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PROJECTMATIGE

SAMENWERKING

E R R A T A

Biz.
I2e regel van boven:
•verschilldende* moet z i j n 'verschillende'.
b i z . 1 7 , 2e regel van boven:
'aansluiten' - laten v e r v a l l e n .
b i z . 2 3 , 19e regel van boven:
tussen ' b i j ' en ' p r o j e c t '
invoegen - ' h e t ' .

I Inleiding.
Het doel van deze notitie is de lezer inzicht te verschaffen in een aantal factoren die een rol (kunnen)
spelen bij het samenwerken in organisaties.
Hiermee hopen de opstellers een bijdrage te leveren aan het herkennen door de lezer van de eigen
werksituatie, waardoor het hem/haar mogelijk wordt een meer bewuste keuze te doen uit de verschillende vormen van samenwerken.
Samenwerken kent een aantal aspecten. Een 'technisch' aspect, waaronder wordt verstaan de
structuur van de samenwerking, de verantwoordelijkheden, de uitgangspunten en afspraken e.d.
Daarnaast is er het sociaal aspect. Hierin wordt begrepen de mentaliteit, de wil en de vaardigheid
in het samenwerken. Geen enkele samenwerkingsvorm is in staat om tot een effectieve realisering
van produkten bij te dragen, indien saamhorigheid en betrokkenheid bij elkaars werk ontbreken.
Dit geldt voor ieder niveau.
De opstellers zijn echter van mening dat dit laatste aspect zich veel minder leent voor
— een min of meer afstandelijke — schriftelijke behandeling, mede door de gevoeligheid van deze
materie en de vaak zeer verschillende locale situaties en individuele behoeften. In deze notitie
wordt dan ook voornamelijk het technisch aspect behandeld, waarbij de nadruk bewust is gelegd
op de problematiek van de projectaanpak. De reden hiervoor is dat deze samenwerkingsvorm nog
wel verschillend wordt geinterpreteerd en er onduidelijkheid bestaat over de voorwaarden die moeten worden vervuld om tot een succesvolle aanpak te komen.
Samenwerken is geen doel op zichzelf, maar een middel om door onderlinge beinvloeding, inbreng van verschillende disciplines en het dragen van gezamelijke verantwoordelijkheid tot een
goed produkt te komen. De mate en de kwaliteit van de samenwerking is aldus een van de bepalende factoren voor de effictiviteit* van de organisatie.
Wil een organisatie aan haar doel beantwoorden dan is voor vele zaken een nauwe samenwerking
tussen verschillende afdelingen c.q. disciplines noodzakelijk. Immers alleen op deze manier kan
tot produkten worden gekomen, waarbij de voorliggende problemen vanuit verschillende invalshoeken zijn bekeken en waarbij een optimaal gebruik is gemaakt van de in de organisatie aanwezige creativiteit en deskundigheid.
Onder produkten worden in dit kader verstaan zowel een weg(gedeelte), brug, onderhoudsbestek,
vergunning e.d. als een formatievoorstel, nota, advies, enz. Met andere woorden de output zowel
ten behoeve van derden als ten behoeve van de eigen organisatie.
De kernvraag waar het in deze notitie om gaat kan aldus worden geformuleerd:
,,Welke samenwerkingsvorm draagt in een bepaalde situatie het meest bij aan de effectieve realisering van een produkt en wat zijn hierbij de te stellen voorwaarden".

*) effectiviteit of doeltreffendheid

is de mate waarin de doelstellingen

worden

gerealiseerd.
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afb. 1
Model staat de volgende organisatievorm:
I
HID

I

Dit neemt niet weg dat de behandelde materie evenzeer bruikbaar is voor andere organisatievormen, indien het eindprodukt de inbreng van de verschillende organisatieonderdelen vereist. Het
gestelde over projectaanpak is ook toepasbaar voor projecten waarbij meerdere directies of
diensten zijn betrokken.
Volgend op deze inleiding wordt in hoofdstuk II de relatie van het beslissingsniveau met de samenwerkingsvorm behandeld. In de hoofdstukken III en IV komen respectievelijk de volgtijdige en de
gelijktijdige behandeling van zaken aan de orde, betrekking hebbend op de meer dagelijkse routinematige activiteiten. Hoofdstuk IV geeft een aanzet tot de in de hoofdstukken V en VI weergegeven beschrijving van de projectaanpak.
In hoofdstuk VII is een checklist voor een projectaanpak opgenomen, terwijl hoofdstuk VIII enkele
aanbevelingen omvat.
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II Samenwerkingsvormen in relatie tot het

beslissingsniveau.

Bij alle samenwerkingsvormen speelt het niveau in de organisatie waarop de beslissingen in eerste
aanleg worden genomen een belangrijke rol.
Dit is met name van invloed voor de werkwijze van de andere niveaus.
E.e.a. kan worden verduidelijkt door de volgende voorstellingen:

