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lnleiding

Deze oriëntatie op het verbeteren van de positie van projectleiders
binnen Rijkswaterstaat (RWS), is geschreven in opdracht van de
projectleider kostenbeheersing bij het Hoofdkantoor.
Het deelproject 'verbeteren positie projectleiders' is aangewezen als één
van de sleutelprojecten om de kostenbeheersing van MIT-projecten te
verbeteren.
RWS, 200 jaren jong, is in die lange periode telkens in staat gebleken
zich aan te passen aan de wisselende eisen die de omgeving aan haar

functioneren stelde. RWS werd en wordt nog steeds gewaardeerd als
organisatie die door haar technisch hoogwaardige kennis in staat is
complexe natte en droge infrastructuur te realiseren en te beheren. Dat
alleen is echter niet meer voldoende. De maatschappij roept om dezelfde
prestatie tegen optimale kosten. Op het gebied van kostenbeheersing
heeft RWS een scala aan verbeterpunten, waar de organisatie
slagvaardig op inspeelt getuige het project 'kostenbeheersing'.
Projectleiders worden verantwoordelijk geacht voor o.a. de financiële
beheersing van hun project. Zij geven aan dat, willen zij die

verantwoordelijkheden goed invullen, een in veel opzichten andere
positie moeten hebben. Toch moet het niet uitsluitend als probleem van
projectleiders gezien worden. Het beheersen van de kosten is een
probleem van RWS waarbij de sleutel tot de oplossing ligt bij het totale
management van RWS.
De directe aanleiding voor het uitvoeren van deze oriëntatie op aspecten
rond kostenbeheersing vormden de aanbevelingen van de werkgroep
Blom en de kostenstijgingen van het MIT 1999 t.o.v. het MIT 1998. Na
alle verwikkelingen rondom het MIT 1999 heeft de minister helder
kenbaar gemaakt, zowel richting Tweede Kamer als richting VenW dat
het MIT (in ieder geval de randen daarvan) in beton is gegoten. Dit
standpunt is onveranderd geldig. Om haar aandeel daarin te kunnen
waarborgen, zijn bij RWS de bekende acties gestart rondom het opstellen
van scopes en het vaststellen van het taakstellend budget op HIDniveau. Het is de expliciete verantwoordelijkheid van de HID om te
zorgen dat het geheel van projecten binnen zijn dienst binnen het
taakstellend budget blijft.

Nu blijkt uit nadere analyses, dat problemen zoals het niet tijdig
opleveren van het gevraagde product en het uit de kosten lopen van
projecten, onder andere te maken (kunnen) hebben met hoe projecten
binnen een Directie zijn georganiseerd. Sommige projectleiders realiseren
hun project ondanks, in plaats van dankzij, hun organisatie. Sommige
projectleiders gaan over alles, behalve over geld. Sommige interne
opdrachtgevers zien zich geconfronteerd met de onmogelijk opdracht om
15 oÍ 20 opdrachten inhoudelijk zwaar te moeten begeleiden.
Afdelingshoofden weten niet altijd of zij, oÍ de projectleider, inhoudelijk
aan de lat staan voor deelprojecten. Maar zii worden bijna altijd op de
inhoud van projecten aangesproken, ook al is het expliciet niet hun
verantwoordelijkheid. Het laat zich raden dat dit alles niet helpt bij het in
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de hand houden van de kosten, het bewaken van de kwaliteit en het
handhaven van de oorspronkelijke doorlooptijd.
Proiectleiders en proiectleiders van MlT-proiecten hebben in diverse
interviews en biieenkomsten aangegeven dat hun positie binnen RWS
de beheersing van de kosten van hun projecten niet versterkt en vaak
zelfs verslechtert.

Kortom, hoe projecten zijn georganíseerd binnen een regionale Directie,
heeft directe invloed op de kans, dat een HID zijn opdracht, -het tijdig
realiseren van kwalitatief goede projecten binnen het taakstellend
budget-, kan waarmaken. Het doel van het versterken van de positie
van M|T-projectleiders en het verhelderen van de taak- en
verantwoordelijkheidsverdeling tussen projectleiders en lijnmanagement,
is het vergroten van de kans dat een regionale Directie haar projecten
binnen het taakstellend budget realiseert. Deze oriëntatie geeft op
hoofdlijnen aan hoe die positie verbeterd en de onderlinge relaties
verhelderd kunnen worden. Deze oriëntatie verkent, bezien vanuit de
positie van M|T-projectleiders, de problemen; draagt oplossingen aan en
geeft een vooaet voor implementatie. Dit gebeurt vanuit de optiek dat
kostenbeheersing een RWS-breed vraagstuk is dat door het lijn- en het
projectmanagement opgelost kan worden. De benadering is nadrukkelijk
vanuit de problematiek van de projectleiders, maar de oriëntatie zal
aangeven dat hierbij zowel voor projectleiders als voor lijnmanagers
winst te behalen valt.
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2 Samenvatting

De oriëntatie op het versterken van de positie van MIT-projectleiders is
uitgevoerd met behulp van het 75-model van McKinsey. De conclusie is
dat de positie van de projectleiders niet alleen door harde factoren zoals
mandaat, maar ook door zachte factoren zoals kennis, rolopvatting en
durf beïnvloed wordt. Omdat RWS door haar cultuur een sterke voorkeur
heeÍt voor de 'harde S-en' is het advies om bij de implementatie
nadrukkelijk aandacht te besteden aan de 'zachte S-en'.

7S-en Mc Kinsey Oplossingsrichtingen voor het versterken van de positie van MlT-proiectleiders.
Style

Versterk delje rol van projectleider als deskundige en professionele manager, toon

durf en lef.
Shared Values

Vergroot het kostenbesef binnen RWS. Voer het projectmatig werken krachtiger
door.

Skills

Zorg voor een aparte opleiding voor zware projectleiders, analoog aan de opleiding
voor dienstkringhoofd. Vergroot de 'nieuwe' projectkennis (risicomanagement,
projectplanning, nieuwe contractvormen). Versterk de managementvaardigheden
van projectleiders (m.n. op de gebieden risico-analyse en risicomanagement,
planning en control en personeelszorg). Versterk het leiderschap van het
lijnmanagement.

Staff

Zorg voor personeel met de gewenste kwaliteiten (arbeidsmix). Ondersteun
(clusters van) projecten met specialistische projectondersteuners. Versterk het
kennismanagement van projectleiders.

Systems

Zorg voor een Levensduurkosten-benadering bij projectbeslissingen. Ontkoppel
projecten van kasritmes. Ceef projectleiders en lijnmanagers middelen van
voldoende kwaliteit om hun planning en control-taken goed uit kunnen voeren.

Structure

Maak taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder. Richt 'hybride
organisaties' in: maak voor ieder project een afweging welke organisatievorm
optimaal is. Voer bij voorkeur grote en/of complexe projecten uit in
projectorganisaties. Weeg voor andere projecten af hoe de aansturing optimaal
plaats kan vinden en voer deze, met op maat gesneden taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, uit in lijn- of matrixorganisatie. Ceef de
projectleider voldoende ruim mandaat (bevoegdheden in balans met de
verantwoordelijkheden). Beperk de 'span of control' van interne opdrachtgevers:
laat een functionaris met een stevige positie (minimaal hoofdafdelinghoofd) als
enige opdrachtgever zijn van bestuurlijk complexe projecten. Betrek
afdelingshoofden bij de grote en/of complexe projecten in begeleidings- of
expertisegroepen. Daarmee worden de inhoudelijke en prijs-kwaliteit aspecten van
projecten door een systeem van 'check and balances' gewaarborgd. Delegeer het
opdrachtgeverschap van alle andere projecten naar het niveau van afdelingshoofd,
inclusief de bijbehorende bevoegdheden.

