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Acteer wie je wilt zijn en spoedig ben je degene die je acteert 

(George W. Crane)
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1.1 De vijf rollen

De snelheid van veranderingen neemt toe en zet druk op het succes-
vol uitvoeren van projecten. Een project managen vereist steeds 
meer kunde en vaardigheden. Het is een vak! Ondanks dat project-
managers gecertificeerd zijn, vliegen projecten nog regelmatig uit de 
bocht. Wat mij enorm verbaasd is dat Prince2 suggereert dat de context 
een ‘Controlled Environment’ is. Environments – omgevingen - veran-
deren altijd al, maar tegenwoordig steeds vaker en het lijkt wel met ver-
hoogde snelheid. Dat heeft zijn impact op projecten en vraagt om een 
andere manier om projecten te managen. Het daadwerkelijk committen 
aan rollen in en rond projecten is steeds meer doorslaggevend voor het 
slagen van een project. In mijn optiek is geen sprake meer van het  
ontwikkelen van projectmanagement methodiek, maar het ontwikke-
len van mensen die een bepaalde rol pakken én spelen in projecten.  
Over welke rollen heb ik het? Er zijn #vijf rollen1 te onderscheiden:

1. Een externe klant, productmanager of een marketingdirecteur: de 
#opdrachtgever.

2. De #opdrachtnemer. Vaak is dit de projectmanager of de program-
mamanager, als tijdelijke baas van een project of programma.

3. In grotere organisaties de functionele- of lijnmanager, zoals een 
R&D2 - of servicemanager of IT manager - als #ondersteuner.

4. Het #teamlid of projectmedewerker die in een projectteam 
samenwerkt.

5. De financier, sponsor of belangenbehartiger, samengevat de 
#stakeholder

Deze vijf rollen heb ik gedestilleerd uit verschillende recente onderzoe-
ken [Zwaan, Pakjerol]. Daaruit is aangetoond dat de individuele verant-
woordelijkheid van iedere rol en de onderlinge samenwerking tussen 
deze vijf rollen essentieel is om projecten succesvol te laten zijn. Want 
elke rol heeft een verzameling verantwoordelijkheden.  
Onthoud dit, de toekomst voor project-management is een rollenspel: 
je rol pakken en andere rollen sturen! In dit e-Book zal aan de hand van 

1  Mijn twitter hashtags
2 Research & Development
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tien sleutels voor succesvolle projecten uitgelegd worden dat projecten 
managen meer een rollenspel is geworden. Een live internetverbinding 
is nodig bij het lezen van dit e-Book omdat ik regelmatig verwijs naar 
filmclips3 en andere internetbronnen. Om de leesvreugd te vergroten, 
maak ik regelmatig gebruik van metaforen, plaatjes en anekdotes.

1.2 Veranderingen
‘Niets duurt voort, behalve verandering’, zei de Griekse filosoof Hera-
clitus 2500 jaar geleden al. Maar veranderingen gaan steeds sneller 
door met name de toenemende technologische mogelijkheden. In 2005 
beweerde futuroloog Arjen Kamphuis dat de komende dertig jaar meer 
veranderingen in aantocht zijn dan in de voorgaande afgelopen 1000-
10000 jaar.  

3   Druk op ‘Play Video’ voor afspelen.

Er is een verschil tussen een functie en een rol. Een functie 
heeft permanente-  en een rol veelal tijdelijke verantwoorde-
lijkheden. Een voorbeeld: Een IT manager heeft een functiebe-
schrijving met gedefinieerde Taken, Bevoegdheden en Verant-
woordelijkheden (TBV). De IT manager kan participeren in een 
project als een projectteamlid. Hij heeft dan een rol met tijde-
lijke verantwoordelijkheden binnen een project, die beschreven 
staan in een projectplan.  
De Dikke van Dale geeft ook een andere betekenis aan een 
rol. Een rol is ook gedrag dat een persoon aanneemt of moet 
aannemen binnen een sociale context. In ons geval is de context 
een project.  
In het vooraf genoemde voorbeeld: De IT manager kan par-
ticiperen in het project ‘huisvesting’ met een bouwkundige 
als projectleider. Zijn rol is dan het inbrengen van technische 
IT expertise die meegenomen moet worden tijdens de (ver)
bouw. Qua gedrag kan hij een bepaalde houding aanne-
men: analyseren en meedenken of zich afwachtend opstel-
len. Het soort gedrag is een persoonlijke keuze. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Heraclitus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heraclitus
http://www.gendo.nl/ArjenKamphuis
http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=rol&lang=nn
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Als je dit grafisch tekent dan zie je dat de snelheid van veranderingen 
exponentieel toeneemt4. Pittig! 

Om een voorbeeld te geven dat deze snelheid typeert is de heden-
daagse mogelijkheid om te communiceren met 50 miljoen mensen.  Dat 
is tegenwoordig een fluit van cent, want

 • de radio heeft er achtendertig jaar over gedaan 

 • de televisie dertien jaar en  

 • Facebook in achttien maanden (eind 2010). 

Vandaag de dag heeft Facebook zo’n negenhonderd miljoen (!) leden, 
dus nu (in 2012) gaat het vast sneller …. 

4 In een video geeft Arjan Kamphuis een overzicht wat de afgelopen 10.000 jaar is gebeurd.

http://www.facebook.com/ludo.zwaan
http://www.youtube.com/watch?v=HDu5Wo8Yh1k
http://www.youtube.com/watch?v=K9SS0Emjet0
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De snelheid van veranderingen heeft veel (positieve en negatieve) 
impact op allerlei terreinen, soms meer dan je denkt: 

 • Economisch: Neem de globalisering, deregule-
ring en de toenemende concurrentie.

 • Demografisch: door de medische vooruitgang 
worden mensen ouder (vergrijzing). Het aantal 
kinderen neemt af (ontgroening) en het gemid-
delde opleidingsniveau stijgt.

 • Sociaal: we kunnen thuiswerken, afstandsleren, 
netwerken, sociale media gebruiken en het onder-
scheid tussen werk en privé vervaagt. Daarnaast 
leven we in een multiculturele samenleving;

 • Cultureel: Traag wordt als saai ervaren, stilstand is 
achteruitgang en alles wat jong is, is mooi.

Deze ontwikkelingen heb-
ben ook invloed op de eco-
nomische levensduur van 
producten. Die worden kor-
ter en korter: de tijdsduur 
tussen de drie iPAD-Apple’s 
was maar ongeveer één 
jaar. En ga er maar vanuit: 
de iPAD4 zit al in de pijp-
lijn. Ik heb zelf in de Semi-
conductor industrie (NXP) 

gewerkt: voor sommige chips moest elke negen maanden een vernieu-
wing doorgevoerd worden. In de IT industrie is snelheid van veranderen 
niet veel anders. Ofwel, de economische levens cycli van producten 
wordt korter. Die producten (natuurlijk geldt dit eveneens voor dien-
sten) worden ontwikkeld in projecten. Een kortere product levensduur 
geeft inherent druk op de projecten.  
Al die dynamiek van veeleisende klanten (I want it now!), opjuttende 
managers en mondige teamleden roept bij sommige projectmanagers 
wanhopige gevoelens op...

http://www.apple.com/nl/ipad/
http://www.nxp.com/


www.ZwaLu.nl

8 9

Tien sleutels om projecten gesmeerd te laten lopen

1 - De vijf rollen en hun commitment

Voel je hem?

Is het mogelijk om grip op deze dynamiek te krijgen? Moeten projecten 
niet anders gemanaged worden? Hoe moeten we dat zien in de toene-
mende professionalisering van het vak projectmanagement?  
Om al deze vragen te beantwoorden, gaan we eerst een analyse maken 
waarom projecten niet succesvol zijn. Kijk eens mee naar de faalfacto-
ren van projecten wat inzichtelijk maakt wat de oorzaken zijn van pro-
jecten die misgaan in de dynamische wereld waarbinnen deze projecten 
zich afspelen.