afb. 2

HID
DT = beslissingsniveau

opdracht
voorbereidende infostroom

A1

C1

B1

afb. 3

HID
DT = beleidsteam

A

B
beleidsinformatie
rapportage

A1

B1

ci

beslissingsniveau
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In afbeelding 2 vindt op niveau I de besluitvorming plaats, waarbij de diverse deskundigheden op
dat niveau hun inbreng leveren. Niveau II vervult een voorbereidende rol, die voornamelijk bestaat
uit het aandragen van informatie, samenwerking is op dit niveau niet strikt noodzakelijk.
In afbeelding 3 worden de beslissingen op niveau II genomen. Niveau I verstrekt de beleidslijnen
en ontvangt een rapportage van niveau II. Dit model veronderstelt dus een mandatering van niveau
I aan II en een sterke samenwerking op niveau II.
In de genoemde voorbeelden is het directieteam als uitgangspunt genomen.
Dezelfde redenering kan op andere niveaus (elders in de organisatie) worden toegepast.
Voorgaande laat zien dat de bevoegdheid die door hogere niveaus aan lagere niveaus wordt gegeven, de noodzaak tot en de wijze van samenwerken sterk bei'nvloedt. Anders gezegd het gaat om
de eigen verantwoordelijkheid die aan individuen en groepen wordt gegeven.
Formeel is het hoofd van dienst verantwoordelijk voor de gang van zaken.
Deze verantwoordelijkheid omvat zowel wat er gebeurt (welke activiteiten worden ontplooid) als
hoe het gebeurt. Het ,,wat" wordt ook wel de inhoudelijke en het ,,hoe" (met inbegrip van het
,,wanneer") de procesmatige kant van een activiteit genoemd.
Gestreefd kan worden naar een collectieve besluitvorming. De mate van collectiviteit in de top van
de organisatie is afhankelijk van het functioneren van de voorzitter en leden van het directieteam.
Hoewel de voorzitter — gezien zijn formele verantwoordelijkheid — altijd zal afwegen of hij een collectief genomen beslissing voor zijn verantwoording wil en kan nemen, deelt hij, door de wijze van
besluitvorming, de verantwoordelijkheid met de leden van het directieteam. Er is dan sprake van
een verantwoordelijkheid van alle leden van het directieteam voor het reilen en zeilen van de directie of dienst.
Leden van het directieteam zijn tevens hoofden (managers) van hoofdafdelingen die ieder een bepaalde taak hebben. Deze taak is echter een deeltaak van de totale taak van de directie.
Vrijwel geen enkele deeltaak kan door een hoofdafdeling alleen worden gedaan. Bijna altijd zal een
andere hoofdafdeling met een andere deeltaak bij de activiteit moeten worden betrokken. Waar
echter meerdere mensen of afdelingen aan dezelfde activiteit werken wordt een goede afstemming
belangrijk. Het is dan gewenst dat iemand of een afdeling wordt belast met de bewaking van het
proces. Wie dat doet is een kwestie van afspraak, welke bijvoorbeeld gebaseerd kan worden op:
— de bewaking van het beleidsgebied;
— gelijksoortige produkten die binnen verschillende hoofdafdelingen tot stand komen (b.v. vergunningen, bestekken);
— de initierende (hoofd)afdeling.
De opdracht tot bewaking van het proces geeft aan de betrokken persoon of de afdeling een verantwoordelijkheid, n.l. de proces-verantwoordelijkheid.
Deze omvat de zorg voor de voortgang van het project of te behandelen stuk, de planning, coordinatie, inschakeling van belanghebbenden, zorg voor voldoende inbreng, etc.
Ieder die binnen het proces een bijdrage aan het produkt levert is verantwoordelijk voor de inhoud
(kwaliteit) van die bijdrage. Dit is de z.g. inhoudelijke verantwoordelijkheid. Formeel kan worden gesteld dat afdelingen of personen niets met de inhoudelijke kant van elkaars bijdragen heb-
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ben te maken. In de praktijk zal men echter elkaar op onvolkomenheden en andere mogelijkheden
wijzen.
Indien een activiteit uit meerdere deelactiviteiten bestaat kan de procesverantwoordelijkheid voor
die deelactiviteiten bij verschillende (hoofd)afdelingen liggen.
Bijvoorbeeld bij de voorbereiding en uitvoering van nieuwe werken kunnen grondaankoop, ontwerp, uitvoering als zulke deelactiviteiten worden beschouwd. Voor het gehele project heeft het directieteam dan de eindverantwoordelijkheid. In de praktijk kan het directieteam de bij deze
verantwoordelijkheid behorende bevoegdheden mandateren aan een van de leden van het directieteam, of aan een projectleider indien er sprake is van de vorming van een projectteam.
Uit de verschillende verantwoordelijkheden kunnen meningsverschillen, competentiekwesties of
conflictsituaties voorkomen. Kunnen op een bepaald niveau deze zaken niet worden opgelost, dan
wordt dit voorgelegd aan het naast hogere niveau in de organisatie.
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Ill Volgtijdige behandeling.
In principe zijn voor het tot stand brengen van produkten twee hoofdvormen van samenwerking
te onderscheiden n.l. volgtijdig of gelijktijdig.
Volgtijdig wil zeggen dat afdelingen of functionarissen de zaak na elkaar behandelen. Gelijktijdig
betekent dat betrokkenen gezamenlijk en gelijktijdig aan de zaak werken. Laatstgenoemde behandelingswijze wordt in hoofdstuk IV besproken.
Volgtijdige behandeling betekent dus dat een bepaalde zaak afdeling na afdeling doorloopt. Er
vindt vooraf of achteraf geen afstemming (overleg) plaats. Nemen we als voorbeeld het verlenen
van een eenvoudige vergunning, dan is de volgende procedure denkbaar.
De aanvraag wordt hier eerst behandeld door de afdeling C. De aanvraag plus de bijdrage van
C wordt doorgezonden naar D. Deze doet de vergunning af en geeft kennis aan E.
afb. 4

aanvraag

D

->

(input)

vergunning
(output)

3a

Deze procedure zal alleen vlot werken indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. de vergunningverlening moet een routinekarakter hebben;
b. er moet overeenstemming bestaan over de prioriteit van behandeling;
c. er moet geen terugkoppeling van D naar C (de weg terug) nodig zijn;
d. D en C moeten dezelfde mate van afdoeningsbevoegdheid (mandaat) hebben;
e. een van beide afdelingen (C of D) moet de verantwoordelijkheid voor de voortgang hebben;
f. er dienen duidelijke afspraken te bestaan inzake kennisgeving (in het voorbeeld aan E).
Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan dan zal in vrijwel alle gevallen de behandelingsduur
(doorlooptijd) toenemen, n.l.;
— indien het geen routinezaak betreft:
langere behandelingstijd per afdeling, b.v. door intern overleg;
— terugkoppeling (overleg) nodig van D naar C, hetgeen een ,,heen en weer schuiven" van de
aanvraag tot gevolg kan hebben;
— geen overeenstemming over de prioriteit:
een afdeling stelt hoge prioriteit en levert zijn bijdrage in korte tijd, een andere afdeling laat de
zaak voorlopig liggen;
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— onvoldoende mandaat;
of C 6f D 6f beide moeten een hoger niveau inschakelen, waardoor in het laatste geval de volgende procedure kan ontstaan:

afb. 5
aanvraag

A
2

4

•

3

vergunning

B
5

6

D

7a

Door de (onnodige) inschakeling van hogere niveaus kan de doorlooptijd van het produkt door
de organisatie aanmerkelijk worden verlengd.
Veelal is de werkelijke oorzaak van te lange doorlooptijden onvoldoende mandatering, in plaats
van de vaak als oorzaak aangegeven slechte horizontale samenwerking tussen de lagere
niveaus;
indien geen voortgangscontrole:
vooraf dienen afspraken te worden gemaakt welke afdeling de voortgangsbewaking verzorgt.
Gebeurt dit niet, dan bestaat een goede kans dat een zaak bij een afdeling blijft liggen, omdat
niemand zich eigenlijk verantwoordelijk voelt (en is) voor de tijdige afdoening;
indien geen afspraken over kennisgeving:
in vrijwel iedere organisatie is de informatievoorziening een kwetsbaar punt. Wil een afdeling
of functionaris goed kunnen functioneren dan moet hij gei'nformeerd zijn over algemene beleidslijnen en de planning en uitvoering van zaken op zijn gebied en aanverwante gebieden.
Het komt nog wel eens voor dat getracht wordt deze informatie te krijgen, door aan zoveel mogelijk zaken vooraf medewerking te geven. Dit werkt bij volgtijdige behandeling procedureverlengend. Een betere methode is dan kennisgeving achteraf.
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IV Gelijktijdige behandeling.
In het vorige hoofdstuk is de volgtijdige behandeling besproken, waarbij we zagen dat de doorlooptijd door allerlei oorzaken snel kan worden verlengd. Een middel om aan dit bezwaar tegemoet
te komen is de z.g. gelijktijdige behandeling.
Met hetzelfde voorbeeld uit hoofdstuk III zou dan het volgende model ontstaan:

