
Wat staat er (niet) in dit boek?

Enkele jaren geleden hebben we dit boek (toen nog onder de titel Het ma-
nagen van unieke opgaven. Samen werken aan projecten en programma’s)
geschreven als weerslag van wat we toen wisten over het managen van
projecten en programma’s. Gezien de vele bijdrukken heeft het boek zijn
weg gevonden bij mensen die op een of andere wijze betrokken zijn bij pro-
jecten en programma’s. En niet alleen in Nederland; er is ook een Engels-
talige editie verschenen. Veel ideeën uit het boek hebben in de loop der ja-
ren hun waarde bewezen. Maar over sommige onderwerpen zijn nieuwe in-
zichten ontstaan, en sommige onderdelen kunnen beter worden uitgelegd.
Vandaar dat het tijd werd om hier en daar de tekst aan te passen. Deze
nieuwe editie is het resultaat van wat we al werkende weg hebben geleerd
en ontwikkeld over ‘samen’ werken aan unieke opgaven in en tussen or-
ganisaties. Meer dan in de vorige editie leggen we de nadruk op het ma-
nagen van projecten en programma’s (vandaar de nieuwe titel). Nog meer
dan in de vorige editie benadrukken we dat het niet de methoden/concep-
ten/checklists zélf zijn die nodig, nuttig en zinvol kunnen zijn bij het ma-
nagen van projecten en programma’s.

In de afgelopen jaren hebben we een groot deel van onze werkbare tijd be-
steed om samen met opdrachtgevers, (project- en programma)managers en
-medewerkers beter greep te krijgen op unieke opgaven. Daarbij werden
wij geïnspireerd door de centrale opdracht van elke manager: dingen voor
en door mensen gedaan krijgen. Essenties van project- en programmama-
nagement is echter geen reisverslag, maar een boek dat is geschreven van-
uit een organisatiekundig perspectief. Het is geschreven door twee orga-
nisatieadviseurs op basis van de voor de ‘soort’ zo kenmerkende behoefte
aan rubricering, ordening en overdraagbaarheid. Dat perspectief is overi-
gens niet altijd gelijk te stellen met dat van de manager, waarin actie-

11
WAT STAAT ER (NIET) IN DIT BOEK?



gerichtheid en pragmatiek vaak de bovenhand voeren. En die twee staan
soms haaks op reflectie en conceptualisering. De ervaring heeft ons ge-
leerd dat we zelf niet in de wieg zijn gelegd voor de kunst van het managen.
Gelukkig voor ons zijn veel managers niet in de wieg gelegd voor adviseur,
terwijl beide ambachten (managen en adviseren) nodig zijn.

Onze broodheer – Twynstra Gudde Management Consultants – heeft vanaf
de oprichting veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen en imple-
menteren van een praktisch concept voor het managen van projecten. Pro-
jectmanagers passen dit concept toe – de ene keer intensiever en comple-
ter dan de andere keer – in een grote diversiteit aan projecten. Op grond
van hun ervaringen zijn we tot het inzicht gekomen dat bepaalde op-
drachten niet geholpen zijn met het instrumentarium dat projectmanage-
ment biedt. Al doende zijn we daarom programmamanagement gaan ont-
wikkelen. Er zijn al heel wat schreden op dit pad gezet, maar er zullen nog
vele jaren nodig zijn voordat daarin dezelfde mate van helderheid en prag-
matiek is bereikt die nu in projectmanagement beschikbaar is.

Situationeel organiseren wordt de norm

De Industriële Revolutie heeft ons het scientific management ge-
bracht – met als helden Taylor (1856-1915) en Weber (1864-1920) – waarin
geprobeerd werd om het gebruik van routines in organisaties weten-
schappelijk te onderbouwen. Vandaag de dag weten we dat het gebruik
van routines behalve vele voordelen ook zijn beperkingen kent. Ze zijn star,
en dus weinig flexibel. Ze zijn log, en dus moeilijk te veranderen. En bo-
venal werken ze vervreemdend op mensen die creatief zijn, en bij hun werk
zijn betrokken. Ondanks de vele voordelen van routines (efficiëntie, kwali-
teitsborging, voorspelbaarheid van financiën en tijd, rechtszekerheid en
rechtsgelijkheid), is het niet altijd zinvol om routines op te bouwen en te
handhaven. Aan de andere kant is het ook niet wenselijk om weer over te
gaan op improvisatie zonder meer. De daaraan verbonden onzekerheid,
vrijblijvendheid en onvoorspelbaarheid zijn in veel gevallen te bezwaarlijk.