Wij leven in een getechnologiseerde samenleving:
•	 Trend: Veranderingen zijn van alle tijden, alleen gaan ze 

steeds sneller.
•	 Gevolg: De product-life cycles (van hardware, software, pro-

ducten enz.) wordt korter. 
•	 Uitdaging: Projecten worden meer en meer iteratiever en 

in elkaar gedrukt, met als gevolg ‘stretching’ resultaten die 
behaald moet worden.

http://pakjerol.nl/apen/
http://pakjerol.nl/apen/
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1.3 Faalfactoren
Megaprojecten, zoals rekeningrijden, 
een elektronisch patiëntendossier, of 
een groot ERP5 implementatieproject 
zijn vanaf het begin gedoemd te misluk-
ken. Dit komt omdat de initiatiefnemers 
alleen oog hebben voor de technologie 
en uiteenlopende belangen van sta-
keholders en daardoor de kosten en het tijdsbeslag volledig verkeerd 
inschatten. Deze straffe uitspraak werd gedaan door Albert Boonstra, 
hoogleraar Informatiemanagement aan de Rijksuniversiteit Groningen, 
tijdens zijn oratie vorige jaar over innovatieve informatietechnologie. 
Zijn conclusie is dat overheid en bedrijfsleven moeten afstappen van 
megaprojecten. Het is veel verstandiger om bepaalde specifieke en klei-
nere doelen te stellen en daar naar toe te werken. Het afstemmen met 
de eindgebruikers kan maar beter vooraf gebeuren dan achteraf.
Zo zijn er meer onderzoeken te vinden. Maar welk onderzoek er ook 
wordt uitgevoerd naar de faalfactoren van projecten, veel heeft te 
maken rond met het woordje ‘te’: te SNEL, te VEEL, te VAAG, te WEINIG, 
te GROOT.

5 Enterprise Resource Planning

Trends in projecten: 
• Er wordt steeds meer uitbesteed en samengewerkt met 

externe partijen. 
• De projecten worden steeds internationaler. 
• Projecten worden steeds meer behandeld als business cases. 

Projectresultaten moeten operationele (efficiency)winst 
opleveren. 

• Gedurende de looptijd van een project verandert de markt 
en de omgeving steeds sneller.  Daardoor verandert de scope 
van het project regelmatig. 

• De economie wordt steeds flexibeler en dynamischer en de 
behoefte om snel te kunnen schakelen met de inzet van pro-
fessionals wordt groter.

http://www.it-executive.nl/headlines/headline/grote_projecten_uit_de_tijd/
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1.4 Oorzaken
Regelmatig kom ik tot de ontdekking dat een goed 
proces zoals Agile of Prince2 zeker helpt bij het 
managen van projecten. Het past in deze tijd van 
professionaliseren. Maar een goed proces is niet doorslaggevend voor 
het welslagen van een project. Uitglijders komen nog steeds met regel-
maat van de klok voor. Goed autorijden leer je pas na het behalen van 
je rijbewijs. Dat geldt ook voor de gecertificeerde projectmanager: de 
klappen van de zweep leer je door te werken in de praktijk.
De effecten van veranderingen op de mensen in de organisatie waarom 
projecten uitlopen zijn regelmatig onderzocht. Dit komt uitgebreid aan 
bod en wordt geanalyseerd in mijn boek [Zwaan, Pakjerol]. Om een 
tip van de sluier op te lichten naar de oorzaken van projectfalen: de 
projectmanagement methodiek is ieder geval niet bepalend. Nee, het 
is verrassender: voor meer dan 65% is projectfalen gebrek aan commit-
ment van de in hoofdstuk 1.1 genoemde vijf rollen. Want, deze vijf rollen 
moeten zich

1. Committen aan een project,
2. Goed onderling willen samenwerken, 
3. Verantwoordelijkheid nemen.

Samenvattend noem ik dit samenspel.  
Ik haal een ander onderzoek aan om dit samenspel 
te onderstrepen. William Deming , de grondlegger 
van Total Quality Management (TQM), een integraal 
kwaliteitsysteem, en bekend van de PDCA6 cyclus 
trekt een pittige conclusie wanneer activiteiten – 
bijvoorbeeld in een productielijn - slecht lopen:
 

Tachtig	procent	van	wat	mis	gaat	wordt	veroorzaakt	

door het proces en niet door één persoon.

6  Plan Do Check Act

http://www.agilealliance.org/
http://www.prince2.com/
http://nl.wikipedia.org/wiki/William_Edwards_Deming
http://nl.wikipedia.org/wiki/Total_quality_management
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwaliteitscirkel_van_Deming
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Als we in de context van projecten het  woord ‘proces’  vervangen door 
door het werkwoord ‘samenspel’, dan komt de betekenis van deze con-
clusie in een ander daglicht te staan:

Tachtig	procent	van	wat	mis	gaat	wordt	veroorzaakt	

door het (gebrek aan) samenspel en niet door één 

persoon.

Vaak gaat het mis in een project door het gebrek aan samenspel tussen 
de vijf rollen. Ja, de opdrachtgever (1) als eigenaar en de projectma-
nager (2) als opdrachtnemer zijn belangrijk, maar ook het individuele 
teamlid (3) van het projectteam. In grotere organisaties is er vaak 
nog een vierde rol, de lijnmanager of ondersteuner van de project-
manager. En de stakeholders (5) gaan soms dwars door de projecten 
heen. Met samenspel in deze context bedoel ik dus actief werken in 
een goede onderlinge samenwerking tussen de gecommitteerde rol-
len. Aan de hand van tien ‘keyfactors’ ofwel tien sleutels voor succes-
volle projecten ga ik dit uitleggen. Maar eerst is het belangrijk om te 
verduidelijken wat commitment betekent.  
Want goed samenspel begint bij de basis: commitment.
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1.5 Commitment 
Het woord ‘commitment’ is een gevleugelde Engelse term al is het wel 
aan inflatie onderhevig. Voor ‘commitment’ is niet echt een goede 
Nederlandse vertaling te vinden. Als je daar op Googled dan krijg je 
gelijk 340 miljoen hits. Betrokkenheid is als vertaling voor commitment 
wat mij betreft te zwak. Als er hongersnood heerst in een ver Afri-
kaans land dan voelen velen zich betrokken, maar dan wel zonder een 
hand uit te steken. Met overtuiging heeft commitment het wel iets te 
maken, evenals met verbintenis, belofte of populairder gezegd: er voor 
gaan. Ik vind dit dan ook de beste vertaling.
Er zijn drie niveaus van commitment: 

1. Het individu, ofwel jij,
2. Het projectteam,
3. De organisatie. 

De drie niveaus zal ik kort toelichten, ik begin met:

Individuele commitment

In de foto hiernaast is zicht-
baar - niet helemaal volgens de 
ARBO regels - wat persoonlijk 
commitment betekent: er voor 
gaan. Je eigen commitment 
is een individuele keuze; Als 
je bijvoorbeeld een hardloop 
wedstrijd van 10 km gaat lopen, 
dan kan een inzinking optre-
den. Als je afhaakt na 9900 
meter, ben je ver gekomen, 
maar niet de eindstreep gehaald. Door het vol te houden, soms al ploe-
terend, ga je door tot de eindstreep. Afmaken waar je aan begonnen 
bent: gecommitteerd om de eindstreep te halen!  
In een projectcontext: Ben je bereid om vol te gaan voor het resultaat? 
En neem maar van mij aan, door commitment neemt de werkvreugd 
absoluut toe, ongeacht je beroep. Zie wat dit betreft de filmclip van 

https://www.google.com/search?source=ig&hl=nl&rlz=1G1GGLQ_NLNL293&q=commitment&oq=commitment&gs_l=igoogle.3..0l10.1139.2847.0.3415.10.7.0.3.3.0.42.267.7.7.0...0.0...1ac.AZyd0XgN3oc
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twee vuilnismannen. Door hun commitment is de werkvreugd hoog en 
hebben ze plezier in het werk! Dat wil jij toch ook?