afb. 6
aanvraag

vergunning

De belanghebbende afdelingen ontvangen de aanvraag gelijktijdig en gaan - na interne voorbereiding - om de tafel zitten om de zaak in principe af te doen. N a overeenstemming wordt de afwerking en daarmee de verdere voortgangsbewaking opgedragen aan een der afdelingen.
Welke afdeling dat is, is in feite niet belangrijk, evenmin wie als laatste zijn ,.groene paraaf'of handtekening zet. Een van de criteria hiervoor is de aanspreekbaarheid voor derden (buiten de eigen
organisatie) voor het betreffende produkt.
Bij deze wijze van samenwerken vindt de nodige terugkoppeling zonder veel tijdverlies plaats en
de afspraken kunnen worden vastgelegd. Vooral bij wat ingewikkelder zaken zal dit model met
vrucht kunnen worden toegepast.
Ook hier is echter een voorwaarde dat de partners in het overleg voldoende bevoegdheden hebben. Is dit - door welke oorzaak ook - niet het geval, dan dient het overleg op hoger niveau plaats
te vinden. De interne voorbereiding kan dan door de eerderbedoelde afdelingen gebeuren (vgl.
afb. 2).
De in het voorgaande besproken volgtijdige- en gelijktijdige behandeling zijn twee uitersten. In de
praktijk zal vaak een mengvorm kunnen worden gekozen, waarbij de zaak bijvoorbeeld eerst gezamenlijk wordt besproken (afb. 6) en daarna de procedure weergegeven in afb. 4 wordt gevolgd.
De genoemde voorwaarden blijven dan uiteraard van kracht.
Bij gelijktijdige behandeling zou kunnen worden gesproken van een projectaanpak. Bij een grotere
hoeveelheid gelijksoortige zaken en korte doorlooptijd wordt echter zelden van een projectaanpak
gesproken. Voor complexere zaken zou dit echter zeer wel kunnen. Hierop wordt in de volgende
hoofdstukken nader ingegaan.
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V Projectaanpak.
Alvorens nader op de projectaanpak in te gaan word eerst een aantal begrippen gedefinieerd.
Project

een eenmalige onderneming bestaande uit een samenhangend geheel
van activiteiten, gericht op het bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat, binnen een bepaalde tijd en met bepaalde middelen.

Projectmanagement

proces van coordinatie van mensen en activiteiten nodig voor de effectieve realisering van een project.

Projectplanning

het op basis van een systematische overweging van alle relevante factoren, voorbereiden van de in het kader van een project uit te voeren activiteiten en de daarop betrekking hebbende beslissingen.

Projectleider
Projectmanager

functionaris belast met het projectmanagement en als zodanig verantwoordelijk voor het proces.

Projectteam
Projectgroep

tijdelijk werkverband ter realisering van een project, bestaande uit projectleider, diverse deskundigen en/of belanghebbenden.

Projectgroepleden

leden van de projectgroep/team en als zodanig verantwoordelijk voor de
kwaliteit van de inbreng (inhoudelijke verantwoordelijkheid) en medeverantwoordelijk voor het proces.

Projectplan

plan waarin alle relevante informatie over het project is opgenomen.

Projectorganisatie

tijdelijke organisatie voor de realisering van (een) project(en), bestaande
uit een of meer projectgroepen, als onderdeel van de bestaande organisatie.

De per definitie tijdelijke projectorganisatie kan een permanent karakter krijgen. De ,,staande" organisatie levert dan alleen deskundigheid aan steeds wisselende projectgroepen, we hebben dan
de vorm van een matrixorganisatie.
Een aantal van vorenstaande begrippen wordt op de volgende pagina in de afbeeldingen 7 t/m 9
verduidelijkt.
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MANAGEMENT

MANAGEMENT

AFD.

AFD.

AFD.

AFD.

AFD.

AFD.

PL

-TPT

PRCJECTGFOEP
PL

MANAGEMENT

AFD.

AFD.

•

Permanente organisatie

Tijdelijke projectorganisatie

AFD.

.PL

jre)--TPT"
I L

PL

i Projectleider

PC

i Permanente projectencodrdinatie
i Output (producten)