Strategy

Maak van de projectleiders van RWS een vast aandachtspunt in SPM, besteed
daarin nadrukkelijk aandacht aan de loopbaanmogelijkheden van projectleiders.
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Regionale Directies zullen met de oplossingsrichtingen moeten gaan
experimenteren. Er bestaat niet zoiets als een algemeen geldende
oplossing, ieder project, iedere Directie, heeft baat bij maatwerk. De
keuze van organisatievorm, mandaat, bezetting van het project en
planning en control hangen in het bijzonder af van de soort (omvang,
complexiteit) van het project, de kwaliteiten van personeel en andere
situationele factoren.

Waar niet mee geëxperimenteerd kan en mag worden is het helder
maken van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Daar waar die
onduidelijk zijn en door elkaar lopen, is en voelt niemand zich echt
verantwoordelijk en is de kans onevenredig klein, dat een Directie haar
projecten met de gewenste kwaliteit binnen het gestelde taakstellend
budget kan leveren.
Wanneer we bewust en weloverwogen omgaan met de hierboven
vermelde oplossingsrichtingen dan kan RWS hier de vruchten van
plukken omdat er een win/win-situatie ontstaat voor zowel projectlijnmanagement met de volgende voordelen

als

Algemeen

Heldere bevoegdheden en verantwoordelijkheden en effectievere
planning en control, waardoor beter gecommuniceerd wordt met grotere
mogelijkheden tot kostenbeheersing.
Winstpunten voor het projectmanagement
Een mandaat in evenwicht met de aard van het project en de
competenties van het projectteam. Betere loopbaanmogelijkheden voor
projectleiders. Meer betrokkenheid van de opdrachtgever, die immers
meer tijd heeft omdat het aantal projecten onder diens hoede tot een
reëel aantal beperkt is. Personeel van de gewenste kwaliteit in het
projectteam. Meer uitdagingen in het 'breder' managen van zijn project.
Professionele sparringpartner voor het afdelingsmanagement met
voldoende wederzijds begrip. Op hun taak berekende projectleiders
leveren het afdelingsmanagement professioneel tegenwicht en

belangrijke managementinformatie.
Winstpunten voor het lijnmanagement

Het hoofdafdelingshoofd heeft door het delegeren van het intern
opdrachtgeverschap van relatief kleinere projecten meer tijd om zich te
wijden aan het opdrachtgeverschap van de complexe projecten. Door
afdelingshoofden tevens in te schakelen bij de begeleiding van een
aantal grote projecten, wordt de inhoudelijke kwaliteit van projecten
geborgd. Door het vergroten van de bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de projectleiders, vergroot hij de
werkvreugde van commitment van deze projectleiders, waardoor er een
intrinsieke drive om binnen het gestelde budget te blijven wordt
ingebouwd.
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Het takenpakket van afdelingshoofden wordt interessanter door het
expliciet moeten schakelen tussen de rollen van gedelegeerd intern
opdrachtgever, leverancier van producten, personeelsmanager en
kwaliteitsborger. In de rol van intern gedelegeerd opdrachtgever beschikt
het hoofd over alle financiële bronnen en overige managementbevoegdheden. Als leverancier van
producten is hij zelf inhoudelijk en
financieel verantwoordelijk voor een stuk
projectmanagement. In de rol van
personeelsmanager is hij bezig met het
bijschaven van de kwaliteiten van zijn
personeel. In de rol van kwaliteitsborger
is hij op expliciet verzoek van het

hoofdafdelingshoofd op afstand
betrokken bij de inhoud.
Door een deel van het financiële beheer
bij projectleiders te leggen en via hen de
voortgang te monitoren, krijgt de
lijnmanager vroegtijdig inzicht in
problemen rond kostenbeheersing.
'lijnmanager'

Hier is het zaak dat de 7 S-en zoveel mogelijk in evenwicht (qua
aandacht, energie en impact) met elkaar toegepast worden. Zowel de
projectleiders als poothoofden als ook afdelingshoofden hebben er veel
bij te winnen, als men elkaar vertrouwt en gezamenlijk optrekt.
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3 Opdracht

Aanleiding
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat een projectleider binnen RWS
een 'positie' heeft waardoor hij/zij slecht in staat is om de kosten van
zijn/haar project te beheersen. Het project 'Kostenbeheersing
Infrastructuur', hierna te noemen het project KBl, meent dat de positie
van projectleiders een zwaarwegende factor voor kostenbeheersing is en
heeft als deelproject 'het versterken van de positie van projectleiders'
gelanceerd.
Probleemstelling

M|T-projectleiders kunnen (bevoegdheden, systemen, middelen,
organisatie), mogen (verantwoordelijkheden) en willen (cultuur en
houding) de kosten van hun projecten niet of onvoldoende beheersen.
Opdracht
Breng in kaart wat er moet gebeuren zodat MIT-projectleiders hun

projectkosten kunnen, mogen en willen beheersen.
De oriëntatiefase van het project is geslaagd (doelstelling) als:

-

er een grondige, maar beknopte, analyse ligt van de factoren die
oorzaak zijn van het probleem;
een implementatievoorstel/plan van aanpak ligt dat aangeeft welke
factoren op welke wijze op welke termijn onder welke voorwaarden
aangepakt moeten worden om zorg te dragen dat het probleem
opgelost kan worden.

Randvoorwaarden, uitgangspunten en beperkingen
MIT-projecten, niet de grote projecten zoals HSL en Betuweroute,
worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Regionale

-

Directies;

dit project richt zich op de positie van MIT-projectleiders, inclusief
projectleiders voor projecten gericht op waterkeren en water beheren.
Het begrip MIT-projectleider is in dit rapport synoniem voor andere
functiebenamingen zoals projectleider.

Aanpak

Voor de aanpak is gekozen voor het 7S-model van Mc Kinsey. Het werk
werd door een kerngroep, die bestond uit projectleiders en
personeelsfunctionarissen, uitgevoerd. Deze werd bijgestaan door een
klankbordgroep van projectleiders vanuit alle regionale Directies, zowel
vanuit nat als droog, zowel planstudie en realisatie. De bevindingen en
oplossingsrichtingen zijn vervolgens getoetst in vier sessies met
lijnmanagers van de regionale Directies.
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4 Probleemanalyse

4.1 Problemen ervaren door projectleiders
Organisatie (Structure)

-

lijnaansturing en projectsturing lopen door elkaar heen;
niet alle disciplines zijn gedekt in een projectteam;
de opdrachtgever heeft teveel projecten om aandacht aan mijn project

te kunnen

besteden;

de organisatie 'houdt het dak niet dicht' en laat de waan van de dag
in mijn project toe;
specifiek ten aanzien van taken en verantwoordelijkheden:
- als projectleider kan ik mijn medewerkers niet direct aansturen;
- ik heb geen financiële bevoegdheden;
- de mandaatregeling van RWS kent geen projectleider (ook geen
afdelingshoofd etc.);
- financiële verantwoordelijkheden zijn een bureaucratische wirwar.