Projectteam commitment

Op teamniveau is commitment eveneens belangrijk. Ben je als team 
bereid om met veel enthousiasme, motivatie en energie gezamenlijk 
voor het resultaat te gaan? Als projectmanager heb ik regelmatig let-
terlijk de vraag gesteld bij start van een project: zijn we allemaal gecom-
mit? Stel die vraag aan een ieder persoonlijk! Opdrachtgever, teamlid 
maar ook de lijnmanager! Als iemand aangeeft, nee ik ben niet gecom-
mitteerd stel dan de vraag wat nodig is om dit wel te zijn. Als iemand 
niet wil – je weet: commitment is een keuze – kun je afvragen of je zo’n 
iemand in je projectteam wilt hebben! Maar als iedereen is gecommit-
teerd is dan zijn de gelederen gesloten bij tegenslag. Kijk maar…

http://www.youtube.com/watch?v=LuVPnW0s3Vo
http://pakjerol.nl/groep_commitment/
http://www.youtube.com/watch?v=clcg6KbM1Mc&feature=results_main&playnext=1&list=PL9D05ABFB7C258D35
http://pakjerol.nl/persoonlijk_commitment/


www.ZwaLu.nl

14 15

Tien sleutels om projecten gesmeerd te laten lopen

1 - De vijf rollen en hun commitment

Organisatie commitment

Als laatste: is de organisatie gecommitteerd aan het project? Ook dat 
is een keuze! Daar heeft de opdrachtgever een belangrijk rol in om dat 
te sturen, al kan daar de projectmanager ook een steen aan bijdragen. 
Stel deze vraag eens aan de stakeholders en de lijnmanagers en als 
men dat niet is, vraag dan door wat wel nodig is voor hen om zich te 
committeren.

Commitment komt nooit vanzelf, dat is continue werken, bij de start, 
tijdens het project en op alle niveaus: jij, het team en de organisatie! 
Maar het is essentieel voor goed samenspel in en rond projecten.  
We gaan nu ‘sleutelen’ 

1.6 Sleutelen
De vijf genoemde rollen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en 
een samenspel creëren om voorspelbaar projectmatig te kunnen wer-
ken. In [Zwaan, Pakjerol] wordt uitgelegd hoe dit te regisseren is, met 
in hoofdstuk 3 van dit e-Book een korte uiteenzetting. Er zijn tien sleu-
tels waarbij de vijf rollen een rol spelen en in de volgende paragrafen 
behandeld zullen worden. Eerst drie inleidende opmerkingen voordat 
we gaan ‘sleutelen’:

1. De sleutels zijn onderbouwd met onderzoeksgegevens en met 
voorbeelden uit mijn eigen ervaring. De projectmanager en de 
opdrachtgever zullen met meeste aandacht de sleutels lezen. Maar 
ook voor de drie andere rollen (teamlid, stakeholders en lijnmana-
ger) zijn de tien sleutels belangrijk om te begrijpen. Bij het lezen 
zullen ze begrijpen waarom: deze drie rollen zijn eveneens bepa-
lend voor het succes van projecten. Daarom staan bij elke sleutel 
de betrokken rollen vermeld. 

2. De sleutels zijn voor alle projectenfasen van toepassing: 

•	 initiatiefase, de opstart van een project.
•	 uitvoeringsfase , het ontwerp en de realisatie fase.
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•	 nazorgfase, de afsluiting  en nazorg van een project. 

Natuurlijk, een bepaalde sleutel is in een specifieke fase belangrijk, 
maar dat betekent niet dat de sleutel in de andere fasen niet meer 
van belang is. Laat ik dat verduidelijken met een voorbeeld: het 
projectbudget is in de initiatiefase belangrijk: dan moet deze opge-
steld en goedgekeurd worden. Maar in de uitvoeringsfase moet het 
budget wel bewaakt, en indien nodig gecorrigeerd worden.

3. Tenslotte: De afzonderlijke sleutels toepassen is niet voldoende: je 
moet ze allemaal toepassen! Hoe? Dit vereist een bepaald gedrag 
van de betrokken rollen en dat is een keuze. Ik kom daar later in 
hoofdstuk 3 op terug.
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2.1 Maak een business case

Betrokken rollen:	Opdrachtgever,	Projectmanager,	Stakeholder

Een opdrachtgever moet met zijn project 
aansluiting hebben bij de organisatie- 
en/of business doelstellingen. Nog strik-
ter: een project wordt geïnitieerd vanuit 
business doelstellingen. De opdrachtge-
ver maakt daarom expliciet verbinding 
tussen het project en de overkoepelende 
doelstellingen van de organisatie, zoals 
een meerjaren businessplan of een pro-
duct roadmap. Zorg ervoor dat elk project een businesscase heeft: dit is 
de zakelijke afweging die gemaakt wordt, in lijn met (im)materiële orga-
nisatiedoelstellingen en ambities. De businesscase maakt de opbrengst 
expliciet en scherper inzichtelijk en is de basis van het projectsucces. 
Want een project is succesvol als de baten zijn gerealiseerd.  
Een business case geeft commitment, een betere onderbouwing en 
motivatie in de organisatie van een project. Daarnaast voorkomt het dat 
een project ‘losloopt’ en sneuvelt bij een eerstvolgende bezuiniging.  

Terug naar de zakelijke afweging. Dit is een breed begrip: het kan puur 
materieel zijn (winst maken of een kostenreductie), maar ook strate-

gisch (een marktpositie behou-
den of vergroten), noodgedwon-
gen (het voldoen aan wetgeving) 
of een combinatie van deze 
drie afwegingen. Misschien ten 
overvloede: een business case is 
zowel voor de profit als non-pro-
fit sector een nuttig instrument 
om een project te rechtvaardi-
gen. De praktijk is in beide secto-
ren helaas anders.
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Uit onderzoek [Zwaan, Pakjerol]] blijkt namelijk dat de business case 
maar in 30% van de gevallen wordt gebruikt in een project.  In mijn 
boek zijn meer onthutsende cijfers te vinden over het (weinig) gebruik 
van business cases in projecten. Met gebruik bedoel ik: actief gebruiken, 
want een business case is in principe altijd in beweging. Ook tijdens 
het project is het noodzakelijk steeds te checken – bijvoorbeeld op elke 
mijlpaal of vóór een grote investering - of de business case nog klopt, 
gezien de dynamische wereld om ons heen! Laat ik dit onderbouwen 
met een positief voorbeeld uit eigen ervaring.

Als commercieel projectmanager was ik verantwoordelijk voor de 
wereldwijde uitrol van een nieuwe (DECT) productlijn. Het bestond uit 
draadloze telefoons, radiostations en apparatuur voor in de telefoon-
centrale (PABX), zie hiervoor onderstaande foto. Er was veel discussie 
in welk landen als eerste gestart moest worden. Na een goede markt-
analyse door de marketing afdeling is op basis van de businesscase 
een keuze gemaakt door in groepen van vier landen het product uit te 

http://www.leerwiki.nl/Hoe_werkt_een_dect-telefoon
http://nl.wikipedia.org/wiki/PABX
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rollen. De samenstelling van de groepen werd bepaald door het markt-
potentieel en het tijdstip van de introductie. Tijdens de uitvoering van 
het project bleek dat een goede keuze te zijn geweest: de businesscase 
stuurde actief het project.

TIPS:
• Laat een business case maken voor elk project onder verant-

woordelijkheid van de juiste rol: de opdrachtgever. De project-
manager kan deze ook (helpen) maken, maar de eindverant-
woordelijkheid blijft altijd bij de opdrachtgever liggen.

• Het is noodzakelijk om tijdens het project de business case 
regelmatig te controleren of het project nog voldoet aan de 
oorspronkelijke business doelstellingen. Een mijlpaal is het 
meest natuurlijke moment om dit te checken mits de mijlpalen 
elkaar met niet al te grote tussenpozen opvolgen. Dit is primair 
de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, de projectma-
nager kan natuurlijk daar in ondersteunen en deze check op de 
agenda zetten.

• De stakeholders zijn ook – misschien wel in het bijzonder – 
geïnteresseerd in de business case. Dus, opdrachtgever, houdt 
ze op de hoogte bij veranderingen.