De definitie van project geeft reeds aan dat vrijwel alle activiteiten van een organisatie gericht op
een bepaald produkt waaraan meerdere functionarissen of afdelingen hun bijdrage moeten leveren voor een projectmatige aanpak in aanmerking komen.
Anderzijds is het niet zo dat b.v. bij het instellen van een overleggroep altijd van een projectmatige
aanpak kan worden gesproken. Een aantal voorwaarden dienen te worden vervuld om van een
projectmatige aanpak te kunnen spreken en om met deze aanpak tot een bevredigend resultaat
te komen.
De eerste vraag is: wanneer is een projectmatige aanpak nodig en hoever moet die gaan?
Ons inziens werpt een dergelijke aanpak alleen nut af indien:
— de zaak een multidicipinair karakter heeft, waarbij het gewenst is dat de discipines elkaar bei'nvloeden om tot een optimale afweging te komen;
— de oplossing van het probleem c.q. het te realiseren produkt voor een persoon of een bestaande afdeling te moeilijk of te tijdrovend zal zijn;
— de bestaande organisatievorm en/of hierarchische verhoudingen de voortgang van het project
te zeer zou belemmeren (verg. afb. 5);
— het wenselijk is meerdere belangen vanaf het begin bij het project te betrekken, b.v. om de acceptatie bij de invoering te vergemakkelijken;
— het nuttig is de bestaande organisatievorm of samenwerkingsvormen te doorkruisen, b.v. om
de flexibiliteit van de organisatie te verhogen.
Beseft moet worden dat bij een projectaanpak veelal heel andere relaties en verantwoordelijkheden
vereist zijn dan in de bestaande organisatie.
Er wordt een ad hoc organisatie geformeerd, toegesneden op een tijdelijk probleemgebied. Dit betekent dat van een aantal functionarissen een andere manier van werken moet worden verwacht,
die vaak verschilt met wat men gewoon was. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het ontstaan
van een tweeledige gezagsstructuur. Ieder lid van b.v. een projectgroep krijgt naast zijn eigen chef,
te maken met de projectleider. Met name voor leidinggevenden is dit een omschakeling, die tot
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spanningen kan leiden. Een werkelijke projectaanpak kan dan ook alleen slagen indien aan de volgende voorwaarden in grote mate is voldaan:
— de opdracht moet duidelijk zijn en het project moet definieerbaar zijn;
— indien een projectteam wordt gevormd moeten de projectleiders en teamleden voldoende tijd
en bevoegdheden hebben;
— de functie van de projectleider en de teamleden dient te worden vastgesteld;
— de teamleden en de projectleider in het bijzonder dienen bepaalde sociale vaardigheden te
bezitten;
— binnen het projectteam moet een vrije gedachten-uitwisseling mogelijk zijn;
— de relatie van het projectteam tot de rest van de organisatie, waaronder de opdrachtgever,
dient duidelijk te zijn;
— het project dient planmatig te worden aangepakt;
— het project en daarmee de projectgroep moet eindig zijn.
In het volgende hoofdstuk worden deze voorwaarden nader toegelicht en uitgewerkt.
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VI Aandachtspunten in de projectaanpak.
De ervaring leert dat lang niet iedere projectmatige aanpak soepel functioneert of tot de beoogde
resultaten leidt. De complexiteit van vele problemen, de verdergaande specialisatie en de betrokkenheid van allerlei belangengroepen bij bepaalde overheidsactiviteiten noopt echter meer en
meer tot deze aanpak. De organisatievorm van de Rijkswaterstaat leent zich uitstekend voor een
dergelijke aanpak, mits een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de bestaande organisatie
en de tijdelijke projectorganisatie. Aan de hand van de voorwaarden genoemd in het laatste deel
van hoofdstuk V zal hieronder worden nagegaan welke knelpunten uit het niet vervullen van deze
voorwaarden kunnen ontstaan.
6.1 De opdracht moet duidelijk zijn en het project definieerbaar.
Indien voor een bepaald probleem een of meerdere projectteams worden gevormd dan zullen de
teamleden veelal uit verschillende afdelingen of diensten komen, met verschilldende disciplines,
achteraronden en werkwiizen.
Hiervoor is het nodig dat de opdracht aan het team zoveel mogelijk eenduidig uitlegbaar is. Daartoe dient in de opdracht vermeld te worden: wie de opdrachtgever is, aan wie met welke frequentie
moet worden gerapporteerd, of het team een adviserende, informerende of beslissende rol heeft,
in hoeverre er alternatieven worden verwacht, of gebruik kan worden gemaakt van deskundigheden van derden, wat de tijdslimiet van rapportering is, welke prioriteit de opdrachtgever stelt, wie
de eindbeslissing neemt, etc.
Het project moet ook definieerbaar zijn, m.a.w. het team moet het doel duidelijk en gemeenschappelijk voor ogen kunnen krijgen. Dat betekent niet dat de uitkomst ook vast moet staan. Zo zal een
studie naar het al of niet verbeteren van een kruispunt of het toepassen van een bepaalde meettechniek in principe een ,,open" studie zijn. Wel dienen de marges en randvoorwaarden waarbinnen de studie kan plaatsvinden zoveel mogelijk te worden gedefinieerd.
Worden de vorengenoemde zaken onvoldoende vastgelegd dan zal dit binnen het projectteam regelmatig terugkerende discussies veroorzaken, die de effectiviteit vooral in de beginfase nadelig
kunnen bei'nvloeden.
In enkele gevallen kan een probleem een dermate experimenteel karakter hebben dat noch een
duidelijke opdracht t.a.v. de werkwijze noch een definitie van het project kan worden gegeven.
Een dergelijke opdracht stelt dan hoge eisen aan het improvisatievermogen en de creativiteit van
het projectteam, waarmee met de samenstelling terdege rekening dient te worden gehouden.
6.2 Projectleider en teamleden moeten voldoende tijd en bevoegdheden hebben.
Gebrek aan tijd is een veelvuldig gehoorde klacht in de ambtelijke wereld. De vraag is dan meestal
in hoeverre het acceptabel is dat het werk de mens leidt (of laat lijden) i.p.v. dat de mens het werk
leidt c.q. beheerst. In eerste aanleg dient de opdrachtgever zich te vergewissen in hoeverre personen die in een projectteam worden samengebracht voldoende tijd beschikbaar hebben of kunnen
maken. Binnen een projectteam kunnen snel frustraties gaan leven, indien een of meerdere leden
wegens gebrek aan tijd onvoldoende voorbereid zijn, hun ,,huiswerk" niet maken of in het geheel
niet op vergaderingen verschijnen. Hoewel de projectleider hier een zekere verantwoordelijkheid
draagt, zal in eerste aanleg de prioriteitstelling van de opdrachtgever c.q. de betrokken chefs moeten komen. Dit speelt des te meer naarmate een persoon in meerdere projectteams zitting heeft.
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Kan om welke reden dan ook onvoldoende tijd beschikbaar worden gesteld dan dient dit tot uitdrukking te komen in de tijdlimiet van het project.
De bevoegdheden van de projectleider en teamleden zijn een vaak gesignaleerd knelpunt.
Het gaat hier om de bevoegdheden van het team, van de projectleider en de individuele
teamleden.
De bevoegdheden van het team moeten tot uitdrukking komen in de opdracht, met name in de
formulering van de marges en randvoorwaarden waarbinnen het project gerealiseerd moet worden. Daarnaast dient te worden aangegeven aan wie in geval van over- c.q. onderschrijding (b.v.
van personele, financiele of tijdsaspecten) de beslissingsbevoegdheid is voorbehouden.
Dit kan zijn het directieteam, een voor het project ingestelde stuurgroep, het hoofd van een afdeling, e.d. Door het aangeven van deze zaken worden in wezen de grenzen van het werk van het
projectteam aangegeven. Zijn de grenzen waarbinnen het team moet werken erg nauw en wordt
aldus het merendeel van de beslissingen op een ander (hoger) niveau genomen, dan fungeert het
team veel meer als een voorbereidingsgroep c.q. overleggroep.
Dit is op zich geen bezwaar indien dit door de opdrachtgever dan ook duidelijk wordt gesteld en
het team in feite niet wordt gebruikt om beslissingen op de lange baan te schuiven.
Anderzijds kan van een team meer motivatie worden verwacht indien het een bepaalde verantwoordelijkheid krijgt voor zowel de inhoud van het resultaat, als de wijze waarop dit wordt bereikt.
De bevoegdheden van de projectleider spelen een belangrijke rol in het functioneren van een projectteam. Behoudens in permanente projectorganisaties (afb. 9) zal een projectleider gewoonlijk
gerecruteerd worden uit de bestaande organisatie. Naast zijn werk als projectleider houdt hij dan
tevens zijn werk binnen het eigen onderdeel.
Dit betekent dat hij met twee bazen te maken kan krijgen; de opdrachtgever(s) van het project en
de hierarchische chef van die eenheid waartoe hij behoort. Dit kan tot spanningen aanleiding geven, enerzijds t.a.v. de inhoud van het project, anderzijds t.a.v. de tijdsbesteding van de projectleider. (Dit is zichtbaar te maken en te beheersen door het opstellen van capaciteitsplannen voor het