Cultuur en waarden en normen (Shared values, Style)

-

-

de gehele lijn, van HID tot aan prolectleider, moet aangesproken
worden oplverantwoording afleggen over kosten (kostenbesef begint

bij het management);
we kunnen geen nee zeggen, het is zo'n leuk project. We mogen
vaak ook geen nee zeggen, dat is ongewenst;
we missen het gevoel 'samen op te trekken' doordat de
opdrachtgever te weinig tijd voor ons project heeft;
er is geen heldere communicatie met het Hoofdkantoor en de
Bestuurskern, er zijn teveel verschillende kanalen;
ik krijg te weinig feedback, zowel positief als negatief;
kosten zijn geen vast agendapunt in het projectteam;
gewenst gedrag wordt onvoldoende beloond.

Personeel (Staff)

-

-

als projectleider heb ik geen invloed op de kwaliteit van mijn
medewerkers;
het ontbreekt aan voldoende ondersteuning op het gebied van
bedrijfsvoering;
tijdige beschikbaarheid van personeel laat te wensen over.

Kennis en vaardigheden (Skills)

-

-

projectleider wordt niet als een vak gezien, het is een rol, geen functie;
er is geen loopbaanontwikkeling voor projectleiders;
er is geen landelijk overleg waarmee we kennis op peil kunnen
houden en ervaringen uit kunnen wisselen;
we missen goede opleiding en training;
de projectleiders missen mogelijkheden om hun blikveld te verruimen.

Systemen (Systems)

-

verplichtingen en kasritmes lopen uiteen;

er is een financiële scheiding tussen beheer en onderhoud
realisatie, waardoor een levensduurkosten-benadering
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en

ontbreekt;

-

FAIS/PPS is niet geschikt voor planning en control, het is slechts een
registratief systeem;

alle rompslomp rond financiële verantwoording levert geen bijdrage
aan het realiseren van het project.

Strategie (Strategy) (niet als probleem ervaren, geeft wel het kader aan)

-

-

RWS wil de markt meer inschakelen bij het realiseren en onderhouden
van infrastructuur, dit vereist andere vaardigheden in planstudie en
realisatie, er moet meer op proces dan op input/output gestuurd

worden;

in het kader van SPM heeft RWS de volgende prioriteiten gesteld:
omvang beheersen, kwaliteiten versterken en ontwikkelen, motivatie
vasthouden, versterken managementkwaliteiten;
RWS voorziet en stimuleert een waardenverschuiving van niet alleen
'vakmanschap' en 'de klus klaren' maar ook 'integriteit', 'durf',
'helder en transparant','samenwerkingsgericht' en'kostenbewust'.

4.2 Problemen rond'positie projectleiders' bezien vanuit
afdelingen
Organ isatie (Structure)

Afdelingshoofden zijn voor het sturen van hun afdeling vaak sterk
afhankelijk van de wensen en informatie van projectleiders.
Projectleiders zijn voor een deel de leveranciers van planning- en
controlinformatie en geven ook terugkoppeling over de gewenste
kwaliteiten van personeel binnen de afdelingen. Door de eerder
geschetste problemen bij projectleiders zijn ze vaak niet in staat die
informatie te leveren, wat het besturen van afdelingen bemoeilijkt.
Cultuur en waarden en normen (Shared values, Style)

Afdelingshoofden zijn veelal doorgegroeid vanuit de inhoud en hebben
vaak een sterke affiniteit met projecten. Vaak ligt hun hart ook bij de
inhoud van hun projecten en worden ze om deze projecten
gewaardeerd. Projecten kunnen vaak niet losgelaten worden waardoor
projectsturing ad-hoc en van verschillende kanten verloopt. De sturing is
ook vaak sterk gericht op de inhoud en het tijdig gereed hebben van het
project en minder op de financiële beheersing.
Kennis en vaardigheden (Skills)

De afdelingshoofden, maar ook projectmedewerkers, hebben vaak
onvoldoende vaardigheden op het gebied van planning en control om
goede informatie te leveren in de gehele planning en control cyclus.
Systemen (Systems)

Net als projectleiders ervaren afdelings- en poothoofden het op registratie
en verantwoording gerichte FAIS als een slecht instrument voor planning
en control. Omdat men de informatie toch graag tot op het eigen niveau
wil hebben ontwikkelt men in enkele gevallen eigen programmatuur.
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5 Oorzaken en Oplossingen

5.1 Organisatie (Structure)
Problemen:

Dubbele aansturrng in Iiin- en matrixorganisatres
Ondu í del i i khei d rond taken, bevoegdheden en verantwoordel
Ontbreken van voldoende mandaat bii proiectleiders.
Te grote span of control van de opdrachtgever.

ii

kheden

Het merendeel van de projecten wordt uitgevoerd in een lijnorganisatie

of in een matrixorganisatie. Personeel met verschillende kwaliteiten
wordt in de projecten ingezet. Vaak zijn veel afdelingen en
onderafdelingen betrokken bij het leveren van personeel. Doordat de
lijnorganisatie zeer sterk is, vindt vaak onbewust, maar ook bewust,
dubbele aansturing plaats via de afdeling en via het project. Deze
dubbele sturing wordt versterkt doordat taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden rond projecten en afdelingen onvoldoende duidelijk
vastliggen.

Het personeel binnen projecten wordt vaak gelijktijdig ingezet voor
andere projecten. Afdelingen bepalen vaak zelf de prioriteiten op grond
waarvan personeel in projecten meedraait. Zelfs in de situaties dat daar
goede afspraken over gemaakt zijn, willen afdelingen personeel nog wel
tussentijds terugtrekken of de inzet verminderen. Vaak staat de
projectleider dan met lege handen. De projectleider is teveel afhankelijk
van de wil van de afdelingen en kan vaak ook geen vuist maken.
Inhoudelijk kan de aansturing van het project ook dubbel zijn. Doordat
afdelingen zich zeer sterk verantwoordelijk voelen voor hun producten
(en minder voor het project als geheel) wordt op die producten gestuurd,
vaak zonder dat de consequenties met de projectleider doorgesproken
zijn.
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn niet altijd helder en
vaak niet vastgelegd. Dit geldt zeker voor financiële
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, maar ook op het gebied van
productverantwoordelijkheid en -bevoegdheid. Bovendien zijn
verantwoordelijkheden en bevoegdheden op bepaalde gebieden van
elkaar losgekoppeld.
Binnen RWS is het mandaat ten aanzien van financiën en personeel over
het algemeen hoog in de organisatie gelegd, vaak bij een
hoofdafdelingshoofd. Dit is meestal de enige écht integrale manager. Hij
voert het mandaat over de PU-budgetten van alle projecten. De
personeelsbudgetten zijn vaak via verschillende rekenslagen versleuteld
naar afdelingen, waardoor de koppeling met de integrale projectkosten
erg zwak wordt. De projectleider, maar ook afdelingshoofden worden
wel verantwoordelijk gehouden voor de beheersing van de financiën,
maar de bijbehorende bevoegdheden zijn daar vaak niet aan verbonden.
De interne opdrachtgever is over het algemeen het hoofdafdelingshoofd.
Hij is opdrachtgever voor het grootste deel van de projecten maar
daarnaast ook nog hoofdafdelingshoofd. Deze span of control is veelal te
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groot om een goed opdrachtgever te kunnen zijn. Door tijdgebrek
ontbreekt veelal voldoende aandacht voor bepaalde projecten. Dit wordt
door projectleiders als onprettig ervaren, mede omdat de opdrachtgever
de budgethouder is en uit oogpunt van kostenbeheersing voldoende op
de hoogte moet blijven van het project.
Oplossing:

Richt 'hybride organisaties' in: maak voor ieder project een afweging
welke organisatievorm optimaal is.
Grote/com plexe projecten
Oplossin gen

Voer

bij voorkeur grote en/of complexe prolecten uit

in

proj ectorgan i sati es.