• Op de website van ZwaLu is een checklist voor een business 
case te vinden

http://pakjerol.nl/publicaties/download-business-case-sjabloon/
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2.2 Gebruik een projectmanagement methode

Betrokken rollen:	projectmanager,	lijnmanager

Beste projectmanager, gebruik een 
goede toepasbare projectmanagement-
methodiek voor je eigen werkomge-
ving. Dat kan zijn Agile-scrum, IPMA of 
PRINCE2. Bij grote bedrijven zijn vaak 
bedrijfspecifieke methodieken aan-
wezig. In [Zwaan, Pakjerol] wordt een 
overzicht gegeven van de meest gang-
bare projectmanagement methodie-
ken. Een methodiek is niet alles bepalend 
blijkt uit onderzoeken [Zwaan, Pakjerol], 
maar het kan je zeker wel helpen als pro-
jectmanager, lijnmanager en opdracht-
gever. Een methodiek brengt namelijk 
een nuttige fasering aan in het project. 
Fasering is in feite onzekerheidsreductie: 

het project wordt in kleine delen opgehakt waardoor het overzichte-
lijker wordt en de risico’s lager. Methodieken zijn goed en nuttig, maar 
de crux zit in het goed toepassen er van. Schiet daarom niet door in het 
gebruik en vermijd bureaucratie zoals dikke projectplannen en omvang-
rijke voortgangsrapporten die niemand leest. Ik vind dat Prince2 bij-
voorbeeld hier in doorschiet: er moet Faseovergang rapport zijn, issue-
registers enz. Methodische overvloed creëert schijncontrole en daar 
wordt niemand wijzer van. Dit is slecht projectmanagement en vormt 
mede de basis voor een overkill aan control want het leidt uiteindelijk 
tot schijnbeheersing.  

Zoals aangegeven, er zijn vele methodieken beschikbaar. Afwijken 
van een methodiek is op zich geen probleem, maar schrijf dit op in 
het Project Management Plan (PMP), dan is dit na goedkeuring (door 

http://www.agilealliance.org/
http://www.ipma.nl/
http://www.prince2.com/
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bijvoorbeeld een stuurgroep) binnen het project gecommuniceerd en 
geaccepteerd.

TIPS:
• Less is more. Maak een beknopt projectplan (PMP) en pro-

beer dikke telefoonboeken te voorkomen: dat leest nie-
mand. Een paar A4 is genoeg. Klik hier voor een voorbeeld 
PMP. 

• Een voortgangsverslag van één A4 is voldoende. Focus op de 
essentie, maak geen proza. Op de website van ZwaLu staat 
een voorbeeld die je zo kan gebruiken. 

• Gebruik mijlpalen om een bepaalde fase af te sluiten en 
om een nieuwe fase te starten. Doe dit met de direct 
betrokkenen: eerst met het projectteam, daarna met de 
opdrachtgever.

http://pakjerol.nl/publicaties/download-project-management-plan-sjabloon/
http://pakjerol.nl/publicaties/download-projectvoortgang-rapportage-sjabloon/
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2.3 Commitment van Senior Management is  
   noodzaak! 

Betrokken rollen:	Stakeholder,	opdrachtgever,	projectmanager

Het senior management is een belangrijke stakeholder. Het is het top-
management van een organisatie en eindverantwoordelijk voor het 
resultaat. Enkele voorbeelden zijn de leden van een College van Bestuur 
(CvB) en een businessunit- of divisiedirecteur. Zij rapporteren aan de 
toezichthouders  (Raad van Toezicht) of eigenaren van een organisa-
tie en/of de aandeelhouders. Hun commitment - zie vorige hoofdstuk 
-  aan de businesscase en de projectopdracht is essentieel. De senior 
managers hebben de (financiële) touwtjes in handen. Als een opdracht-
gever en/of projectmanager niet hun commitment heeft, is het project 
gedoemd te mislukken.

Senior management stuurt de projecten indirect aan via de opdracht-
gevers. Dat zijn vaak mede Management Team (MT) leden die weer 
lijnmanagers zijn met eigen afdelingen. Maar opdrachtgevers zitten 
ook vaak in de spagaat omdat ze deze rol erbij doen. En je doet deze 
rol er niet zomaar even bij. Het is noodzakelijk om de gewenste (tijd) 
ruimte te creëren door bijvoorbeeld een aantal management taken 

te delegeren. In de praktijk is hier 
ruimte voor verbetering naar mijn 
ervaring. Een project hangt te vaak 
onderaan de prioriteiten lijst van een 
lijnmanager. De general manager moet 
in de beoordeling meenemen hoe een 
opdrachtgever functioneert: waar kan 
je hem op aanspreken en afrekenen. 
Wees eerlijk, een beoordeling stimu-
leert altijd! Ieder mens vertoont het 
gedrag waarop hij wordt beoordeelt 
heeft Goldratt onderzocht. [Goldratt, 
gedrag]. 
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TIPS:
• Senior management is in principe alleen geïnteresseerd in 

het resultaat. Maar de weg er naartoe is eveneens belangrijk. 
Bijvoorbeeld het goedkeuren van de business case of grote wij-
zigingen in het project ten gevolge van voortschrijdend inzicht. 
Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de projectmana-
ger en opdrachtgever om dit te regisseren.

• Teamleden, informeer bij de opdrachtgever en/of projectma-
nager wat het senior management vindt van het project. 
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2.4 Een actuele specificatie

Betrokken rollen:	opdrachtgever,	projectmanager,	teamleden

Hoe nauwkeuriger de eisen, hoe 
beter de voorspelbaarheid van een 
project. Specificaties moeten er zijn, 
niemand kan gedachten lezen. Als de 
specificaties niet volledig en actueel 
zijn, dan blijft het je achtervolgen tot 
het einde van het project, dat boven-
dien altijd eindigt in een teleurstel-
ling. Het roept continue vragen en 
discussie op, want je weet nooit 
of je aan alle specificaties voldaan 
hebt. De ervaring leert dat specifica-
ties vaak niet volledig zijn; eisen ont-
breken, zijn onduidelijk of onmeet-
baar. Daarnaast zijn ze aan verandering onderhevig. Moet je nu moede-
loos worden? Nee. Dat specificaties namelijk wijzigen tijdens de looptijd 
van het project is niet te voorkomen, het is steeds meer een bewegend 
doel. Op zich is dit niet erg, mits dit bewust gemanaged wordt. 

Onderzoek uit 2011 van C. Jones heeft aangetoond dat de specificaties 
bij een eenjarig project gemiddeld met 27 procent toenemen. Bij een 
project van anderhalf jaar is dat al 43 procent en bij een tweejarig pro-
ject maar liefst 63 procent. Waarom wordt er zoveel en zo vaak gewij-
zigd? De belangrijkste oorzaken van wijzigingen in de specificaties zijn: 

 • Voortschrijdend inzicht, 
 • Wijzigende behoeften van de business en 
 • Onvolledige of onjuiste requirements.

Je ziet veel parallellen met de business case: de specificaties zijn eigen-
lijk nooit af en aan verandering onderhevig. De specificatie opnieuw 

http://www.computable.nl/artikel/opinie/development/4355982/1277180/scope-creep-is-verleden-tijd.html
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laten (her)bevestigen kan heel goed op elke mijlpaal. Dan heb je ook 
een mooie combinatie: de business case en specificatie gezamenlijk 
op een mijlpaal aftikken. Het is belangrijk om dit actief te managen 
want het heeft invloed op tijd, geld, planning, kwaliteit, risico’s en de 
baten. De opdrachtgever, projectmanager en de teamleden spelen alle 
drie een actieve rol bij deze sleutel!