Pas na de Tweede Wereldoorlog is een gulden middenweg, die in de prak-
tijk al van vóór de piramidebouwers bestond, ook bij organisatiekundigen
in zicht gekomen. Tussen improvisatie en routine werd ‘projectmanage-
ment’ ontwikkeld. Deze weg werd aanvankelijk alleen nog maar inhoude-
lijk in kaart gebracht. Allengs ontdekte men dat het begaan van deze weg
ook was te managen. Projectmanagement bleek een handig hulpmiddel te
zijn om unieke – resultaatgerichte – opgaven te plannen en te bewaken op
hun voortgang. Nog weer later is de – doelgerichte – programma-aanpak
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‘uitgevonden’. Dat ook déze aanpak was te managen – met programma-
management – is de laatste vondst.

Organisaties zijn er in allerlei soorten en maten. Denk alleen maar aan het
onderscheid tussen overheidsorganisaties en organisaties in het bedrijfs-
leven. Of aan de verschillen tussen grote en kleine organisaties, tussen na-
tionale en internationale organisaties, tussen tijdelijke en permanente or-
ganisaties. Of tussen organisaties die min of meer zelfstandig zijn, en or-
ganisaties die volledig van andere afhankelijk zijn. Wat dit laatste betreft:
de mate van onderlinge afhankelijkheid kan sterk variëren. Zo zijn er
(hoofd)afdelingen, units en dergelijke die onderdeel zijn van een organisa-
tie. Maar er zijn ook volstrekt autonome organisaties, die zich tijdelijk met
andere autonome organisaties hebben verenigd om specifieke doelen of
een zeer specifiek resultaat te realiseren. Op andere terreinen zijn ze ech-
ter elkaars concurrent
of tegenstander.

De zo kenmerkende
aanpak van het werk
zoals die in de oude or-
ganisatieleer werd aan-
bevolen, staat onder
druk. De productieke-
ten die zo ver mogelijk
is opgedeeld in achter
elkaar geplaatste werk-
stations – met mede-
werkers die maar wei-
nig taken uitvoeren en
die werken volgens een duidelijke taak- en functieverdeling – heeft zijn
langste tijd gehad. Deze vorm van werkverdeling blijkt steeds minder het
goede antwoord te zijn op de almaar vaker voorkomende vraagstukken die
worden gekenmerkt door een hoog uniekheidgehalte. Zowel de eisen van
de klant als die van de medewerkers dwingen managers om de inrichting
van de organisatie te herzien. ‘Parallel werken’ geldt bij dit soort vraag-
stukken steeds vaker als uitgangspunt: op hetzelfde moment dat Marketing
nadenkt over de marktbenadering, is Engineering bezig met de inrichting
van de fabriek, en maakt Ontwikkeling het researchidee geschikt voor pro-
ductie op grote schaal. Er is bovendien nog een andere reden waarom be-
staande organisatieconcepten aan een ingrijpende herwaardering toe zijn:
de verschuiving in het voortbrengingsproces in (Westerse) organisaties
van ‘materieverwerking’ naar kennisverwerking.
Van mensen in organisaties wordt meer en meer verwacht dat ze snel,
flexibel, effectief, creatief en efficiënt kunnen inspelen op de vragen en im-
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pulsen uit de omgeving. De oude, klassieke organisa-
ties uit de massa-industrie (de automobielindustrie,
de bureaucratische overheid, de bank, de chemie, en-
zovoort) waren lange tijd de organisaties die golden
als rolmodel voor alle andere organisaties. Niet langer
echter zijn ze de enige bakens waar anderen zich op
richten. Veel inspiratie voor organiseren is ook af-
komstig van professionele dienstverlenende organi-
saties, zoals reclamebureaus, beleidsafdelingen, ad-
viesbureaus en redacties van kranten en tv-program-
ma’s.