Ceef de proiectleider van dit soort proiecten stevrg mandaat.
Laat een functionaris met een stevige positie (minimaal
hoofdafdel inghoofd) opdrachtgever zi in.
Laat een stuur-, begeleidings- of klankbordgroep bestaande uit
afdelingshoofden deze proiecten begeleiden, maak ze'medeplichtig'.
Het onderscheid tussen grote enlof complexe projecten is meer indicatief
van aard dan dat dit objectief vastgesteld kan worden. Onder complexe
projecten worden projecten verstaan die meerdere jaren lopen en die
bestuurlijk of technisch complex zijn en een groot afbreukrisico hebben.
Onderscheidend voor deze projecten ten opzichte van overige projecten
is dat zij veel wisselende specialistische inzet van binnen of buiten RWS
vergen, veel interactie met de omgeving hebben en vaak technisch of
qua contractvorm innovatief van aard zijn. Deze grote/complexe
projecten moeten flexibel in kunnen spelen op wisselende wensen van
opdrachtgever of omgevíng. Een stevig mandaat en een eigen
organisatie versterken het innovatíeve vermogen en de flexibiliteit van
het project. Stevig mandaat betekent in dit geval mandaat op de
gebieden personeel, financiën (PU en DUU), organisatie, administratie,
planning en control en huisvesting. De projecten moeten los van de
bestaande lijnstructuur opgebouwd worden in bijvoorbeeld een
projectbureau:

rI

@

@

= hooÍdaÍdelingshoofd
= aÍdelingshooÍd
= opdnchtgever
= prciêctl€idêr
= proiectteamlid

I

i

I

= produktsturing/functioneel
= Personeelszort /hiëÍaÍChi3Ch
= integrale stuÍingl/hiërarchi;ch ên Íunctioneêl
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Als opdrachtgever kan bij voorkeur een functionaris met een sterke
positie (hoofdafdelingshoofd of een HID) optreden. Een groot gevaar dat
een projectbureau kan overkomen is dat het 'afdrijft' van de organisatie.
Dit kan gebeuren wanneer er een sfeer ontstaat dat men het binnen dat
project beter weet of kan dan in de rest van de organisatie waardoor een
soort ongewenste arrogantie gaat ontstaan. Het gevolg hiervan kan zijn
dat er geen kennisuitwisseling tussen het projectbureau en de rest van de
organisatie meer plaatsvindt en dat door een langdurig verblijf in een
projectbureau de samenbindende waarden van de medewerkers met de
rest van de organisatie verwateren.

Dit kan voorkomen worden door afdelingshoofden van de
hoofdafdelingen als een soort externe auditgroep (stuur- of
begeleidingsgroep) de grotere projecten te laten begeleiden. De taak van
zo'n groep is dan voornamelijk RWS-beleid in het project in te brengen
door kaders te stellen en te signaleren waar kennisuitwisseling plaats kan
en moet vinden op die terreinen waar dat niet gebeurt. Zo'n groep heeft
een kwaliteitsborgende functie op hoofdafdelingsniveau doordat kennis
vanuit de externe auditgroep in het project ingebracht wordt. Een niet
weg te cijferen voordeel is dat het lijnmanagement sterk betrokken blijft
bij de inhoud en het projectmanagement van de werkzaamheden die
buiten de eigen lijn uitgevoerd worden.
Overige projecten

Oplossingen
Weeg voor andere prolecten af hoe de aansturing optimaal plaats kan
vinden en voer deze, met op maat gesneden taken,
verantwoordelilkheden en bevoegdheden, uít in liln- of
matrixorgan isaties.
Delegeer het opdrachtgeverschap naar het niveau van afdelingshoofd.
Beperk de span of control van opdrachtgevers.
Ceef de projectleider stevig mandaat (verantwoordeliikheden rn balans
met bevoegdheden).
Maak taken, verantwoordeliikheden en bevoegdheden helder.

Voor de overige projecten geldt dat die vaak een beperktere omvang
hebben of minder specialistische inzet vergen. Het is dan vaak efficiënter
deze projecten in de bestaande lijn/matrixorganisatie uit te laten voeren.
De projectleiders hebben behoefte aan betrokken opdrachtgevers met
voldoende aandacht voor hun project.
Een goede opdrachtgever heeft invloed, geeft duidelijk de kaders aan,
heeft voldoende tijd en zoekt zelÍ contact met de projectleider als dat
nodig is, heeft een lage drempel en volgt op afstand. Dit kan
gerealiseerd worden door het opdrachtgeverschap van deze projecten
van hoofdafdelingshooÍden door te delegeren naar afdelingshoofden
zodat de span of control voor de opdrachtgevers beperkt blijft,
schematisch weergegeven:
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Dit houdt in dat een afdelingshoofd als opdrachtgever voor een aantal of
een cluster van projecten de integrale budgetten ontvangt en zeer sterk
betrokken is bij de inhoud van het project. De projectleider en de
opdrachtgever hebben veelvuldig contact en maken duidelijke afspraken
met elkaar, met name over het mandaat. Bij voorkeur zal het integrale
projectbudget, afhankelijk van de situatie, doorgemandateerd worden
aan de projectleider. Zo zal doormandatering in het bijzonder effectief
zijn wanneer de projectleider naar personeel moet gaan 'winkelen'. De
projectleider en de betrokken opdrachtgever trekken als het ware samen
op. Het voordeel voor de projectleider is dat hij een direct betrokken
opdrachtgever heeft, een enkel aanspreekpunt heeft en dat de
afdelingshoofden begrip hebben voor de problemen van projectleiders.
Het voordeel voor het afdelinghoofd is dat hij sterk betrokken blijft bij
projecten en dus ook een stuk inhoud. Mocht het project toch strategisch
van belang zijn of politiek zeer gevoelig dan kan overwogen worden om
het hoofdafdelingshoofd opdrachtgever te laten zijn.