TIPS:
• Denk na over eisen voor eisen. In principe moeten specifica-

ties voldoen aan de 8 C’s (zie de uitleg van deze 8 C’s op een 
site over specificeren): 

1. controleerbaar 
2. correct
3. compleet
4. consistent
5. consequent
6. concreet
7. coherent
8. centraal

• Maak gelijktijdig met het opstellen van de specificatie een 
testplan. Laat dit bij voorkeur door twee verschillende men-
sen maken, bijvoorbeeld een softwarearchitect en een tes-
tengineer. De testengineer zal direct feedback geven aan de 
softwarearchitect of een eis te testen is. Voor testen zijn een 
aantal methodieken beschikbaar zoals TMAP en TMM.

http://www.specificeren.nl/default.aspx/de_8_c's
http://www.tmap.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/Testing_Maturity_Model


2 - De tien sleutels

26 27

Tien sleutels om projecten gesmeerd te laten lopen www.ZwaLu.nl

2.5 Maak een realistisch plan

Betrokken rollen:	projectmanager,	teamlid,	opdrachtgever

Een slecht plan of geen plan is vragen om problemen. Het komt vaak 
voor: men begint gewoon enthousiast te werken. Dit kan ik wel illustre-
ren met een filmpje. Een gehaaste medewerker gaat ’s morgens vroeg 
snel zijn auto schoonkrabben. Gewoon beginnen…kijk en glimlach.

Projectmanager, maak vooral een realistisch plan en bewaak de uit-
voering daarvan. Realistisch betekent goed nadenken over de opbouw 
en volgorde van de activiteiten, resultaten en de risico’s. Vooral de 
risico’s moeten benoemd en gekwantificeerd worden, want ze hebben 
de meeste invloed op de planning. Het commitment is essentieel voor 
een realistisch planning, dus betrek hierbij het projectteam, inclusief de 
opdrachtgever 
Vaak hoor ik de opmerking dat het soms lastig is om in vroeg stadium 
van een project een plan te maken. Dan hanteer ik altijd het motto: 

http://pakjerol.nl/geen_plan/
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Beter een slecht plan, dan geen plan. 
 
Dit kan ik met de volgende anekdote verduidelijken:
Een Zwitserse legerofficier stuurt een peloton Hongaarse soldaten 
de Zwitserse Alpen in voor een oefening. Het peloton wordt overval-
len door sneeuwstorm en moet overnachten in een tent. De volgende 
dag vinden ze een kaart en komen levend en wel terug in het leger-
kamp. Er werd feest gevierd en een hoop gejodeld (want ze zitten 
immers in Zwitserland). Na het feest vraagt de officier aan de Hongaarse 
soldaten of hij de kaart mag zien die ze onderweg gevonden hadden. 
Bleek het een kaart van de Pyreneeën te zijn…

Voel je? Maak dus altijd een plan. Dit kan een half A4’tje of een kort 
mailtje zijn, maar hoe slecht het plan ook, het geeft altijd richting...

TIPS:
• Hoe om te gaan met onrealistische eisen? Soms is er gemani-

puleer en politiek gedoe. Blijf als projectmanager transparant 
naar je opdrachtgever. Maar ook spijkerhard waar nodig. 
Voorbeeld: de planning wordt fors ingekort. Geef dan aan als 
projectmanager wat daar de consequenties van zijn (specifi-
catie, geld, tijd, kwaliteit). Uiteindelijk is ook een opdrachtge-
ver gebaat bij een succesvol project.

• Tijdens de voortgang bijeenkomst van een project is het goed 
om (letterlijk!) de vraag te stellen: is het plan nog reëel en de 
planning haalbaar? Als dit wordt bevestigd dan is het prima, 
zo niet, welke maatregelen zijn nodig om het wel te realise-
ren. Dan wordt in vroeg stadium actie genomen!

• Als het project verandert: planning aanpassen. Vaak is datum 
hard (door het marktwindow). Dat heb je twee keuzen: 

• iets doen met budget door het uitbreiden van extra 
(intern e/o externe) mens capaciteit, of 

• het schrappen en/of uitstellen van specificaties.
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2.6 Er is voldoende budget

Betrokken rollen:	Opdrachtgever,	projectmanager,	stakeholder,	
teamlid

Ik kom bij de bekendste sleutel, het lijkt 
een open deur. Het grootste deel van een 
project zijn mensuren. En uren is geld. 
Stem dit als projectmanager goed af met 
de opdrachtgever enerzijds (budget grens) 
en projectteam (wat is mogelijk voor het 
budget) anderzijds. Het projectbudget 
is gelimiteerd, dus het is belangrijk goed 
aan te geven wat wel (en wat niet) gere-
aliseerd kan worden binnen het goedge-
keurde budget. Als er veranderingen zijn, laat deze dan beoordelen door 
het projectteam. Laat hen de impact aangeven op budget, tijd(planning) 
en kwaliteit en koppelen dit terug aan de opdrachtgever. Er kan stevige 
planningsdruk zijn of budgetdruk, maar niet allebei.

Ook hier: een budget is niet statisch en mijlpalen zijn een geschikt 
moment om het te checken of het nog klopt. Wat is tevens de impact op 
de business case? Ook hier geldt actief managen waarbij de opdrachtge-
ver, projectmanager en teamleden actief samenwerken. 

TIPS:
• Bij het opstarten van een project is het moeilijk te bepalen 

wat het totale project gaat kosten Stel dan als opdrachtge-
ver een klein budget beschikbaar (bijvoorbeeld 300 uur) om 
een plan te ‘bouwen’

• De tweede grote kostenpost in projecten worden gemaakt 
door externe partijen. Betrek als projectmanager inkoop en 
waar nodig juridische expertise. 
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2.7 Empower de projectmanager

Betrokken rollen:	Lijnmanager,	opdrachtgever,	stakeholder

Empowerment is niet direct te verta-
len maar betekent het delegeren van 
verantwoordelijkheden en bevoegd-
heden aan (bijvoorbeeld een) project-
manager of een teamlid. Concreet is 
empoweren het autoriseren en vol-
macht geven. De projectmanager mag 
zelf beslissingen nemen en handelend 
optreden, mits hij goed voorbereid is 
om de nieuwe macht aan te nemen 
en uit te oefenen. Steun, in de vorm 
van het geven van autorisatie, de pro-
jectmanager als management!

In de praktijk zie ik dat de meeste projectmanagers weinig tot geen 
bevoegdheid hebben en moeten het onmogelijke doen. Hoe vaak zie ik 
niet dat een projectmanager alles via een lijnmanager moet regelen en 
toestemming moet vragen voor elke wissewasje? Een voorbeeld uit mijn 
eigen productontwikkeling (Research & Development) ervaring.
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Als lijnmanager van een grote R&D afdeling kwam regelmatig een pro-
jectmanager vragen of een medewerker een iets andere klus mocht 
doen (dan waar hij initieel voor in het project was geplaatst). Ik was 
vaak in vergadering of buiten de deur. Op een gegeven moment  werd ik 
er ook een beetje kriegel van, want ik kwam op het kritieke pad van het 
project. Ik heb toen de bevoegdheid gegeven aan de projectmanager 
om dat zelf voortaan te regelen. Hetzelfde voor het besteden van geld: 
ik gaf projectmanagers zelf de ruimte om onderdelen te bestellen tot 
een bepaalde grens.

TIPS:
• Voor een snelle besluitvorming te hebben, is het het beste 

dat de projectmanager operationeel rapporteert aan senior 
management. Dit is een keuze die door  senior management 
gemaakt moet worden. In veel organisaties gebeurd dat ook, 
in overheidsland minder, omdat het vaker hiërarchisch is 
ingericht: de projectmanager rapporteert aan de hierarchi-
sche/functionele (lijn)manager in plaats van aan een overstij-
gende (senior) manager. 

• Het autoriseren van de projectmanager is belangrijk, maar 
dat geldt ook voor de opdrachtgever. Vaak zijn opdrachtge-
vers lijnmanagers die krap in de tijd zitten. Senior manage-
ment moet bewust de opdrachtgever een mandaat en 
bijbehorende bevoegdheden geven voor een project. Meer 
weten? Derk Kremer schrijft interessante artikelen over 
opdrachtgeverschap en staan op zijn website. In Prince2 
context is ook een mooi boek beschikbaar  over de opdracht-
gever geschreven door Michel van de Molen [Opdrachtgever, 
Molen]

http://www.linkedin.com/profile/view?id=17074922&locale=en_US&trk=tyah
http://publicaties.eestum.eu/Publicaties/overzicht/overzicht.html
http://www.linkedin.com/in/michielvandermolen
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2.8 Een competent projectteam

Betrokken	rollen:	Projectmanager,	teamlid

Als projectmanager krijg je niet altijd de juiste mensen op de juiste 
plek. Dit wil ik laten zien bij onderstaande filmclip. Een jonge knul start 
bij de kustwacht in Duitsland, en krijgt gelijk de vuurdoop. Een duidelijk 
voorbeeld dat deze medewerker er nog lang niet aan toe was om de job 
uit te voeren….