Wat speelt bij management en organiseren, is niet langer zo of zo, maar:
soms gaat het zo en ook anders.
In en tussen organisaties zijn verschillende ontwikkelingen te zien. Som-
mige spelen zich tussen organisaties af (bijvoorbeeld tussen een innova-
tiecentrum en een call center), maar ook binnen één organisatie (de super-
pleasing frontoffice-medewerkers en de operational excellence-medewer-
kers van het backoffice). Er is daarbij geen universeel goed en slecht te on-
derkennen. De manier van organiseren en managen hangt af van de om-
gevingseisen, de visie op organiseren van leidinggevenden, de wensen en
competenties van medewerkers, technologische vereisten, en dergelijke.
Enkele van deze en-en bewegingen die wij onderkennen (zonder de ambi-
tie van volledigheid) zijn:
� planning en strakke bewaking (Six Sigma) en trial and error (maak snel

fouten en leer daarvan);
� vertel mensen wat ze hoe, waar en wanneer moeten doen en vertel ver-

halen, geef rolmodellen;
� de dienstverlenende kennisintensieve (experience economy van Pine)

organisatie en organisaties waar medewerkers routinetaken uitvoeren
(in bijvoorbeeld de call centers, de supermarkten);

� de (project)manager die elke klus aan kan en de (project)manager die
kennis heeft van product/dienst/technologie en/of markt;

� de organisatie met scheiding tussen managementtaken en uitvoerende
taken en de organisatie waarin medewerkers zelf hun werk plannen, or-
ganiseren, controleren en coördineren;

� participatief leiding geven, de manager als ‘coach’, ‘gids’ en ‘voor-
waardenschepper’ en de manager als baas die het werk zelf regelt en
toezicht houdt;

� management als een rang en management als vak waaraan je lol be-
leeft;

� ’boven weet wat goed is voor de vloer’ en sturing door de mensen die
het dichtst bij het proces zitten;

� massaseries en lange series (effectiviteit en efficiëntie ten koste van
flexibiliteit en creativiteit) en ‘lean everything’ (ten koste van niks);
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� structureren rondom taken en afdelingen met hun werkprocessen en
werkstromen organiseren rond mensen met hun belangen en de poli-
tieke verhoudingen;

� opsplitsing van werkprocessen en verplatten van de hiërarchie door
processen zo weinig mogelijk op te delen;

� normen en standaarden voor groepsgrootte en staf-lijnverhouding en si-
tuationeel handelen in ‘fuzzy structures’;

� uniforme organisatiestructuren en hybride netwerkstructuren;
� 25-jarige jubilea en detachering, arbeidspools en tijdelijke krachten;
� opleidingen op basis van ‘moet weten’ en het informeren en trainen

van medewerkers op basis van ‘juist op tijd’ en ‘nodig om te presteren
en te motiveren’;

� onzichtbaar, bescheiden, vasthoudend leiderschap en de geprofileerde
leider als zichtbare held;

� ‘unfreezing-moving-refreezing’ door adviseurs en een ‘habit of relaxed
moving’ door managers;

� eenduidigheid en accepteren van paradoxen, vaagheid en zoekproces-
sen;

� alles beweegt en verandert en eigenlijk verandert er niets ingrijpends;
� projecten gebaseerd op energie, passie, leermomenten en betrokken-

heid en projecten gebaseerd op rationele planningen en bewaking;
� programma’s als een bundel activiteiten, waar een regisseur improvi-

serend leiding aan geeft en programma’s die op samenhang van doelen
en inspanningen gemanaged worden.

Hieruit valt te leren dat er geen ideale vorm van organiseren is: niet van
de gehele organisatie, niet van delen van de organisatie en niet van pro-
ject- en programmateams – het ‘hangt er maar vanaf’. Om toch nog met el-
kaar te kunnen communiceren is het belangrijk dat er een duidelijke ter-
minologie en methodologie bestaat over hoe projecten en programma’s
moeten worden aangepakt, en hoe deze moeten worden gemanaged. Maar
het bestaan van terminologie en methodologie is niet alleen van belang; ze
moeten een gedeelde betekenis hebben. Betrokkenen dienen het woord en
de geest erachter doorleefd te hebben (in plaats van de veel voorkomende
handboeken en formats dogmatiek). Ook is het dan nodig dat er overeen-
stemming is over wat de consequenties zijn van de toepassing ervan.