De projectleider zal
veelal met zijn
projectbudget moeten

'winkelen' bij andere
afd el i ngen.
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Daar komt hij afdelingshoofden in de rol van leverancier van kennis en
capaciteit tegen. De projectleiders zijn de afnemers en betalen vanuit
hun projectbudget de gewenste capaciteit en kwaliteit.
Ook hier zijn heldere afspraken tussen beide partijen
noodzakelijk. De projectleider is verantwoordelijk voor het
project en de daarin te leveren producten. Het afdelingshoofd
is verantwoordelijk voor de kwaliteit en beschikbaarheid van

zijn personeel.
Het moet ook mogelijk zijn de projectleider zelf te laten
besluiten om personeel, na overleg met afdelingen, extern
aan te trekken als de benodigde kwaliteit of capaciteit niet
binnen afdelingen aanwezig is.
De afdelingshoofden hebben dus binnen een lijn/matrixorganisatie een dubbele rol, die van opdrachtgever en die van
leverancier van personeel. Beide rollen kunnen elkaar
versterken doordat hij als opdrachtgever geconfronteerd wordt
met de problemen van beschikbaarheid en kwaliteit van
personeel en als leverancier met de problematiek van de
vraag naar capaciteit en kwaliteit. Hierdoor ontstaat
wederzijds begrip.

Een en ander schematisch weergegeven in een
taak/verantwoordelijkheid/bevoegdheden(TVB)- matrix:

BP

OFPFDAH

I

Voorstel

X

Hoofd

X

AP
X

B =beleid, P =personeelszorg,

O =organisatie,

FP =PU's, FD =DUU's,

A =administratie, H =huisvesting, T =miilpalen, | =aanpak
X =verantwoordelijk en bevoegd, VW =verantwoordelijk, BV =bevoegd,
AP=adviesplichtig (stuurgroep),
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5.2 Cultuur en waarden en normen (Shared values, Style)
Problemen:
De focus is binnen RWS voornamelilk gericht op status, inhoud en
omgeving, minder op kostenbeheersing (kostenbesef).

Onvoldoende proiectmatig werken in de gehele li1n.
De rol van de projectleider wordt soms onderschat.
De waardering voor het tijdig door kunnen (laten) knippen van een lintje
is binnen RWS hoger dan wanneer datzelfde lintje een half jaar later
doorgeknipt kan worden met volledige beheersing van de kosten.
Misschien kort door de bocht, maar dit is toch wat er aan de hand is. Het
adagium is nog steeds 'het project moet af' en minder 'en wat gaat dat

kosten?'.

Het projectmatig werken is binnen RWS sterker verankerd. Het hele
IBO-traject heeft daar aan bijgedragen. Toch is het krachtig doorzetten
en in alle haarvaten van RWS doordringen van het projectmatig werken
noodzakelijk. Hier en daar zijn symptomen herkenbaar dat men wat
verslapt. Wanneer het bijvoorbeeld administratief of bestuurlijk beter
uitkomt wordt van de principes afgeweken. Als excuus wordt vaak
gebruikt dat RWS flexibel op de omgeving in moet spelen. Teer zeker,
maar het een kan hand in hand gaan met het ander, het vereist alleen
discipline om wijzigende uitgangspunten of randvoorwaarden
beheersbaar in projecten in te brengen. Nog steeds worden opdrachten
verstrekt zonder dat daarvoor voldoende budget vrijgemaakt is en die
opdrachten komen niet alleen van binnen de Directies. Binnen de
Directies worden vaak de principes van projectmatig werken verlaten als
er druk uitgeoefend wordt op de organisatie, zeker als deze druk van
politieke aard is. Dit draagt niet bij aan kostenbesef, maar zeker niet aan
kosten beheersi ng.

Bestuurlijk overleg wordt vaak op het niveau van de opdrachtgever, of
soms hoger, gevoerd. Het kan voorkomen dat de projectleider daar niet
bij betrokken is. In dit overleg worden vaak afspraken met grote
financiële consequenties of gevolgen voor de tijdsplanning gemaakt. Er
wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de aanwezige kennis van de
projectleider.
Oplossingen:

Vergroot het kostenbesef
Voer het proiectmatig werken krachtiger door.
Versterk de rol van proiectleider als professionele proiectdeskundige,
toon durf en lef (open communicatie).
.

Tonder kostenbesef zal iedere aktie gericht op kostenbeheersing nogal
vruchteloos blijven. Het besef van kosten is binnen RWS nog geen
gemeengoed, wat de projectgroep kostenbeheersing ertoe heeft doen
besluiten om dit als apart deelproject aan te wijzen. Hier wordt daarom
verder geen aandacht besteed aan hoe het kostenbesef te vergroten.
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Wel wordt benadrukt dat projectleiders bij het beheersen van de kosten
van hun projecten zelf het besef van kosten moeten hebben en, nog
belangrijker, dat zij in een omgeving werken waar kostenbesef sterk
aanwezig

is.

Het management in het bijzonder zal vast moeten blijven houden aan de
basisprincipes van projectmatig werken en het voorbeeld daarbij geven.
Overwogen kan worden één of meerdere audits uit te voeren die dit
aspect onder de loep nemen. Hieruit kan dan door middel van een score
bepaald worden hoe ver de afdelingen zijn met projectmatig werken. Dit
kan dan gevolgd worden door een soort 'opfrissing' van de principes van
projectmatig werken.
De projectleider zelÍ kan en moet zich ook veel sterker positioneren ten
opzichte van zijn omgeving en zijn organisatie. Men zal duidelijk aan
moeten geven onder welke condities men het project wel of niet kan
realiseren. Wordt aan deze condities niet voldaan. dan zal men de
gevolgen zeer duidelijk moeten maken.
Het is zaak dat de projectleider zich als een volwaardig
gesprekspartner manifesteert, hiervoor zijn heldere
rolopvatting, verantwoordelijkheidsbesef en een professionele
instelling noodzakelijk. Dit zijn voorwaarden om duidelijk eigen
grenzen te kunnen stellen en indien nodig 'nee' te kunnen
roepen. De projectleider moet zich niet te terughoudend en
af hankelijk opstellen.

Dit kan verbeterd worden door de projectleiders zelf; maar
men moet hier in willen investeren en over de grenzen van het
eigen project willen kijken. Men kan bijvoorbeeld het eigen
werk professioneel gaan benaderen door het organiseren van
projectleidersdagen waar men ervaringen deelt en
aktieplannen ontwikkelt ('peer-counselling'). Welk middel of
proces dan ook, het zal gericht moeten zijn op het
verduidelijken van de rol, vergroten van het
verantwoordelijkheidsbesef en het vergroten van de
professionaliteit. Dit zal door het management gestimuleerd en
door de projectleiders opgepakt moeten worden.
De waarde van bijvoorbeeld projectleidersbijeenkomsten is in het project
'kostenbeheersing' reeds gebleken.

Aan de andere kant zal het management van RWS de projectleider

als

serieus gesprekspartner moeten zien. Projectleiders hebben vaak veel
ervaring waarvan dankbaar gebruik gemaakt kan worden. Het
management zelÍ, maar zeker de projectleiders moeten eisen dat hun
advies gevraagd wordt. Indien mogelijk moet in de processen binnen de
Directie gewaarborgd worden (bijvoorbeeld in kwaliteitssystemen) dat
opdrachtgevers verplicht zijn in bepaalde situaties advies te vragen aan
hun projectleiders.
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5.3 Personeel(Staff)
Problemen:
Personeel met de iurste kwaliteit ontbreekt.