Het ideale projectteam bestaat uit vak-ervaren en competente teamle-
den met gedefinieerd(e) rollen(spel) en verantwoordelijkheden, die echt 
samenwerken. Het is in een project improviseren en samen optrekken 
om tot een goed resultaat te komen. Naast de vakinhoudelijk bijdrage 
heeft elk individu een (voorkeurs)rol of rollen. Dit kan en mag veran-
deren gedurende het project. De uitdaging is om een team samen te 
stellen waarbij verschillende rollen complementair zijn en tot hun recht 
komen. De weg van de minste weerstand is om een team samen te stel-
len van gelijkgestemden (dan heeft iedereen dezelfde teamrol). Dit lijkt 
dan een goede actie, maar snel zal blijken dat de samenstelling niet 

http://pakjerol.nl/competent/
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tot de gewenste resultaten leidt. Een team met alleen maar denkers of 
uitvoerders gaat niet werken. Als er alleen maar gedacht wordt in een 
team dan leidt het tot luchtfietserij. Als er alleen maar hard gewerkt 
wordt maar niet nagedacht, worden er vele daden verricht maar is de 
kwaliteit teleurstellend. Belbin1 heeft een mooi model gedefinieerd van 
negen verschillende teamrollen benoemd die in elke organisatie aanwe-
zig zijn. Het kan waardevol zijn om tijdens een project een Belbin test 
te doen om een indruk te krijgen of het team in balans is qua natuurlijk 
teamrollen. Als dat niet zo blijkt te zijn, dan kan je een van teamrollen 
vragen een bepaalde rol te ‘spelen’ Bijvoorbeeld een ‘groepswerker’ 
kan ook als ‘controleur’ acteren. Concreet: de persoon die prima in een 
team kan samenwerken geef je een extra rol om kritisch bijvoorbeeld 
documenten te lezen, of producten te testen.

Een voorbeeld uit eigen ervaring.
In mijn project van twaalf engineers, was er een software engineer 
die niet in het team paste. Het was een echte einzelgänger. Hij ontwik-
kelde allerlei software, behalve datgene wat gespecificeerd was. Elke 
keer weer moest dat gecorrigeerd worden en gaf een hoop irritatie in 
het team. Ik heb deze engineer toen ‘terug gegeven’ aan de lijnma-
nager met het advies om deze persoon alleen solo projecten te laten 
doen. Een andere collega kwam in het team en de samenwerking 
verbeterde.

1 In [Zwaan, Pakjerol] worden de negen Belbin rollen uitgebreid beschreven en hoe je dit kan 
toepassen in een project.

TIP:
Als projectmanager moet je in overleg met de lijnmanager(s) 
om je projectteam samen te stellen.  Ga als projectmanager 
pro-actief in overleg en geef je voorkeuren welke teamleden/
competenties je nodig hebt. Bij twijfel regel dan een soort intake 
interview met het toekomstige teamlid. Denk er om: bij twijfel 
niet schakelen. Als het teamlid niet past in het team, neem de 
persoon dan ook niet op in het team.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Meredith_Belbin
http://pakjerol.nl/publicaties/
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2.9 Manage de stakeholders

Betrokken rollen: Stakeholders, projectmanager, opdrachtgever

Een goede relatie met stakeholders is belangrijk. In gewoon Nederlands 
betekent stakeholders belanghebbenden. Ze zijn minder direct betrok-
ken maar minder betekent niet altijd minder belangrijk. Beslissingen 
rond het project worden beïnvloed door het politieke krachtenspel. Sta-
keholders hebben de neiging de formele besluitvorming en het formele 
planning proces te omzeilen. Dat is niet erg maar het is goed om je er 
als opdrachtgever en projectmanager bewust van te zijn. Er zijn drie ver-
schillende  stakeholders:

Financiers

Sponsors

Belangenbehartigers
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1.	 Financiers. Dit zijn de beheerders van het geld. Extern zijn dit 
investeerders of aandeelhouders. Intern zijn financiers de budge-
thouders zoals het College van Bestuur (CvB) of de Business Unit 
(BU) Manager. 

2.	 Sponsors zijn vooral belangrijk wanneer het project omstreden- of 
niet standaard is.  Voorbeelden van interne sponsors zijn collega 
lijnmanagers of projectmanagers van andere projecten waarmee 
je samenwerkt. Steun in de vorm van hun gedrag/houding is 
belangrijk.  Extern kan een sponsor ook letterlijk een leverancier 
zijn die een bepaalde dienst of product voor een speciale prijs of 
gratis levert. 

3.	 Belangenbehartigers zijn moeilijker te kwantificeren, omdat deze 
groep vaak minder homogeen is. Deze groep kan een project 
positief steunen of negatief dwarsbomen. Ze zijn niet altijd van te 
voren bekend en kunnen tijdens een project ontstaan als plots-
klaps de impact van een project bekend raakt. Een voorbeeld is 
een Ondernemingsraad (OR) of een Medezeggenschapsraad (MR).

 

TIP:
In mijn huidige functie als Informatiemanager loop ik regelmatig 
binnen bij of maak ik afspraken met stakeholders. Soms vergeet 
ik dat en wordt ik verrast door bijvoorbeeld een Medezeggen-
schapsRaad (MR) die het ergens niet mee eens is. Aan het begin 
van een project is het nuttig om de stakeholders in kaart te bren-
gen: hoe dichter bij het project, des te vaker je daar contact mee 
kunt hebben. Nogmaals, dat zegt dus niets over de belangrijkheid 
van een stakeholder… 
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2.10  Manage veranderingen voordat ze je        
overvallen.

Betrokken	rollen:	Projectmanager	en	opdrachtgever

Een project is eigenlijk het doorvoe-
ren van een verandering die niet 
in een bestaande (lijn)organisatie 
past of uitgevoerd kan worden. Ont-
ken de veranderingen die ontstaan 
ten gevolge van een project dus 
niet. Ook in project zijn veranderin-
gen. Ze ontstaan. Altijd. Elke verande-
ring heeft invloed op de stuurinstru-
menten doorlooptijd, geld, kwaliteit, 
eisen en dergelijke. Deze bijstellen 
is daarom nodig, zo niet, dan kom je 
altijd tekort (het budget is op, maar 
er is een stukje project over…). Pro-
jectmanager en opdrachtgever, het is 
goed om daar alert op te zijn. Veran-
deringen zijn lastig te managen, want 
ze raken soms de cultuur van een 
organisatie. Voorbeeld: men is niet gewend dat een (project)begroting 
een paar keer kan veranderen. Vergeet daarbij ook de eindgebruiker 
niet. De afwezigheid van een eindgebruiker (productmanager, eind-
klant) in een project is een showstopper. De eindgebruikers gaan wer-
ken met het resultaat van het project. Hun expertise en medewerking 
zijn nodig om van het project een succes te maken. Hen niet betrekken 
zal weerstand geven. 

Laat ik dit verduidelijken met een voorbeeld uit eigen praktijk: In een 
project met hoge tijdsdruk kreeg ik als projectmanager halverwege 
te horen dat het product op een beurs gedemonstreerd moest wor-
den. Ik begreep de commerciële kans, maar ik zat tevens met een lastig 
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punt: het product was nog lang niet geschikt voor een demonstra-
tie. Er moesten extra kunstgrepen uitgehaald worden om dit voor elkaar 
te krijgen. Kortom, een verandering ten opzichte van het oorspronke-
lijke plan. Er is toen extra (mens)capaciteit ingeschakeld om de taakstel-
lende planning te halen. Het budget ging eveneens omhoog. Vooral dat 
laatste is wat vaak wordt vergeten mee te nemen bij veranderingen. 