Opgaven als het verkrijgen van een ISO-certificaat, de ontwikkeling en in-
voering van een nieuw automatiseringssysteem, de formulering en intro-
ductie van nieuwe wetgeving en het bedenken en op de markt brengen van
nieuwe producten, zijn vanwege hun aard niet toe te wijzen aan één or-
ganisatorische eenheid (groep, afdeling, divisie) en niet uit te voeren vol-
gens van tevoren geregelde standaardprocedures. Deze voor de organisa-
tie belangrijke opgaven bevatten veel nieuwe elementen, waarbij de men-
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sen in de organisatie niet of nauwelijks op eerdere ervaringen kunnen te-
rugvallen. Om deze opgaven tot een goed einde te brengen, is de inbreng
noodzakelijk van mensen die normaal in andere werkprocessen participe-
ren. Van hen wordt verwacht dat ze uit hun routines stappen en meewer-

ken in een ‘opdracht’ die geen onderdeel is van hun
dagelijks werkpakket.
Medewerkers in organisaties zullen steeds vaker in
wisselende teams samenwerken aan steeds wisse-
lende projecten of programma’s: er moet steeds (net)
iets anders worden gemaakt, of (net) op een andere
manier, er werken steeds andere mensen aan, er moet
steeds voor andere mensen worden gewerkt. Elk pro-
ject, elk programma, elke uitdaging is uniek. Ook het
uiterlijk van de organisatie verandert dagelijks. De
enige constanten zijn de gezamenlijke waarden en
normen (shared values, missie) en mogelijk een geza-
menlijke werkmethode, zoals we die kennen bij pro-

jecten en programma’s. Beide zijn min of meer gemeengoed aan het wor-
den. Dat geldt zeker voor projectmanagement en misschien iets minder
voor programmamanagement. Enkele jaren geleden was het nog nodig om
de voordelen van deze benaderingen te benadrukken en te verdedigen. Nu
gaat het er steeds meer om te benadrukken dat het niet de concepten/
checklists zélf zijn die nodig, nuttig en zinvol kunnen zijn bij projecten en
programma’s. Vooral het op evenwichtige wijze aandacht besteden aan de
hoofdrolspelers, de methode, de onderlinge interactie en de omgeving blij-
ken aan interesse en waarde te winnen. In dit boek staat dit ‘managen van
projecten en programma’s’ dan ook centraal. Niet alleen in de titel.

Organiseren heeft enerzijds te maken met de visie van hen die de organi-
satie inrichten en bevolken, anderzijds met de cultuur van de samenleving
waarbinnen die organisatie opereert. Managementconcepten hebben
daarmee een beperkte geldigheid: ze zijn toepasbaar in een bepaalde cul-
tuur, en kunnen zelfs contraproductief werken in andere culturen. Uit on-
derzoek zijn vijf dimensies naar voren gekomen waarop volkeren zich in cul-
turele zin van elkaar onderscheiden (Hofstede). Samen
verklaren deze dimensies ongeveer vijftig procent van
de cultuurverschillen tussen volkeren (zie figuur 0.1).
Deze cultuurverschillen hebben allerlei gevolgen voor
de aanpak en het management van een project of pro-
gramma. In een individualistische cultuur, zoals de
Nederlandse, maar ook die van de Verenigde Staten en
Engeland, gaan mensen ervan uit dat ieder mens
vooral opkomt voor zijn eigen belangen. De taak gaat
daar vóór de persoonlijke relaties. Terwijl projecten 
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Figuur 0.1 Vijf dimensies die verschillen tussen volksculturen verklaren (Hofstede)

en programma’s in collectivistische culturen vooral moeten worden gedra-
gen door de deelnemende families, clans of stammen, gaat het in indivi-
dualistische culturen veel meer om de erbij betrokken mensen, die de
unieke opgave wel of niet zien zitten.