project en de bedoelde organisatie-eenheid). Door het ter beschikking stellen van een functionaris
als projectleider van een project waarvan hijzelf geen opdrachtgever is, draagt de hierarchische
chef de verantwoordelijkheid voor de projectleider voor een deel aan anderen over. Bemoeienis
met het project in zijn totaliteit is voor de genoemde chef taboe, behoudens b.v. de kwalitatieve
controle op de inbreng van ,,zijn" mensen en in geval van tijdsbestedingsproblemen. Dergelijke
zaken dienen dan in eerste aanleg met de opdrachtgever(s) van het project te worden geregeld.
Dezelfde problematiek speelt ten aanzien van de teamleden, met dien verstande dat voor hen de
projectleider de chef wordt, althans voor zaken het project betreffende.
De bevoegdheden van de teamleden dienen op ongeveer gelijk niveau te liggen. Is dit niet het geval dan werkt dit belemmerend op het functioneren van het team. Het lid of de leden met te weinig
bevoegdheden zullen beslissingen van het team vertragen, omdat zij te veel ruggespraak met hun
respectievelijke chefs moeten hebben. Wil het team dus soepel kunnen werken, dan dient ieder
lid over een vergelijkbare mate van mandaat te beschikken.
Uit vorenstaande blijkt dat bij een projectaanpak de relatie van de projectleider en teamleden t.a.v.
hun respectievelijke hierarchische chefs verandert. De belangrijkste functie die deze chefs t.a.v. het
project hebben is de zorg voor een kwalitatief voldoende inbreng van ,,hun" teamleden, rekening
houdend met de doelstellingen en planning van het project. In de waardering (beoordeling) van
de medewerkers dienen de projectmatige activiteiten evenzeer mee te spelen als de afdelingsgerichte activiteiten.
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Hoewel niet geheel passend onder het begrip bevoegdheden is de toegang die de projectleider
tot de opdrachtgever(s) heeft mede van belang voor het slagen van het project. Het gaat hierbij
dus om de mogelijkheid van direct contact tussen projectleider en opdrachtgever(s). De ervaring
leert dat een te grote (hierarchische) afstand tussen projectleider en opdrachtgever(s) belemmerend kan werken op het resultaat van een projectteam. Dit is met name het geval indien tussentijdse
beslissingen en visies van de opdrachtgever nodig zijn en de afstand tussen projectleider en opdrachtgever in werkelijkheid of gevoelsmatig een belemmering vormt tot het verkrijgen daarvan.
De omvang van de projectgroep dient afgestemd te zijn op de benodigde deskundigheid (kwaliteit)
en werkvolume (kwantiteit). Over het algemeen zullen kleine groepen (b.v. 5 personen) slagvaardiger werken dan de grotere. Er zijn echter ook voorbeelden van zeer grote projectgroepen (b.v. 40
personen) die zeer bevredigende resultaten hebben behaald.
Er worden dan wel zware eisen aan de interne organisatie (w.o. bijvoorbeeld gezamenlijke huisvesting) gesteld.
6.3. De functie van de projectleider en de teamleden moet vast staan.
Met functie wordt in dit verband bedoeld de rol en hoedanigheid van de functionaris, als lid van
het projectteam. De projectleider is in eerste aanleg verantwoordelijk voor de effectieve realisering
van het project. Hij is de bewaker van het proces dat zich binnen het projectteam afspeelt. Het manager van het proces en de bewaking van de procedures is zijn belangrijkste taak.
Dit houdt in dat hij zorgt voor de voortgang, de inschakeling van de nodige deskundigheden, voldoende inbreng van ieder teamlid, de motivering van het team etc. Indien een projectleider zeer
deskundig is op het vakgebied van het project bestaat de kans dat zijn inhoudelijke (vaktechnische)
inbreng gaat overheersen. De aandacht die hij aan het proces zou moeten besteden komt dan
vaak in het gedrang.
De noodzaak van het hebben van inhoudelijke deskundigheid voor een projectleider hangt mede
af van de functie van de teamleden. Zij kunnen in het projectteam zitting hebben vanwege hun persoonlijke kwaliteiten, maar ook als vertegenwoordiger van een organisatie-eenheid of belangengroep, waarbij zij al of niet beslissingsbevoegdheid hebben. Zij kunnen optreden als inhoudelijke
deskundigen, maar ook als adviseur t.a.v. de te volgen systematiek of als begeleider van het
groepsproces. Het is zaak vanaf de start van het projectteam de verschillende rollen duidelijk vast
te stellen, zodat ieder teamlid weet wat van de ander verwacht kan worden en waarom hij/zij bij
het project is ingeschakeld.
In het algemeen zullen bij projecten waarvan het resultaat extern gericht is (vergunning, weg, sluis)
de teamleden worden gekozen als inhoudelijk deskundige vertegenwoordigers van een bepaalde
organisatie-eenheid. Zij zullen dan veelal tevens namens de leiding van die organisatie-eenheid optreden en behoeven daartoe de nodige bevoegdheden (zie ook par. 6.2). Zij dragen dan de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de inbreng van hun discipline en hebben daarbij in zekere
mate beslissingsbevoegdheid.
Bij meer intern gerichte projecten (beleidsplan, organisatieverandering, etc.) zal het meer voorkomen dat teamleden worden gekozen op grond van persoonlijke kwaliteiten of als vertegenwoordiger van een organisatie-eenheid zonder beslissingsbevoegdheid namens die eenheid.
Dit laatste geval dient dan duidelijk te worden gesteld, aangezien anders in b.v. de goedkeuringsprocedure conflicten kunnen ontstaan.
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6.4. De teamleden en de projectleider in het bijzonder dienen bepaalde sociale vaardigheden
aansluiten*) te bezitten.
In de inleiding is reeds gesteld dat naast het technische, ook het sociale een belangrijk aspect is
in de samenwerking. Dit geldt voor twee gebieden: de relatie van het projectteam met de rest van
de organisatie (zie ook 6.6.) en de relaties binnen het projectteam.
Het projectteam heeft veelal tot taak problemen op te lossen die van interdisciplinaire aard zijn en
wordt vaak geconfronteerd met verschillende achtergronden, gewoonten en karakters van de individuele teamleden. Bovendien kunnen spanningen ontstaan door het al of niet in overeenstemming
brengen van de eisen van het project met de wensen van bijv. de verschillende organisatie-onderdelen. Vorenstaande stelt hoge eisen aan zowel de inhoudelijke deskundigheid, als aan de sociale
vaardigheid (het willen en kunnen samenwerken) van de teamleden en hun chefs.
Het projectteam zal beter functioneren en daardoor tot betere prestaties komen naarmate de teamleden elkaar (zakelijk) meer waarderen, begrip voor elkaar en elkaars problemen kunnen opbrengen, bereid zijn te geven en te nemen, naar elkaar te luisteren e.d. Het gemeenschappelijk doel
dient te zijn: door de integratie van de individuele bijdragen tot een zo goed mogelijk produkt te
komen, waarbij alle bijdragen in principe gelijkwaardig zijn, ongeacht de discipline of het niveau
van het teamlid.
Het voelen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het eindprodukt is hierbij een belangrijk element. Naast de aandacht voor de intermenselijke relaties binnen het team, kan ook kennis
van de techniek van vergaderen (voorbereiding, agendering, besluitvorming, verslaglegging, etc.)
het functioneren van een team positief bei'nvloeden.
6.5. Binnen het projectteam moet een vrije gedachten-uitwisseling mogelijk zijn.
Hoewel deze voorwaarde vanzelfsprekend lijkt kunnen hier toch haken en ogen aanzitten. Z o kan
bijvoorbeeld de samenwerkingsvaardigheid binnen de groep onvoldoende zijn, waardoor de aanwezige creativiteit te weinig wordt benut of bepaalde groepsleden buiten de boot vallen.
Een stagnatie in het groepsproces kan ook optreden indien binnen een groep relatief grote rangsverschillen bestaan en de groepscultuur daarbij sterk hierarchisch is. De kans bestaat dan dat de
,,mindere g o d e n " onvoldoende inbreng in het project krijgen of als ,,werkpaarden" moeten gaan
fungeren.
Wil het groepsproces soepel verlopen en de motivatie van de leden op peil blijven, dan dient ieder
lid zich te kunnen uitspreken over de zin of onzin van gevolgde of te volgen werkwijzen. Het voorkomen van eerdergenoemde knelpunten is een van de taken van de projectleider. Hij dient hiertoe
een zekere ervaring c.q. training te hebben. Is deze in onvoldoende mate aanwezig dan kan b.v.
een beroep worden gedaan op een meer professionele groepsbegeleider, die dan een deel van
de taak van de projectleider overneemt.
6.6. De relatie van het projectteam tot de rest van de organisatie dient duidelijk te zijn.
In de voorgaande paragrafen is reeds gewezen op het belang van duidelijke afspraken over de
taak en bevoegdheden van een projectteam.
*) voor de concrete aspecten van sociale vaardigheid
"Ontwikkeling RWS-organisatie", September 1977.