Ontbreken ondersteuning op het gebied van bedriifsvoering.
O nvo I doende ken n i sm an agem e nt p ro i ectl e i de rs.
Binnen projecten is vaak behoefte aan personeel met bepaalde
specifieke kennis of vaardigheden. Dit personeel is niet altijd
voorhanden. Zoals reeds eerder geconstateerd werd, heeft de
projectleider vaak onvoldoende mandaat om dit personeel zelf aan te
trekken. Projectleiders weten vaak pas in een laat stadium welk
personeel met welke kwaliteiten men nodig heeft. Hierdoor kunnen
afdelingen met eigen personeel moeilijk op deze ad-hoc vragen inspelen.
Het ontbreekt vaak aan voldoende anticiperend en reagerend vermogen
omdat de verhouding tussen vast personeel, tijdelijk personeel en inhuur
in relatie tot de kwaliteit van het personeel en het werkpakket
(arbeidsmix) niet in evenwicht is.

De ondersteuning van projectleiders op het gebied van planning en
control is vaak onvoldoende. De projectleider staat er vaak alleen voor,
maar het ontbreekt hem te vaak aan tijd en kennis om de planning en
control goed op te zetten. Bedrijfsbureaus kunnen vaak onvoldoende
ondersteunen omdat zij vaak op het niveau van (hoofd)afdeling de
planning en control voeren gericht op het RWS-planproces. Dit
beantwoordt niet aan de behoefte van de projectleider die informatie op
het niveau van het project wil hebben en uit oogpunt van
kostenbeheersing minder aandacht heeft (behoort te hebben) voor
kasritmes en jaargrenzen.
Veel kennis van projectleiders gaat binnen RWS verloren en men moet
steeds opnieuw het wiel uitvinden. Dit probleem dreigt alleen maar
groter te worden doordat de komende jaren een groot aantal 'oudere'
projectleiders met pensioen gaat en de jongere projectleiders vaak een
overstap buiten RWS wagen. Binnen RWS hebben diverse vakgroepen
een platform of database waar kennis uitgewisseld wordt. Dit ontbreekt
bij projectleiders. Hieraan liggen diverse oorzaken ten grondslag die niet
uitputtend genoemd worden. Ten eerste opereren projectleiders redelijk
zelfstandig vanuit een 'eigen' project. Men heeft sterk het gevoel dat
wat men aan het doen is uniek is en een specifieke benadering nodig
heeft. Voor een deel is dat waar, maar er zijn veel problemen waar
iedere projectleider zich mee geconfronteerd ziet. Ten tweede is de druk
op projectleiders groot en 'het project moet af' waardoor men te weinig
tijd heeft of vrijmaakt voor evaluatie en reflectie. Ten derde is er
tiberhaupt weinig inzicht in de binnen RWS (ook vaak binnen de eigen
afdeling) aanwezige kennis waardoor kennisuitwisseling achterblijft.
Tenslotte ziet men zelf het projectleiderschap te weinig als 'vak'.
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Zorg voor personeel met de gewenste kwaliteiten (arbeidsmix).
Ondersteun (clusters van) prolecten met specialrstische
p ro i e cto n d e rste u n
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Versterk het kennismanagement van proiectleiders.

Voor projecten zal, net als voor afdelingen, een goede arbeidsmix
bepaald en ingevuld moeten worden. Per project zal bepaald moeten
worden welke kwaliteiten nodig zijn en welke kennis van binnen of van
buiten RWS ingehuurd moet worden. Doorlopend zullen projectleiders en
afdelingen overleg moeten voeren over de gewenste samenstelling van
het personeelsbestand. Afdelingen zullen hierop hun arbeidsmix af
moeten stemmen. Dit bepaalt mede voor RWS welke competenties
versterkt moeten worden en welke werkzaamheden uitbesteed en welke
competenties ingehuurd moeten worden. Hierdoor is RWS in staat om
beter aan de wisselende vraag vanuit projecten te voldoen.
De zwaardere druk op planning en control, zeker niet in de laatste plaats
veroorzaakt door de grotere aandacht voor rechtmatigheid, vereist
professionele ondersteuning. De projecten zullen voor hun planning en
control ondersteund moeten worden door soecialisten. Deze zullen
moeten beschikken over kennis van planningstechnieken,
bedrijfseconomie en -administratie, bestuurlijke informatievoorziening en
geautomatiseerde voorziening van managementinformatie. Hoe dit te
organiseren is een aandachtspunt van andere orde. Te denken valt aan
een centrale administratie of in projectbureaus gedecentraliseerde
ondersteuning. Cruciaal is dat de gewenste kwaliteit van ondersteuning
geleverd kan worden. De kwaliteit en organisatie van de ondersteuning
is sterk situatie-afhankelijk maar gedacht kan worden aan het volgende.
Projectbureaus hebben een eigen administratief cluster bemand met
ingehuurde specialistische projectondersteuners. Deze hebben voldoende
kennis van de RWS-organisatie, maar kunnen binnen de kaders die
daarvoor staan zelf invulling geven aan het verbeteren van de planning
en control. Binnen de lijn-/matrixorganisatie kan gekozen worden voor
projectondersteu n in g van uit een bed rijfsbureau. Projectondersteu ners
verzorgen input voor het planproces en genereren
managementinformatie. Afhankelijk van de grootte van een project zijn
ze aan één project of een cluster van projecten verbonden.

Het kennismanagement wordt in de toekomst steeds belangrijker, o.a.
omdat projecten steeds complexer worden (zowel politiek-bestuurlijk als
technisch) en omdat er hogere eisen aan RWS gesteld worden ten
aanzien van rechtmatigheid, kostenbeheersing en anders omgaan met
de markt. Denk hierbij aan PPS en innovatief aanbesteden. Dit alleen al
vormt een goede reden het kennismanagement van projectleiders vanuit
RWS te organiseren en te stimuleren. Daarnaast hebben we reeds
geconstateerd dat dit ook vanuit een eigen professionele benadering van
het vak van projectleider een eigen verantwoordelijkheid van
projectleiders is. Kennis moet 'stromen', dit kan door bewust invulling te
gaan geven aan: socialisatie (inwerken van nieuwe projectleiders),
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expliciteren (vastleggen van kennis en ervaringen), internaliseren (het
eigen maken van kennis en ervaringen) en het combineren. (toevoegen
van meerwaarde door kennis en ervaringen samen te voegen) Het voert
nu te ver om dit uit te werken. Waarschijnlijk de meest effectieve manier
van implementeren is projectleiders en lijnmanagers de basisprincipes
van kennismanagement eigen te maken en hen de ruimte te geven
hiermee te experimenteren. Een groep van 'voortrekkers' zal uit de
eigen gelederen gerekruteerd moeten worden.