De dimensie machtsafstand beschrijft de mate waarin minder machtige le-
den van instituties of organisaties verwachten en accepteren dat de macht
ongelijk verdeeld is. Het Nederlandse ideaal is dat van principiële gelijk-
heid tussen mensen, en zo weinig mogelijk beklemtoning van feitelijke
machtsongelijkheden in het dagelijks leven. Volkeren met een natuurlijk
respect voor machtsafstand vinden daarentegen een ‘hiërarchische orde’
vanzelfsprekend. In een cultuur die is gebaseerd op respect voor machts-
afstand, hebben unieke opgaven die niet worden gedragen door de mach-
tigen, weinig kans. Daarentegen kan een unieke opgave in culturen waar
machtsverschillen niet worden gewaardeerd, het niet doen zonder extra in-
spanningen die erop zijn gericht om draagvlak te verkrijgen.
De dimensie onzekerheidsvermijding heeft te maken met de mate waarin
mensen nerveus of ongelukkig worden in situaties die zij als ongestructu-
reerd, onvoorspelbaar of onduidelijk ervaren. Voor de manager betekent dit
bijvoorbeeld dat experimenteren – dus risico’s lopen – in voormalig West-
Duitsland en Frankrijk minder op prijs wordt gesteld dan in Nederland.
Omdat het managen van projecten en programma’s erop gericht is om on-
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zekerheden eerst te inventariseren en daarna te vermijden of te vermin-
deren, wordt het management ervan met een grotere vanzelfsprekendheid
benaderd in culturen waar men onzekerheden tot op zekere hoogte wenst

te minimaliseren.

De vierde dimensie betreft het onderscheid mascu-
lien-feminien. Een masculiene cultuur impliceert gel-
dingsdrang, die zich uit in ambitie, streven naar suc-
ces, behoefte aan competitie en eerbied voor wat
groot, sterk en snel is. Japan, voormalig West-Duits-
land, Oostenrijk en Italië kunnen tot de masculiene
culturen worden gerekend. In een feminiene cultuur –
zoals de Nederlandse – geldt dat je niet ambitieus of

competitief hoeft te zijn, dat de ‘kwaliteit’ van het leven belangrijker is dan
materieel succes, en dat je eerbied mag hebben voor wat klein, zwak en
langzaam is. Unieke opgaven hebben meer kans in een feminiene cultuur,
omdat daarin vooral de menselijke factor van samenwerking aandacht
krijgt. In masculiene culturen moet vooral de project-programmamanager
kracht uitstralen.
De laatste onderscheidende dimensie is de termijngerichtheid. In landen
waar de mensen meer op de lange termijn zijn gericht, zoals in China en
Japan, kent men een grote waarde toe aan volhouden, gevoel voor status
en spaarzaamheid. Volkeren die op de korte termijn gericht zijn (Amerika-
nen en sommige Zuid-Amerikaanse volkeren), koesteren meer respect voor
kalmte, evenwichtigheid en traditie. Nederlanders zitten qua termijnge-
richtheid ergens in het midden. Het zal duidelijk zijn dat (vooral langer lo-
pende) projecten of programma’s vooral goed tot hun recht kunnen komen
als de mensen wat meer op de langere termijn zijn gericht.

De lezers van dit boek krijgen dus ‘beperkt’ bruikbare hulpmiddelen aan-
geboden. Veel van het aangebodene zal ook bruikbaar zijn in andere cul-
turen dan de Nederlandse, maar dan zullen de eigenaardigheden van die
andere culturen terdege in het handelen moeten worden meegenomen.

Voor wie is dit boek (niet) bestemd?

Dit boek is niet alleen maar geschreven voor mensen die al in een
organisatie werkzaam zijn – al zal iemand die reeds in een organisatie
werkt, eerder bepaalde uitspraken of stellingen herkennen dan iemand die
nog studeert. Het maakt ook niet uit of de werkkring een profitorganisatie,
een overheidsinstelling of een not-for-profitorganisatie is. Evenmin is het
principieel van belang of de lezer in een grote of in een kleine organisatie
werkt, al zal in grotere organisaties meer naar de in dit boek beschreven
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methodieken worden gegrepen dan in kleinere. Ten slotte maakt het niet
uit of de lezer van het vrouwelijke of van het mannelijke geslacht is. Het
persoonlijk voornaamwoord ‘hij’ is in dit boek dan ook neutraal bedoeld, en
betekent zowel ‘zij’ als ‘hij’.