wordt verwezen naar bijlage 2 van de nota
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Binnen een directie of dienst zijn de volgende constructies mogelijk (afb. 10):
Het projectteam is samengesteld uit functionarissen van niveau II en eventueel III. Niveau I (het directieteam) is dan opdrachtgever en tevens stuurgroep en heeft binnen de locale organisatie de
hoogste beslissingsbevoegdheid. In een dergelijke structuur kan het directieteam haar stuurgroepfunctie en eventueel ook haar beslissingsbevoegdheid mandateren aan een van de directieteamleden.

afb. 10

HID

E

T.o.v. het projectteam (en projectleider) treedt het directieteamlid dan op namens het directieteam,
aan wie hij uiteraard verantwoording schuldig is. Het is minder gewenst dat in deze organisatievorm een van de directieteamleden als projectleider optreedt, omdat dan een vermenging van
functies (b.v. adviseur en beslisser) plaatsvindt, die de duidelijkheid niet bevordert. Afhankelijk van
de eisen die aan de projectleider worden gesteld kan deze zowel van niveau II als III afkomstig zijn.
Veelal komt de projectleider uit de (hoofd)afdeling die het meest belanghebbend bij het project is.
Het is de vraag of dit de meest wenselijke situatie is. Een projectteam wordt ingesteld om een produkt van de gehele organisatie te realiseren en niet dat van een (hoofd)-afdeling. Per definitie is
dus iedere organisatie-eenheid een belanghebbende, wordt een (hoofd)-afdeling te veel op de
voorgrond gesteld en komt ook de projectleider nog uit deze (hoofd)afdeling, dan loopt men snel
kans dat de projectteamleden meer als adviseurs dan als gelijkwaardige partners van de bedoelde
(hoofd)afdeling en/of projectleider gaan functioneren. Dit euvel kan ten dele worden ondervangen
indien duidelijk wordt gesteld (en ook zo wordt gehandeld) dat voor zaken het project betreffende
een nieuwe relatie projectleider-opdrachtgever tot stand komt, die los staat van de hierarchische
en/of functionele relatie die in de staande organisatie bestaat. Ook in het optreden naar buiten dient
dit tot uitdrukking te komen. De projectleider treedt op als vertegenwoordiger van het projectteam
en niet als vertegenwoordiger van zijn (hoofd)afdeling.
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Een andere mogelijke structuur is dat het projectteam wordt samengesteld uit medewerkers van
niveau III (zie afb. 10), waarbij uit functionarissen van niveau II een stuurgroep wordt samengesteld
en niveau I hoogste beslissingsbevoegdheid heeft.
Deze vorm zal worden gekozen als het project de vorming van meerdere (deel)projectteams vergt.
De stuurgroep treedt dan coordinerend op t.a.v. de verschillende projectteams. Een goede
constructie met korte communicatielijnen, kan worden gevonden indien de projectleiders van de
(deel) projectteams tevens zitting hebben in de stuurgroep.
Overigens moet worden voorkomen dat boven en naast een projectgroep, allerlei groepen (klankbordgroep, voorportaal, adviesgroep, etc.) worden gevormd die in feite weinig toegevoegde waarde hebben, maar wel informatie-stromen genereren en de besluitvorming kunnen stagneren.
Soms komt de vorming van dergelijke ,,kerstboom-structuren" voort uit het gebrek aan vertrouwen
in de projectleider of in het projectresultaat. Een heroverweging van de projectopzet is dan op zijn
plaats.
Bij langdurige projecten waarbij in de verschillende fasen de inbreng van andere disciplines nodig
is kan het^in hebben de samenstelling van het projectteam te veranderen. Dit dient echter planmatig te geschieden, waarbij grote aandacht wordt besteed aan de noodzakelijke informatieoverdracht. Gewaakt dient te worden dat door wijzigingen in het team de continui'teit en de effectiviteit in het algemeen worden verstoord, bijv. door het ontstaan van subgroepen binnen het team.
6.7. Het project dient planmatig te worden aangepakt.
Het planmatig aanpakken van een project houdt in, dat vooraf op basis van een systematische
overweging van alle relevante factoren (o.a. doelstellingen, beschikbare hulpmiddelen) de uitvoering van activiteiten en de daarop betrekking hebbende beslissingen voorbereid worden.
De noodzaak tot deze planmatige aanpak zal duidelijk zijn wanneer we ons realiseren dat voor het
tot stand brengen van een project een aantal activiteiten noodzakelijk zijn. Elke activiteit vereist op
zijn beurt weer een aantal handelingen, welke bovendien voordat zij uitgevoerd kunnen worden
meerdere beslissingen vereisen. Deze beslissingen betreffen o.a.:
—
—
—
—
—
—
—
—

de aard van de handelingen
het tijdstip van begin en einde van de handelingen
plaats van handeling
de wijze van uitvoering
de uitvoerenden
het tempo
de frequentie van de handelingen
de te brengen offers.

De beslissingen kunnen elkaar onderling bei'nvloeden. Bovendien kunnen tal van beperkingen
voortvloeien uit omstandigheden die niet of slechts in geringe mate door de projectgroep bei'nvloedbaar zijn.
Indien hiermee bij de voorbereiding geen rekening wordt gehouden is de basis gelegd voor het
zich in de toekomst voordoen van problemen.
O m voor alle activiteiten tot meer planmatige, en daarmee beheersbare, aanpak te komen, wordt
ondermeer gebruik gemaakt van de volgende planningssystemen: projectplanning, (hoofd)afde-
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lingsplanning en directieplanning. De planningstechnieken die bij het laten functioneren van deze
systemen gehanteerd kunnen worden, sluiten voor een belangrijk deel aan op de algemeen erkende technieken die vanuit de bedrijfseconomie en de bedrijfskunde ontwikkeld zijn. Hierbij valt in
de eerste plaats te denken aan de traditionele planningstechnieken als:
— bloknetwerk
— pijlennetwerk
— relatie-tijddiagram
— evenwichtslijn
— staaf diagram.
Daarnaast bestaan nog een groot aantal technieken, welke bij de planmatige aanpak voor een
waardevolle ondersteuning zorgen, o.a.:
—
—
—
—

methoden voor beleidsanalyse
methoden van informatieverzorging
organisatietechnieken
rationalisatietechniek waaronder operations-researchtechnieken.

Wanneer eenmaal op basis van de plannen de uitvoering in gang is gezet, dient dit proces te worden beheerst. Hiertoe wordt aan de hand van een regelmatige vergelijking van de plannen met
de feitelijke gang van zaken, vastgesteld in hoeverre voortgang gemaakt wordt met het bereiken
van de gestelde doelen. Deze voortgangsbewaking vindt plaats met behulp van een voortgangsrapportage waarin door een standopname de werkelijke met de geplande situatie van de werkzaamheden wordt vergeleken. Indien uit de voortgangsrapportage blijkt, dat de activiteiten niet
conform de planning verlopen, kan dit tot een tweetal soorten acties aanleiding geven. In de eerste
plaats kunnen activiteiten bijgestuurd worden binnen het kader van de bestaande plannen. Daarnaast kan, indien blijkt dat deze bijsturing om bepaalde redenen (o.a. technische, financiele) niet
mogelijk is, een bijstelling van de plannen plaatsvinden. Dit laatste kan ook gebeuren indien zich
een wijziging in de relevante factoren voordoet.
Om de planmatige aanpak (inclusief voortgangsbewaking) zo goed mogelijk te verwezenlijken is
het noodzakelijk dat de plannen niet alleen in gedachten van de direct betrokkenen leven, maar
dat een en ander bovendien duidelijk op papier komt te staan. Hierdoor wordt de eenduidigheid,
de overzichtelijkheid en de overdraagbaarheid vergroot. Derhalve wordt in het geval van een projectmatige aanpak een document (projectplan) opgesteld waarin gegevens over het project worden verzameld.
De zin van het opzetten van een projectplan en van het projectplan zelf, is gelegen in een drietal
punten:
— de basis voor de besluitvorming
— grondslag voor de controle op de voortgang
— documentatie over het project (waaronder informatie aan betrokkenen)
De inhoud van het projectplan zal zodanig gekozen moeten worden, dat tegemoet gekomen wordt
aan deze eisen ten aanzien van besluitvorming, voortgang en documentatie. In praktijk is ervaring
opgedaan met een bepaalde indeling van de projectplannen. Deze indeling is als volgt:
1. Omschrijving en doel van het project
2. Belangrijkste uitgangspunten
3. Plananalyse
4. Tijdschema
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kosten
Organisatie en taakverdeling
Personeelsinzet
Externe organisaties en hun relatie tot het project
Administratieve en wettelijke procedures
Netwerkmotivering
Projectbegeleiding en voortgangscontrole
Verzendlijst (informatie aan betrokkenen).