TIPS:
• Buiten een project kunnen ook veranderingen optre-

den. De eindgebruiker (in het voorgaande al genoemd: te 
weinig of te laat betrokken) vroegtijdig betrekken bij onder-
meer het testen. Dit creëert voorschrijdend inzicht en helpt 
je om te anticiperen op eventuele veranderingen. Klant is 
immers koning!

• Door veranderingen, komen alle ‘projectwetten’ in bewe-
ging. Welke ‘wetten’ dit zijn en hoe je deze het beste kan 
inzetten in een veranderende omgeving kun je lezen in mijn 
boek ‘Pak je rol en stuur de rollen’
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Het opvallende is dat de meeste sleutels te maken hebben met hoe een 
omgeving met zich opstelt ten opzichte van projecten. Het bewust  
worden van hun verantwoordelijkheid vereist mijn inziens wel een para-
digmaverschuiving van de in hoofdstuk 1 genoemde vijf betrokken rol-
len. Voor deze verschuiving gebruik ik een samenvattende term: samen-
spel. In essentie betekent dit dat men door hun commitment proactief 
gaat handelen.  Laat ik dit weer met een filmclip zichtbaar maken: drie 
heren in het toilet die door perfect en gewaagd samenspel een geza-
menlijk resultaat realiseren..... 

Voel je hem?

Van het toilet naar de projecten. Hoe is daar het samenspel? In de vol-
gende paragraaf zal ik verduidelijken wat onder samenspel wordt ver-
staan. We beginnen met drie rollen: opdrachtgever, projectmanager en 
lijnmanager

http://pakjerol.nl/samenspel/
http://pakjerol.nl/samenspel/
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3.1 Opdrachtgever, projectmanager, lijnmanager
Bij goed samenspel is het belangrijk dat de duidelijkheid in verant-
woordelijkheden van de rollen en de onderlinge relaties tussen de rol-
len scherp wordt gemaakt. Kort gezegd: wie is verantwoordelijk voor 
wat. In essentie:

 • de opdrachtgever richt, 
 • de projectmanager verricht en de 
 • lijnmanager richt in

Deze drie rollen werken in afhankelijkheid van elkaar en zijn visueel te 
maken door een conceptuele driehoek. De drie rollen zijn 1-op-1 te ver-
binden met elkaar qua verantwoordelijkheid, kijk maar:

In [Zwaan, Pakjerol] worden de best practices beschreven van dit drie-
hoeksmodel. Het model wordt gebruikt om de relaties scherp te krijgen 
tussen de drie genoemde rollen en hun verantwoordelijkheden. Afhan-
kelijk van de context en de omgeving is het krachtige van dit concep-
tuele model dat de mensen in een project altijd in één van deze rollen 
acteren als opdrachtgever, projectmanager of lijnmanager. Als deze 
drie rollen goed geacteerd worden (acteren zeg ik bewust: je rol goed 
pakken!) dan ontstaat eigenaarschap en wordt verantwoordelijkheid 
genomen. Andersom ook: als de verantwoordelijkheid niet genomen 
wordt, dan kan een van de rollen – vaak doet dit de projectmanager  - 
de andere rollen daarop aanspreken.

 Projectmanager Lijnmanager

  Opdrachtgever
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3.2 De projectmedewerker en stakeholder
De reden dat ik het project-
teamlid of de projectmedewer-
ker expliciet wil beschrijven als 
vierde rol is omdat samenwer-
king in een projectteam niet in 
een simpele driehoek te gieten 
is. Waarom niet? Er is namelijk 
niet één opdrachtnemer, alle 
medewerkers in het team zijn 
gelijkwaardige ‘opdrachtne-
mers’. Het team van ‘opdracht-
nemers’ komt het beste tot zijn recht door het onderlinge samenspel 
van de individuele teamleden. De onderlinge houding en het gedrag van 
elke projectmedewerker in een team is van belang en heeft een eigen 
dynamiek. Als projectmedewerker zit je in het project vanwege je indivi-
duele kennis (vaak geclusterd in een lijnafdeling) en vaardigheden. Maar 
je zit er niet in als belangenbehartiger van je eigen lijnafdeling, maar als 
behartiger van het gehele team in de context van het project. Samen-
werken in een team kost ook energie. Als individuele projectmedewer-
ker kost het extra inspanning in de samenwerking, maar het levert ook 
wat op, om het einddoel te bereiken.

De laatste en vijfde rol die even-
eens niet eenvoudig in het drie-
hoeksmodel te vangen is, is de 
rol van stakeholder (belangheb-
benden, zie negende sleutel in 
hoofdstuk 2.9). Het is een groep 
van mensen die – veelal indirect 
- invloed heeft op het project en 
daardoor misschien minder direct 
betrokken lijkt te zijn. Maar min-
der direct betrokken betekent niet 
altijd minder invloedrijk! Zoals 
eerder geschreven, stakeholders 
hebben de neiging de formele 
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besluitvorming en het formele planning proces te omzeilen.  
Deze indirect betrokkenen worden vaak ‘stakeholders’ genoemd. In een 
grote organisatie hebben stakeholders een grotere invloed dan in kleine 
organisaties. Beslissingen rond het project worden beïnvloed door het 
politieke krachtenspel. Het heeft niet altijd een positieve invloed op 
het project en kan soms vertragend werken. Het is goed je als project-
manager bewust te zijn van dit krachtenveld. Dit geldt tevens voor de 
opdrachtgever, lijnmanager én de projectteamleden. Je kunt er ook 
gebruik van maken door mee te doen in de politiek. Belangrijk is om 
daarin eerlijk en transparant te blijven, anders keert het zich tegen je! 

De vijf rollen-  met hun onderlinge interactie - zijn in het bovenstaande 
beknopt beschreven. Voor een uitgebreidere beschrijving, hoe je de ver-
antwoordelijkheden van de vijf rollen kan sturen en praktijk voorbeel-
den, verwijs ik je graag naar mijn boek [Zwaan, Pakjerol].
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De tien sleutels zijn eigenlijk niet compleet. Er zijn meerdere sleutels 
die belangrijk zijn. Actief risicomanagement bijvoorbeeld speelt ook 
een belangrijke rol. Een andere factor die meespeelt is een nieuwe- of 
een onbekende technologie. Dat heeft potentieel veel invloed op met 
name het budget, het projectrisico en de planning. Maar de tien eerder 
genoemde sleutels zijn het meest bepalend is mijn ervaring om een pro-
ject goed naar de finish te brengen.

Een goede projectmanager moet zijn project tot een goed einde bren-
gen. Hoe? Door het managen en sturen op leverbetrouwbaarheid, 
transparantie en flexibiliteit. De tien sleutels ondersteunen daarin, 
maar de projectmanager kan het niet in zijn eentje. De vier andere 
rollen moeten daarin actief gestuurd worden. Door wie? Mijn inziens 
door de projectmanager. Is de projectmanager dan een procesmanager 
geworden? Nee, projecten uitvoeren is simpelweg niet equivalent aan 
procesmanagement! Een project moet resultaten behalen en niet alleen 
maar een proces doorlopen. In managementliteratuur wordt gesug-
gereerd dat managen een proces is, maar dit vind ik een ongelukkige 
kreet. Voor mij is een proces altijd iets mechanisch, instrumenteel en 
een automatisme. Een project is allesbehalve dat. Het is een avontuur 
en de uitvoering gaat dus niet automatisch, het draait toch echt om het 
commitment en het gedrag van de rollen. Ik spreek daarom liever over 
samenspel en rollenspel dan over proces. Dit samenspel tussen de vijf 
rollen is een harde randvoorwaarde om de tien sleutels uit dit e-Book te 
laten werken.
 