Dit boek is bestemd voor mensen die bij projecten of programma’s betrok-
ken zijn of betrokken zullen worden. Voorwaarde is natuurlijk wel dat zij
deze opgaven als een project of als een programma moeten of willen aan-
pakken. Dit boek is ook bestemd voor studenten en adviseurs die zich op
het vakgebied (het aanpakken en managen van projecten en programma’s)
wat breder willen oriënteren, voor mensen die zich eens wat fundamente-
ler willen verdiepen in deze materie, en voor mensen die zich de taal, spel-
regels en werkwijzen van de aanpak eigen willen maken. En dit boek is
vooral ook bestemd voor diegenen die hun kennis op dit gebied weer eens
willen toetsen aan de huidige stand van zaken. Essenties van project- en
programmamanagement is echter bovenal bestemd voor iedereen die als –
potentiële – manager, leidinggever of bestuurder geregeld en intensief in
aanraking komt met unieke opgaven. Vooral als zij die opgaven niet over
kunnen of mogen laten aan het ‘vrije spel der krachten’ en niet routinema-
tig kunnen laten afhandelen.

Essenties van project- en programmamanagement is vooral níet bedoeld
voor de wetenschapper die erachter probeert te komen wat nu de theore-
tische onderbouwing is van project- of programmamanagement. We leggen
vooral ‘Twynstra Gudde Projectmanagement en Programmamanagement’
uit, met hier en daar een uitstapje naar andere methoden. We baseren onze
ideeën op praktijkervaring, niet op grootschalig, wetenschappelijk, hypo-
thesetoetsend onderzoek. Dit boek is ook niet bedoeld voor die organisa-
tie- en veranderkundigen die zich ervan wensen te vergewissen of hun
school er wel voldoende in naar voren komt.

We weten dat de werkelijkheid te complex is om ooit
volledig te worden gevangen in modellen, aanpak-
ken, systemen of concepten, maar we kunnen toch
niet zonder. Vandaar dat het boek vele modellen be-
vat van managen, faseren, besluiten nemen, conflic-
ten oplossen, leiding geven en dergelijke. We denken
dat deze modellen vooral hun waarde hebben voor
mensen die in hun werksituatie leven met de vraag hoe ze hun werk kun-
nen aanpakken. De modellen bewijzen immers alleen maar hun waarde als
ze in de praktijk worden toegepast.

In Essenties van project- en programmamanagement gaan wij níet in op het
proces dat moet leiden tot de keuze voor een te realiseren opgave; dat is

19
WAT STAAT ER (NIET) IN DIT BOEK?

De werkelijkheid is te

complex om in model-

len te vangen, maar

toch kunnen we niet

zonder (denken we).



een strategisch vraagstuk. Bij een dergelijk vraagstuk zijn de volgende pro-
cesstappen te onderkennen: Ideeën komen naar voren, gebaseerd op de al-
gemene organisatiestrategie. Deze ideeën kunnen niet in één keer op rou-
tinematige wijze worden geïmplementeerd, maar ze moeten op een ge-
plande wijze worden uitgevoerd. Deze ideeën worden getoetst op hun uit-
voerbaarheid, relevantie en haalbaarheid. Vervolgens wordt verkend of
men de projecten en programma’s zelf gaat uitvoeren of uitbesteden, en
wie, wanneer, wat gaat doen. Vervolgens vindt de uitvoering plaats. Ener-
zijds levert dat resultaten en behaalde doelen op, anderzijds komen er le-
ringen uit over zowel de manier waarop men gewerkt heeft als over de
mate waarin de strategie relevant is. Op grond van deze ‘lessons learned’
worden er strategische issues geformuleerd, die weer meegenomen wor-
den in de eerstkomende strategische ronde. Maar zoals al gezegd: deze
stappen worden in dit boek niet verder uitgewerkt. Samenvattend en an-
ders gezegd: dit boek gaat niet zozeer over ‘de juiste dingen doen’, maar
veel meer over ‘de dingen op de juiste manier doen’.