Uiteraard is deze indeling niet dwingend, het kan noodzakelijk blijken de informatie uit te breiden
dan wel te beperken. Zo zou bij de voorbereiding van een project het plan in eerste instantie in
hoofdlijnen opgesteld kunnen worden waarna in latere fasen tot een nadere uitwerking gekomen
wordt. Ook kan de mate waarin de plananalyse en het tijdschema gedetailleerd worden per soort
project wisselen.
Van belang is wel dat de informatie waarover beschikt wordt ook in het projectplan wordt opgenomen. Hierdoor wordt de documentatie-functie zoveel mogelijk benut. Het plan dient dan als een
communicatiemiddel tussen degenen die bij het project betrokken zijn of betrokken worden.
Dit geld ook voor een aantal zaken die in de voorgaande paragrafen aan de orde werden gesteld.
Indien deze in het projectplan geregeld worden, vormen zij voor de projectdeelnemers een gemeenschappelijk geaccepteerd uitgangspunt. Het gaat hierbij o.a. om:
—
—
—
—
—
—

definiering van de opdracht
de afgesproken inzet van projectleider en teamleden
de bevoegdheden van projectleider en teamleden.
de beschikbare (financiele) middelen
de functie van projectleider en teamleden
de relatie van het projectteam tot de rest van de organisatie.

Door deze punten in het projectplan op te nemen kunnen een aantal mogelijke knelpunten bij voorbaat worden voorkomen. De functie van het projectplan is voornamelijk gerelateerd aan de besturing van het project. Daarnaast speelt het projectplan ook een rol bij de besturing van de
organisatie. Elk projectplan immers bevat informatie die, gecombineerd met informatie uit andere
projectplannen, een belangrijk inzicht in het reilen en zeilen van de gehele organisatie (of een onderdeel daarvan) kan verschaffen. In het bijzonder over de toekomstige behoeften aan personeel,
geld, materieel en materiaal levert het projectplan wezenlijke gegevens. Dit is een reden te meer
om aan de planmatige aanpak en het daarop gebaseerde projectplan grote aandacht te schenken.
6.8. Het project en daarmede de projectgroep moet eindig zijn.
Hoewel de eindigheid van een project en daarmee van een projectgroep uit de definitie van een
project volgt, blijkt in de praktijk nogal eens dat het project steeds ruimer gedefinieerd gaat worden
of dat de projectgroep - uit een soort zelfcontinuering - aanverwante of zelfs andere gebieden gaat
bestrijken. Vele studiegroepen, commissies, werkgroepen en hoe ze allemaal mogen heten, lijden
aan dit euvel.
Soms zien we dergelijke groepen min of meer permanente onderdelen van de bestaande organisatie worden, die de toch al niet eenvoudige overheids-organisatie nog ondoorzichtiger maken. Het
kan soms nuttig zijn om b.v. een studiegroep ook met een stuk uitvoering te belasten, hoewel hiervoor heel verschillende vaardigheden nodig kunnen zijn.
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Ook komt het voor dat een groep wordt gevormd met een min of meer continue taak, b.v. voor
de bewaking van de doelmatigheid van administratieve procedures binnen de organisatie.
Over het algemeen echter dient een ingestelde projectgroep na beeindiging van haar opdracht te
worden ontbonden.
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VII Checklist projectmatig werken.
A.

Wanneer projectaanpak en instelling projectgroep;
—
—
—
—
—
—

B.

betreft het werk een eenmalige (eindige) onderneming
is het onderwerp complex en omvangrijk
is afweging verschillende belangen nodig
zijn meerdere disciplines vereist
is onderlinge beinvloeding en afstemming essentieel
is de bestaande organisatievorm minder geschikt.

Welke voorwaarden dienen vervuld te zijn;
—
—
—
—

zijn achtergronden, doel en probleemstelling geformuleerd
staat vast wie opdrachtgever is
is er een duidelijke taakopdracht voor de projectgroep
is karakter van de opdracht bekend: (inventarisatie problemen, coordinatie, beslissingsvoorbereiding, beslissingsuitvoering)
— zijn de beschikbare tijden van projectgroepleden en de middelen bekend
— is de prioriteit ten opzichte van andere projecten bepaald
— is de relatie met andere werkzaamheden c.q. groepen vastgesteld.
C.

Welke samenstelling van de groep;
— welke organisatie-onderdelen moeten bij project worden betrokken
— welke inhoudelijke deskundigheden (disciplines) dienen gezien de taakopdracht in de
groep aanwezig te zijn om een kwalitatief goed produkt te leveren
— wie kan als projectleider fungeren gezien technische kennis van project, leidinggevende
capaciteiten, vaardigheid in groepswerk, representatief optreden
— is externe deskundigheid nodig
— is de groep qua omvang nog werkbaar
— hebben groepsleden tijdens de gehele looptijd zitting in groep of verdient een wisselende
bezetting de voorkeur.

D.

Taken en verantwoordelijkheden;
— zijn de bevoegdheden van de projectgroep als geheel geregeld (inventariseren, adviseren, beslissen)
— is de taak van de opdrachtgever in relatie tot de taak van de projectgroep duidelijk vastgesteld
— is de taak en bevoegdheid van de projectleider duidelijk vastgesteld
— idem voor groepsleden
— is de (veranderde) relatie van de groepsleden ten aanzien van de hierarchische chefs
geaccepteerd en aangegeven.
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Werkwijze van de projectgroep;
—
—
—
—
—

aan wie rapporteert de groep
met weike frequentie
in welke vorm
is de opdrachtgever toegankelijk voor de projectleider
wordt een projectplan opgesteld waarin onder andere vele antwoorden op voorgaande
vragen worden vastgelegd
—wie verzorgt de voortgangsbewaking van dit plan
—wie beslist bij afwijkingen van het plan
—wordt de projectgroep na beeindiging van het project ontbonden.

VIII Aanbevelingen.
De aanbevelingen zijn gebaseerd oo de evaluatie in januari 1988 van werkgroep Techniek (SW2)
betrokken bij de studie naar de stormvloedkering Nieuwe Waterweg.
a.

Een gerichte selectie van personen kan bijdragen aan een succesvol verloop van een project.
Anderzijds dient te worden gewaakt voor het teveel recruteren uit een vaste groep, de leer- en
vormingsaspecten voor 'nieuwelingen' worden dan onvoldoende benut.

b. In een onzekere situatie met betrekking tot de taakopdracht dient aandacht te worden gegeven
aan de beleidsmatige informatie-voorziening.
Hierbij vormen de achtergronden van de situatie een essentieel onderdeel. Voor deze informatievoorziening dient tijd te worden gereserveerd, openheid te worden betracht en zekerheid te
worden verkregen dat zij op alle niveaus doordringt.
c.

