrijk rapport ‘Project- en pro-
grammamanagement survey 2012’ 

van KPMG. Met veel cijfers, indrukwek-
kende tabellen en grafieken illustreert dit 
document interessante informatie over 
projecten. Een daarvan wil ik eruit pikken. 
Maar liefs negentig procent van de projec-
ten vallen tegen. Hoe komt het dat projec-
ten vandaag de dag nog steeds te vaak te-
genvallen? Dat fascineert me.

Vaardigheden van betrokken actoren – 
met name de opdrachtgever en de project-
medewerker – spelen in ieder geval een sig-
nificante rol. Aan meer dan 56 procent van 
de projectmanagers worden opleidingseisen 
gesteld, blijkt uit het rapport. Scrummas-
ter en Prince2 zijn de bekendste. Voor op-
drachtgevers geldt daarentegen slechts bij 
twee procent een opleidingseis. Frappant, 
vindt u niet? De overige 98 procent doet dus 
maar wat. Of houdt zich afzijdig.

Is actieve betrokkenheid het geheim van 
succesvolle projecten? Een projectdirecteur 
in het rapport zegt: ‘Zorg voor juiste com-
mitment van alle betrokkenen.’ Die uit-
spraak is mij uit het hart gegrepen. Maar 
hoe stuur je commitment?

Als je op ‘commitment’ googlet, krijg je 
340 miljoen hits. Er is geen letterlijke Ne-
derlandse vertaling voor het woord. Het 
heeft te maken met overtuiging, verbinte-
nis en belofte. Ik vertaal het, populair ge-
zegd, met: ervoor gaan. Binnen projecten 
zijn er vijf actoren – ik noem ze rollen – te 
onderscheiden: opdrachtgevers, stakehol-
ders, teamleden, projectmanagers en lijn-
managers. Als die vijf rollen gezamenlijk 
hun verantwoordelijkheid nemen door 
commitment te tonen, ontstaat er in het 
projectteam een mooi samenspel zodat het 
hele team ‘ervoor gaat’.

In de topsport is het niet anders. Arjen 
Robben is een buitengewone voetballer. 
Maar met elf Robbens gaat Bayern München 
de Champions League niet winnen. Dat 
krijgt het team alleen voor elkaar door goed 
samenspel, door er samen voor te gaan.

Zo ook met projecten. Het is essentieel 
dat de projectmanager gecommit is. Maar 
dat is niet voldoende. De hiervoor genoem-
de vijf rollen moeten allemaal aan de bak 
en hun verantwoordelijkheid nemen. Doen 
ze dat niet? Spreek elkaar daarop aan. Dit 
is niet triviaal!
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