5.4 Kennis en vaardigheden (Skills)
Problemen:

Projectleiders hebben onvoldoende'nieuwe' proiectkennis.
Onvoldoende managementvaardigheden van projectleiders.
Cebrek aan leiderschap, coachíng, stimuleren positieve prikkels binnen

het lijnmanag,emenl
De 'markt' van de projectleiders verandert snel. Naast de eis dat
projecten nog steeds technisch van voldoende kwaliteitsniveau en op tijd
uitgevoerd moeten worden, moet dit ook in nieuwe contractvormen
gegoten worden, moet men de rechtmatigheid aan kunnen tonen en
moeten alle risico's afgedekt worden. Veelal is niet sprake van het
ontbreken van kennis op deze gebieden, maar ontbreekt slechts
voldoende breedte of diepgang. Uiteraard houdt iedere projectleider zich
al bezig met het inschatten en beheersen van risico's; het verschil is dat
dit heden aantoonbaar en systematisch moet gebeuren. Verschillende
contractvormen waren er nauwelijks, nu struikelt een projectleider
erover. De ontwikkelingen gaan zo snel dat de projectleider op bepaalde
gebieden achterloopt en 'nieuwe' kennis ontbeert.
Projectleiders zijn ofwel doorgegroeid vanuit de inhoud of techniek

of zijn

na hun HBO/WO -opleiding jong ingestroomd. In hun ontwikkeling is
veelal aandacht besteed aan de 'harde' vaardigheden zoals kennis van
civiele techniek, projectplanning e.d., maar minder aan de 'zachte'
managementvaardigheden zoals het coachen, stimuleren en motiveren
en algemene personeelszorg. Daarnaast ontbreken vaak kennis en
vaardigheden om de financiën goed te beheersen, hetgeen logisch is
omdat RWS pas sinds kort hier extra aandacht aan besteed.
Projectleiders signaleren dat er onvoldoende positieve en negatieve
feedback gegeven wordt. Dit duidt erop dat het leiderschap in algemene
zin binnen RWS verbeterd kan worden. Dit is al in diverse andere
onderzoeken als probleem gesignaleerd, waardoor er de laatste tijd meer
aandacht aan bijvoorbeeld coaching gegeven wordt. Omdat over dit
onderwerp al meer rapporten verschenen zijn zal dit onderwerp hier met
rust gelaten worden.
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Oplossingen.

Vergroot de'nieuwe' projectkennis (risicomanagement, planning,
contractvormen).
Versterk de rnanagementvaardigheden van pro jectleiders tm.n. op de
gebieden planning en control, personeelszorg en leiderschap).
Versterk het leiderschap van het lilnmanagement.
Er zal nadrukkelijk aandacht besteed moeten worden aan het verbreden
en uitdiepen van 'nieuwe' projectkennis. Het management van RWS is
hiervoor samen met de projectleiders verantwoordelijk. Projectleiders
zouden dit als vertrekpunt bij het versterken van hun kennismanagement
kunnen nemen. Van het management mag verwacht worden dat ze dit
faciliteert, o.a. door het aanbieden van opleidingen, trainingen of
bijvoorbeeld detacheringen bij andere organisaties. Bij het opbouwen van
deze 'nieuwe' projectkennis is het zeer belangrijk dat de interactie met
de omgeving gezocht wordt. Contact met aannemers, ingenieursbureaus,
accountants, kenniscentra binnen en buiten de overheid zoals DWW,
TNO, CROW e.d. is noodzakelijk.

Het project PPI (Project Planningen Infrastructuur, RWS Bouwdienst),
deelproject van het project kostenbeheersing infrastructuur, richt zich op
het versterken van de kennis op het gebied van projectplanningen.
Van projectleiders zal, als hun positie versterkt wordt, (nog) meer
verwacht worden. Hun functie zal zwaarder worden en in veel gevallen
die van een (onder)afdelingshoofd niet veel ontlopen. Er zal een groter
beroep gedaan worden op algemene managementvaardigheden en op
vaardigheden gericht op risicobeheersing en planning en control. Dit zal
in het bijzonder gelden voor de projectleiders van de projectbureaus,
maar ook voor projectleiders van de overige projecten. Als gesproken
wordt over algemene managementvaardigheden, dan moet gedacht
worden aan leiderschapsvaardigheden zoals coaching, stimuleren,
motiveren en delegeren, teambuilding en personeelszorg. Voor het
versterken van de planning en control vaardigheden moet gedacht
worden aan bijvoorbeeld basiskennis bedrijfseconomie, planproces,
basisprincipes van financieel management binnen projecten en kennis
van planning en control systemen. In de basisnorm voor projectleiders
2000 is al een zeer goede voorzet gegeven aan welk profiel een
projectleider zou moeten voldoen. Directie Noord-Holland heeft het
profiel nader uitgewerkt. Een concept is bijgevoegd als voorbeeld.
Voorgesteld wordt om dit initiatief verder ruimte te geven omdat het nog
nadere detaillering behoeft en het als vervolg op de Basisnorm 2000
breed uit te zetten binnen RWS. De opleiding van projectleiders is een
apart project waard. De nadere uitwerking moet vanuit het
hoofdkantoor, P&O, plaatsvinden.
Uitsluitend het leiderschap en de managementvaardigheden van
projectleiders verbeteren is weinig zinvol als er geen stimulerende
werking van de rest van de organisatie uitgaat. De aandacht die er reeds
is voor het versterken van de leiderschapsvaardigheden van het
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lijnmanagement mag niet verslappen en moet gelijk opgaan met de
aandacht voor die vaardigheden bij projectleiders.

5.5 Systemen (Systems)
Problemen:

Het planproces is gericht op investeringen en kasritmes, niet op lifecycle-kosten en rendement.
Het ontbreekt aan goede planning- en control-instrumenten.
Door de vrij scherpe scheiding tussen de aanlegbudgetten en de
budgetten voor beheer en onderhoud worden investeringsbeslissingen
voornamelijk genomen zonder voldoende rekening te houden met de
beheers- en onderhoudskosten. Lage investeringskosten kunnen hoge
onderhoudskosten veroorzaken waardoor het gewenste effect,
kostenbeheersing, geweld aangedaan wordt.

Op projecten wordt regelmatig druk uitgeoefend om tussentijds uitgaven
te versnellen of te vertragen. Het kasritme, dat nog steeds heilig is
binnen RWS, is daar debet aan. Dit draagt niet bij tot effectieve
kostenbeheersing en kostenbesef omdat de aandacht verlegd wordt van
kosten na3r de snelheid van uitgaven, wat een groot verschil is. Een
grote druk op het versneld aanbesteden van werkzaamheden kan
bijvoorbeeld de aandacht die nodig is om een optimale prijs/kwaliteit te
bereiken voor de voeten lopen.
Kostenbeheersing vereist goede planning en control en
informatievoorziening die de cyclus ondersteunt. FAIS is een systeem
gericht op registratie en verantwoording, niet op planning en control. Als
voorbeeld mag dienen dat realisatiecijfers over een willekeurig tijdvak
niet uit FAIS geproduceerd kunnen worden. FAIS is onvoldoende
geschikt als inÍormatiesysteem voor planning en control met als doel
kosten beheersing.
Oplossin gen:

Zorg voor een Levensdu u rkosten- benaderi n g br 1 prolectbesl issi n gen.
Ontkoppel projecten van kasritmes.
Ceef proiectleiders en lilnmanagers middelen van voldoende kwaliteit
om hun planning en control taken goed uit kunnen voeren.

Wil kostenbeheersing RWS-breed goed van de grond komen dan is het
noodzakelijk dat deze beslissingen genomen worden vanuit een
Levensduurkosten-benadering. Dat houdt in dat de kosten gedurende de
gehele levensduur (dus inclusief beheer en onderhoud) in beschouwing
genomen worden. Dit vereist een andere benadering ('ontschottinB') van
de aanleg- en beheer en onderhoud budgetten. Het project Life Cycle
Cost Management binnen het project kostenbeheersing Infrastructuur
levert hier een bijdrage aan.
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Kasritmes moeten minder dwingend drukken op de projectfinanciën en
ontkoppeld worden van de projecten. Overwogen kan worden om
kasritmes te 'bufferen' vanuit een bepaald 'veiligheids- of
overdrukbudget'. Een andere mogelijkheid is, net als project onder- en
overschrijdingen nu, het kasritme op Directieniveau te sturen, mogelijk
aangevuld met een 'buffer'.
RWS is op zoek moeten naar een adequaat financieel planning en control systeem. Er komt een alternatief voor FAIS. Dit lijkt des te meer
noodzakelijk nu RWS op het punt staat over te gaan op een baten-lasten
stelsel.