Bij de opzet van een projectorganisatie moet - naast de behoefte aan inhoudelijke deskundigen
(disciplines) - minstens zoveel aandacht aan de ondersteunende functies worden gegeven.
Ondersteunend in de zin van planningscapaciteit, secretariaten, automatiseringsdeskundigheid
en verzorgende activiteiten. Zij vormen de smeerolie voor een soepele machine. De leiding van
deze functies dient van voldoende niveau te zijn.

d. De personele bezetting van een projectgroep dient evenredig te verlopen met de werkbelasting. Dit zowel wat betreft de verhoging als de vermindering, zo mogelijk gebaseerd op een
capaciteitsplanning.
Bij verhoging van de werkbelasting kan gebruik worden gemaakt van verschillende instrumenten, zoals het vergroten van de groep vanuit de ,,moederorganisaties", het uitbesteden van
werk, het aantrekken van uitzendkrachten, het inschakelen van het thuisfront en het verrichten
van overwerk. Sleutelfuncties dienen in verband met de inwerkperiode tijdig te worden
gepland.
e. Het verdient de voorkeur personen aan een of een beperkt aantal projecten te laten werken.
Het volgtijdig werken aan verschillende projecten in plaats van gelijktijdig verhoogt de effectiviteit als gevolg van minder aanloop- en wrijvingsverliezen en een grotere doelgerichtheid. Dit
geldt ook voor normale lijnorganisaties.
f.

Indien een project in korte tijd en met een te verwachten hoge werkbelasting moet worden gerealiseerd dienen voorwaarden te worden geschapen die een slagvaardig handelen en korte
communicatielijnen mogelijk maken.
Zaken die hiertoe bijdragen zijn ondermeer:
— Gezamenlijke huisvesting, waardoor een intensief overleg en directe terugkoppelingen mogelijk worden. Tevens wordt hierdoor de teamgeest bevorderd en vindt een afscherming
plaats voor invloeden uit de ,,normale" werksituatie.
— Een eigen budget, waarmee adequaat (met voorbijgaan aan bureaucratische procedures)
kan worden gereageerd door de aanschaf van middelen en het aantrekken van capaciteit.
Het is wenselijk de behartiging van de werkvoorwaarden voor het betrokken personeel mede in dit budget onder te brengen.
— Het zoveel als mogelijk vrijmaken van betrokkenen, zodat de aandacht geheel op het project kan worden gericht.
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g. De werkwijze binnen een projectorganisatie wordt mede bepaald door de eenduidigheid van
opdrachtgever(s) en de helderheid van de taakstelling c.q. het te realiseren produkt.
Indien deze duidelijkheid/helderheid niet tijdig kan worden verkregen dient anticiperend te worden gewerkt, waarbij het risico van onnodig werk moet worden geaccepteerd.
Met andere woorden bij gebrek aan sturing van 'bovenaf, wordt sturing van ,.onderaf" noodzakelijk om het project te doen slagen c.q. voortgang te houden.
h. De behoefte aan (geavanceerde) apparatuur dient tijdig te worden onderkend. Hierbij moet gezorgd worden voor de afstemming op het verwachte werkvolume in kwalitatieve en kwantitatieve zin, de onderlinge afstemming van de apparatuur en de gebruikersvriendelijkheid. Indien
gebruik wordt gemaakt van de hulp van derden dient met algemeen bekende programmatuur
e.d. te worden gewerkt.
i.

Alvorens een project te starten is het doelmatig de diverse fasen van het project te analyseren,
zodat inzicht wordt verkregen in de technische, personele, financiele en logistieke behoeften
van het project, gezien in de tijd. Deze zaken dienen in een projectplan te worden vastgelegd,
waarbij tevens wordt aangegeven de bevoegdheden-structuur, de in- en externe informatievoorziening (w.o. overleg) en de rapportagelijnen.

j.

Binnen een project kunnen verschillende coordinatiebehoeften worden onderkend, namelijk:
— de technisch-inhoudelijke coordinatie, bijvoorbeeld afstemming van deel resultaten en het
eindprodukt;
— de procescoordinatie, waaronder bewaking en bijstelling van de planning en andere afspraken uit het projectplan;
— coordinatie van de ondersteuning zoals secretariaten, financieel beheer, verzorgende
functies;
— afstemming met opdrachtgevers en verdere omgeving.
In eerste aanleg behoren deze coordinerende activiteiten tot de verantwoordelijkheid van de
projectleider. Deze kan onderdelen van de taak met hun bevoegdheden mandateren aan anderen, mits de bevoegdheden duidelijk zijn omschreven en geaccepteerd door het projectteam
c.q. de projectorganisatie.

k. Voor de kwaliteitsborging van het produkt zijn diverse vormen mogelijk, namelijk:
— eerder vastgelegde normen en voorschriften;
— instelling van een kwaliteitsgroep (klankbord);
— toetsing bij het thuisfront of derden door (deel)projectleiders;
— audits in diverse vormen.
Indien de vorm van een klankbordgroep wordt gekozen dienen de tijdstippen van inbreng te
worden vastgelegd (bijv. aan de hand van de projectfasering). De leden van de klankbordgroep moeten voldoende tijd hebben en tijdig van de nodige informatie (kunnen) worden
voorzien.
i.
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Met name in sterk doelgerichte groepen is het zaak tijd voor bezinning te reserveren teneinde
veranderingen in de taakstelling of een volgende fase in het produktieproces te analyseren en
wederom een gezamenlijk uitgangspunt (startpunt) te verkrijgen.

m. Binnen een projectgroep is een snelle informatie-uitwisseling van essentieel belang. Dit kan
worden bereikt door de horizontale contacten (met voorbijgaan van de hierarchie) te stimuleren.
Met name geldt dit voor de meer operationele informatie.
De beleidsmatige informatie zal grotendeels via de top de projectorganisatie bereiken. Het is
de verantwoording van het projectmanagement dat deze informatie - die in feite het werkkader
en de marges van het project aangeeft - tot op alle niveaus doordringt.
n. Voor een projectleider zijn leidinggevende capaciteiten en gevoel voor een projectmatige wijze
van werken belangrijker dan een brede of diepe inhoudelijke deskundigheid. De kracht dient
te liggen in het mobiliseren, coordineren en motiveren van de verschillende disciplines.
Indien binnen een project afspraken zijn gemaakt ten aanzien van bevoegdheden e.d. (zowel
voor individuen als groepen) dan dient hiervan alleen in uiterste noodzaak te worden afgeweken. Het zonder overleg doorbreken van afgesproken leidingpatronen of rapportagelijnen wekt
veelal (onnodige) irritatie.
o. Belangstelling van het lijnmanagement voor een project kan een positieve waardering opleveren, mits die niet ervaren wordt als inhoudelijke bemoeiienis met voorbijgaan van het projectmanagement.
p. Personen die intensief bij een projectmatige aanpak betrokken zijn geweest, moeten gelegenheid krijgen om hun ervaringen in de ,,normale" werksituatie uit te dragen.
q.

In een projectorganisatie is een (tijdelijke) hoge werkdruk acceptabel, een dergelijke druk kan
niet als norm voor de normale werksituatie worden gehanteerd.

r.

Het is zinvol (en beleefd) om personen die bij een project betrokken zijn geweest, op de hoogte
te houden van de verdere voortgang c.q. resultaten van het project.
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