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geven van het issue. Om het hem makkelijk 
te maken, had ik een paar suggesties mee-
gestuurd voor mogelijke oplossingen. De-
zelfde dag heb ik hem gebeld, omdat ik snel 
een uitspraak van hem moest hebben, maar 
helaas kreeg ik hem niet te pakken.

Na een paar dagen van verwoede belpo-
gingen en herinneringen per mail ben ik 
een managementniveau omhoog gegaan. 
Dat is tricky natuurlijk, maar met een 
hijgende klant in mijn nek voelde ik me 
behoorlijk opgejaagd. De klant eiste een 

toezegging, terwijl ik het project had stilge-
legd. Daarnaast had ik meer herrie gemaakt 
door mijn escalatie ook onder de aandacht 
te brengen van een paar afdelingsmana-
gers. Zo van: help mijn project!

Daarna kreeg ik de gewenste aan-
dacht, weliswaar van een licht geïrriteerde 
business directeur, maar toch. Later gaf hij 
trouwens toe dat ik het spel goed had ge-
speeld. Sportief, maar ook terecht, want het 
ging mij alleen maar om de voortgang van 
het project.

Goed op de rem trappen en escaleren is 
een kunst. Het identificeren van projectsi-
tuaties waar escaleren nog de enige manier 
is om tot een oplossing te komen, vereist 
moed, zeker omdat het kan leiden tot per-
soonlijke confrontaties. Een goede project-
manager is bovendien een volhouder en 
een doordouwer, die het niet prettig vindt 
om onmacht toe te geven. Maar wie vast-
loopt, doet er toch goed aan te stoppen met 
‘doorroeien’ en een hoger managementni-
veau in te schakelen. Wie daarbij integer 
blijft, het probleem eerst onderling met 
andere betrokkenen heeft proberen op te 
lossen en dan pas toe heeft gewerkt naar 
de eens-dat-we-het-oneens-zijn-situatie, 
is écht samen aan het werken. In een ech-
te samenwerking mag het best een beetje 
spannend zijn. 

I n elk serieus project kan het nodig zijn 
om functioneel ruzie te organiseren. 
Het zou vaker gedaan moeten worden in 

onze polder vind ik, mits het wordt toege-
past om het project verder te helpen. Waar-
om toch die aarzeling om te escaleren?

Escalatie moet in deze context worden 
opgevat als een ‘conflict of issue trapsgewijs 
verhevigen’. Dit klinkt zwaar, maar het is een 
gewenste interventie van een hogere trap in 
de hiërarchie. Die heeft de autoriteit, mens-
kracht of middelen die een projectmanager 
niet heeft. Escalatie is dus simpelweg een 
manier om een probleem te lossen dat je niet 
opgelost krijgt op je eigen projectniveau.

Natuurlijk probeer ik, als projectmanager, 
eerst zelf een oplossing te bedenken binnen 
de grenzen van het project, maar lukt dat 
niet, dan denk ik na of verdere vertraging 
in het oplossen van het probleem een nega-
tieve impact heeft op het projectresultaat. 
Zo ja, dan maak ik scherp wat en hoe groot 
die impact is. Natuurlijk is het issue dermate 
serieus dat het management inderdaad niet 
van je verwacht dat je het zelf kunt oplossen.

Want moet je alles omhoog escaleren? 
Nee, sommige ongeduldige projectmana-
gers escaleren elk wissewasje en komen dan 
al snel als paniekzaaiers bekend te staan. 
Het tegenovergestelde – ‘weghopen’ van 
problemen – is een vlucht voor de realiteit 
en gaat een project niet helpen naar de fi-
nish te brengen, als die nog wordt gehaald. 
De beste aanpak is dat je sámen escaleert, 
met degene waar je een functioneel conflict 
mee hebt. Onder het mom: we zijn het sa-
men eens dat we het oneens zijn. Construc-
tief escaleren noem ik dat. Want proactief 
en zinvol escaleren geeft hoger manage-
ment nog de kans om interventie te plegen, 
mits een hogere manager zijn verantwoor-
delijkheid neemt.

Want soms heb ik wel eens te maken met 
stoere managers. Die lijken stoer omdat ze 
in geval van een escalatie geen keuzes willen 
maken. Of ze reageren niet op een escala-
tie. Mijn directe businessdirecteur was zo’n 
stoere manager. Zijn standplaats was Ham-
burg, en mijn fysieke standplaats was vijf-
honderd kilometer zuidelijker. Ik had een 
geldissue in mijn project. Ik had een nette 
mail naar hem gestuurd met objectieve ach-
tergrondinformatie en de urgentie aange-
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