5.6 Strategie (Strategy)
Alhoewel een zeer groot deel van het personeel binnen RWS binnen
projecten werkzaam is, is het opmerkelijk dat aan SPM van projectleiders
weinig extra aandacht besteed wordt. Doordat de functie van
projectleider binnen RWS aan zwaarte toeneemt biedt dit extra
mogelijkheden om loopbanen van potentiële managers een andere vorm
te geven. Een afwisseling in lijn- en projectmanagement is eenvoudiger
te bieden, met alle mogelijkheden van het aanbieden van loopbanen.
Hierdoor kan een dienstverband bij RWS nog interessanter worden dan

het reeds is.
Oplossingen:

Blíif, in het kader van kostenbeheersing, binnen RWS nadrukkeliik
aandacht besteden aan organisatorische en personeelsaspecten van
RWS-proiecten.

Maak van de proiectleiders van RWS een vast aandachtspunt in het
SPM van RWS.
Besteed

in het bilzonder aandacht aan de loopbaanmogeliikheden

pro jectleiders.
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6 lmplementatie

6.1 Kader voor implementatie
Na het inventariseren van de oorzaken werd in tweede instantie besloten
om een aantal zaken uit dit project te halen en over te laten aan andere
projecten díe ook onder het project 'kostenbeheersing', vallen, of
anderszins door het hoofdkantoor zijn opgepakt:

-

positieve prikkels;
waarden en normen;
opleidingen projectleiders;
kasreeksen en levensduurkosten;
Life Cycle Cost management;
FAIS en overige financiële systemen;
project Planningen Infrastructuur (PPl).

Het is zaak om deze problemen ook op de lossen daar zij, zoals het
7S-model van McKinsey ook aangeeft, invloed uitoefenen op de
kostenbeheersing van MIT-projecten.
Omdat RWS een sterke voorkeur heeft zich te richten op
structuuraspecten bestaat het gevaar dat de 'zachte' S-en onderbelicht

worden. Besteed daarom in de implementatie extra energie aan deze
zachte S-en en probeer in de implementatie zelf coachende elementen
in te bouwen.

5.2 lmplementatie
Niet alle problemen doen zich in iedere Directie voor. Maar uit de
gevoerde gesprekken met zo'n 30 projectleiders en afdelingshoofden
n.a.v. dit concept-rapport blijkt desalniettemin dat het overgrote deel van
de managers en de projectleiders de problemen, oplossingsrichtingen en
hobbels herkent. Men geeft echter wel aan dat de problemen niet overal
even groot zijn, zodat maatwerk noodzakelijk blijft.
Men ziet de volgende mogelijkheden voor implementatie:
Hoofdkantoor:
bij scopegesprekken wordt dit onderwerp aangesneden, met name
daar waar er problemen zijn. Uiteraard is de interne organisatie een

-

-
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verantwoordelijkheid van de HlD. Maar het hoofdkantoor kan vanuit
haar overzicht over het geheel wel dit rapport onder de aandacht
brengen. En zij kan de suggestie doen, dat om in de toekomst de
problemen met het taakstellend budget te voorkomen, het (indien van
toepassing uiteraard) wellicht wijs is om ook de relatie projectleider-lijn
eens goed te bekijken;
rapport met een begeleidende brief van de DC rondsturen aan
management en projectleiders binnen alle Directies;
het kan een onderwerp zijn bij de pDG-HlD gesprekken;
het hoofdkantoor kan zorgen voor een opleiding zware projectleiders;
het hoofdkantoor kan zorgen dat dit rapport wordt ingebed in SPM en
SPB, als ontwikkelingsproces gericht op professionalisering van
projectleiderschap binnen RWS;

-

het hoofdkantoor kan zorgen dat dit rapport wordt ingebed in de
projecten kostenbeheersing, PPS, innovatief aanbesteden,
kwaliteitszorg etc.;
het hoofdkantoor kan actief steun verlenen aan Directies die met dit
rapport aan de slag willen.

Projectleiders:

-

projectleiders kunnen mede aan de hand van dit rapport hun positie

en de relatie met het realiseren van werken binnen het taakstellend

-

budget aan de orde stellen;
projectleiders kunnen zich in een beroepsgroep verenigen;
er wordt een projectleidersdag georganiseerd waar één van de thema's
de adviezen en aangereikte oplossingen van dit rapport zal zijn.

Directies

-

-

afdelingshoofden en poothoofden kunnen dit rapport gebruiken om
samen met de projectleiders tot een reële taak- en
verantwoordelijkheidsverdeling te komen, opdat de werklast
evenredig verdeeld wordt, een systeem van 'checks and balances'
wordt gebouwd en verantwoordelijkheden daar worden gelegd waar
ze ook waargemaakt kunnen worden. Daarmee vergroten ze de eigen
werkvreugde, die van hun medewerkers en bovenal: ze vergroten de
kans dat de HID binnen het taakstellend budget blijft;
collegiale toetsing (intervisie) en benchmarking. Collega-managers
van de Directies consulteren elkaar hoe zorgen voor de implementatie
van de bevindingen van het rapport.

Suggesties voor implementatie op lange termijn

-

-

er wordt door het Hoofdkantoor een ranglijst gemaakt hoe de Directies
scoren op bepaalde items. Mogelijk kan dit gecombineerd worden met
andere aandachtspunten uit 'kostenbeheersing' of bijvoorbeeld het
Visietraject;
audits vanuit het hoofdkantoor met de bedoeling Directies te helpen
(financieel, internen extern advies) om de positie van projectleiders te
versterken;
projectleiders worden ondersteund bij het ontwikkelen van hun
kennismanagement;
centrale aandacht vanuit de P-kolom voor de P&O aspecten (zoals
loopbanen) van projectleiders.

Men ziet voor de implementatie de volgende kansen: mobiliteit tussen
lijnmanagers en projectleiders wordt bevorderd waardoor onderlinge
communicatie verbetert, de kennisuitwisseling neemt toe, er is een groot
draagvlak bij het projectmanagement, de ontplooiingsmogelijkheden
nemen toe, het innovatieve vermogen van RWS neemt toe omdat men
de nek durft uit te steken en er kan beter maatwerk geleverd worden.
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Men gaf aan dat enkele van de problemen bij de implementatie kunnen
zijn dat het zittende management de macht niet af zal willen staan, dat
we de projectleiders die we hiervoor nodig hebben niet hebben en dat
naast alle andere aandachtspunten dit onderwerp in het niet valt.
Veel deelnemers gaven aan dat er binnen hun Directies al veel acties op
dit gebied lopen en dat dit rapport daar ondersteunend aan kan zijn.
Voor anderen vormen de bevindingen van het rapport een steun in de
rug om bepaalde zaken bespreekbaar te maken.
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