Nogmaals, de projectmanager is de diri-
gent, of populairder gezegd, de spin in 
het web. Hij is vaak aanjager van de rol-
len, vandaar dat een projectmanager zo 
belangrijk is. Als de projectmanager zijn 
eigen rol pakt en de andere rollen stuurt 
en aanspreekt op hun verantwoordelijk-
heid. Dan ontstaat er een mooi samen-
spel. Dat klink misschien een beetje soft, 
maar dat is het zeker niet. Sterker, hier 
bemerk ik te vaak ‘ontsnappend gedrag’. 
Mensen durven niet om elkaar aan te 
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spreken op (het niet nakomen van) 
afspraken, wijzigingen, het nemen 
en uitvoeren van besluiten, etce-
tera. Hoe je dit samenspel het beste 
vorm kan geven? Daarvan heb ik de 
theorie, in combinatie met best practi-
ces, beschreven in het boek ‘Pak je rol 
en stuur de rollen’.  Onthoudt dit: 

 
Het samenspel is de crux voor het 

welslagen van succesvolle projecten, 
niet de toegepaste methodiek!  

Welke rol je ook hebt (speelt), je rol 
pakken is een keuze. Als je die keuze 
maakt, dan zal het zeker de opbrengst 
– en de werkvreugde - verhogen in de 
projecten.

Ludo Zwaan heeft meer dan 20 jaar (inter)nationale ervaring met  
projectmatig werken. Hij is auteur van het boek ‘Pak je Rol en stuur de 
rollen’, dat afgelopen jaar verscheen. Daarin worden de tien sleutels 
verder uitgewerkt in relatie tot de vijf rollen, zodat je er direct mee aan 
de slag kunt. 

http://pakjerol.nl/over-zwalu/ludo-zwaan/
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Opdrachtgeverschap http://publicaties.eestum.eu/Publicaties/overzicht/over-

zicht.html
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Wim Schouten http://www.wjschouten.nl/
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Noloc http://www.noloc.nl/
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5.1 Heb je aanvullingen, reacties of feedback?
Laat het dan horen via mijn website www.ZwaLu.nl Hier kun je reageren 
op (hoofdstukken van) dit boek met je eigen aanvullingen, tips en prak-
tijkervaringen. Het boek zal er verder door verrijkt worden met de vele 
tips van rollenspelers uit de praktijk. Deze tips zal ik publiceren op de 
website. De beste tips - met indien gewenst jouw naam - zullen worden 
opgenomen in een volgende uitgave van dit e-Book, dus aarzel niet om 
te reageren!

5.2 Trainingen 
In projectenland is al jaren een professionalisering golf gaande, wat past 
in deze tijd. In projecten zijn de in dit e-Book kort behandelde vijf rollen 
actief, waarbij gedrag, verantwoordelijkheid nemen en interactie door-
slaggevend zijn.  
ZwaLu Training & Advies biedt trainingen over het sturen van het 
samenspel tussen de vijf rollen. De projectmanager is de spin in het 
bekende web, dus zal deze training met de meeste belangstelling vol-
gen. Maar omdat vier andere rollen ook uitgebreid aan bod komt, is 
deze training ook geschikt voor lijnmanagers, senior management en 
projectmedewerkers. De training wordt op maat afgestemd, is  interac-
tief en theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen. Mijn voor-
keur is om een training inhouse te geven. Dit is vaker praktijkgerichter 
en daardoor effectiever.  
Op de website staat een actueel overzicht van de onderwerpen.

http://zwalu.nl/
http://zwalu.nl/
http://pakjerol.nl/trainingen/training/
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ProjectExcellent

ZwaLu biedt ook een LeerWerkTraject (LWT) onder het motto ‘van pro-
jectMatig naar projectExcellent’. Dit traject is gebaseerd op drie pijlers:

1.	 Versnellen van het leerproces. Drie gezamenlijke bijeenkomsten 
om de eigen ervaringen en het eigen leerproces uit te wisselen, 
gekoppeld aan project’’wetten’’

2. Een	persoonlijk	actieplan	bestaande uit concrete doelen, met 
eigen projectervaringen als input en een meetbaar eindresultaat

3. Intensieve (e-)coaching. Twee wekelijkse experimenten die 
besproken worden tussen kandidaat en ZwaLu coach. Dit gebeurd 
in nauwe samenwerking met Wim Schouten1, gecertificeerd Noloc 
coach met ruime ervaring met het werken in projecten.

Het LWT is een training in combinatie 
met een intensief coaching traject 
van een half jaar met als doel mede-
werkers in bepaalde rollen meer ‘pro-
jectvaardig’ te maken. Op basis van 
een individueel leerplan gaat de kan-
didaat in de eigen projectomgeving 
actief aan de slag. Dit betekent het 
daadwerkelijk toepassen en ervaren 
(=leren!) van de in de training en het 
boek ‘Pak je rol en stuur de rollen’ 
behandelde inzichten. Om maximaal 
leereffect te behalen staat het zelf 
ervaren en het versnellen van het 

zoekproces in ProjectExcellent centraal. De deelnemers oefenen met 
(nieuwe) vaardigheden en met cases gebaseerd op hun eigen prak-
tijk. De deelnemers krijgen persoonlijk feedback, voeren experimenten 
uit, delen hun ervaringen en we maken ze bewust van hun persoonlijke 
communicatie- of managementstijl en hun kwaliteiten en verbeterpun-
ten. Meer informatie over het LWT is op de site te vinden

1 Wim Schouten heeft ruim 20 jaar ervaring met het leiden van complexe- en internationale 
projecten. Als loopbaanprofessional verzorgt hij oa loopbaanworkshops. 

http://www.wjschouten.nl/
http://www.noloc.nl/
http://pakjerol.nl/trainingen/leerwerktraject/
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5.3 Resultaten  van de trainingen
Na afloop van praktijkgerichte trainingen weet u wat projectvaardig 
werken inhoudt en zult u daarbinnen uw eigen projectmanager rol, 
maar ook van de andere rollen kunnen plaatsen. De trainingen leert je 
het rollenspel en het samenspel tussen de vijf rollen beter te controle-
ren en te besturen! De waardering van deelnemers van onze klanten is 
minimaal een 8 voor direct toepassen in je werk!

5.4 Lezingen
ZwaLu verzorgt ook afzonderlijke lezingen van circa 1,5 uur. Deze wor-
den regelmatig gegeven voor bedrijven, round-table sessies en net-
werk events. De doelgroepen zijn divers, maar vallen allen onder de 
vijf rollen. De onderwerpen die in de lezingen aan bod kunnen komen 
zijn staan eveneens op de website, waar ook contact opgenomen kan 
worden.

http://pakjerol.nl/trainingen/reacties-op-trainingen/
http://pakjerol.nl/over-zwalu/klanten/
http://pakjerol.nl/lezing/
http://pakjerol.nl/contact/


Ludo Zwaan (1963) is parttime Informatiemanager bij de Chris-
telijke Hogeschool Ede (CHE) en eigenaar van ZwaLu Training & 
Advies. Ik heb Elektrotechniek gestudeerd aan de Hogeschool 
Utrecht en in 1988 mijn diploma behaald. Door cursussen en 
mijn (inter)nationale praktijkervaring bij o.a. Philips, NXP en Tha-
les ben ik steeds meer gedreven naar het vakgebied projectma-
nagement. Ik heb (senior) ervaring als projectmanager, program-
mamanager, lijnmanager en operationeel directeur.
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Naast het leiden van een eigen onderneming, ben ik auteur van 
het boek ‘Pak je rol en stuur de rollen’ waar inmiddels al honder-
den van verkocht zijn. Het boek is te bestellen op mijn website, 
waarook andere publicaties te vinden zijn. Ik geef regelmatig 
lezingen, trainingen en gastcolleges voor beginnende en ervaren 
projectmanagers, opdrachtgevers en (senior) managers. 
Door op social media logo’s te klikken kun je mij volgen op  
LinkedIn en via mijn (micro)blogs.

http://www.che.nl/
http://zwalu.nl/over-zwalu/
http://zwalu.nl/over-zwalu/
http://pakjerol.nl/home/
http://pakjerol.nl/over-zwalu/
http://www.linkedin.com/in/ludozwaan
https://twitter.com/LudoZwaan
http://pakjerol.nl/bestellen/
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