Figuur 0.2 De relatie tussen strategieformulering en projecten en programma’s

Veel managers zien de relatie tussen strategieformulering en projecten en
programma’s eerder als een ‘uitvoeringskwestie’ dan als een onderwerp
van zorg en aandacht. Ten onrechte, want strategie zonder implementatie
is weinig relevant. Wij richten ons dan ook tot diegenen die vooral geïnte-
resseerd zijn in het vinden van de passende aanpak voor een gegeven op-
gave.

Het boek bevat niet allerlei al elders beschreven details. Zo worden ge-
reedschappen, hulpmiddelen en technieken die nogal eens worden ge-
bruikt – zoals netwerkplanning, balkenplanning, configuratiebeheer, faal-
factorenanalyse, communicatieschema’s en overlegpatronen – wel vermeld,
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maar niet in detail beschreven. Het boek kan niet worden gebruikt als
handboek, handleiding of checklist bij het aanpakken van projecten en pro-
gramma’s, maar wél om inzicht te krijgen in het wat, waarom, wanneer, hoe
en door wie van het managen ervan. Het boek is ‘slechts’ praktisch en
pragmatisch van inhoud en opzet, en is gebaseerd op tientallen jaren con-
crete praktijkervaringen met honderden verschillende
projecten en programma’s, en bevat de laatste stand
van zaken.
Dit boek kan van kaft tot kaft worden gelezen, maar
het kan ook selectief en partieel worden gebruikt. Via
de inhoudsopgave en het trefwoordenregister kan de
lezer snel antwoord krijgen op concrete vragen met
betrekking tot de projectaanpak, projectmanagement,
de programma-aanpak en programmamanagement.

Aandacht aan mens en methode

Wij willen dat het werken in en aan projecten en programma’s
menselijker, succesvoller en zinvoller wordt. Met Essenties van project- en
programmamanagement willen we daaraan een bijdrage leveren. In het
boek beschrijven we wat het betekent om (samen) aan een project of pro-
gramma te werken, en vooral wat het betekent om dit te managen. Daar-
bij hebben we de pretentie redelijk volledig te zijn en er een leesbaar en il-
lustratief boek van te maken.

Het boek is als volgt opgebouwd:
� In hoofdstuk 1 (‘Unieke opgaven – kiezen voor een passende aanpak’)

geven we aan waarom steeds vaker project- en programmamanage-
ment in organisaties nodig zal zijn. Verder gaan we in op andere vormen
om een opgave aan te pakken, zoals routines, improvisaties en proces-
sen. Daarbij krijgen de ‘resultaatgerichtheid’ van projecten en de ‘doel-
gerichtheid’ van programma’s de nadruk. We definiëren beide benade-
ringen en plaatsen ze binnen hun verschillende toepassingsgebieden.
Ook komen de beperkingen ervan aan de orde.

� In hoofdstuk 2 (‘De projectmanagementmethode:resultaatgericht laten
samenwerken’) komt de basis van de projectmanagementmethode aan
de orde. Daarbij zijn we uitgegaan van de resultaatoriëntatie en de bij-
behorende opgave om het (veranderende) resultaat tijdens het aflopen
van de ‘weg’ steeds meer te definiëren, en dus de keuzevrijheid te doen
afnemen. Dit impliceert faseren, beheersen (managen) en beslissen (be-
sluiten nemen). Verder geven we aan wat de belangrijkste alternatie-
ven van de methode zijn.
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Figuur 0.3 De vier componenten van project- en programmamanagement

� In hoofdstuk 3 (‘De programmamanagementmethode:doelgericht laten
samenwerken’) komt de basis van de programmamanagementmethode
aan de orde. Daarbij zijn we uitgegaan van de doelenoriëntatie en de
daaraan verbonden opgave om die (veranderende) doelen tijdens het af-
lopen van de ‘weg’ steeds nauwkeuriger te bepalen en om tóch de keu-
zevrijheid te doen afnemen. Dit impliceert programmeren, besturen (ma-
nagen) en autoriseren (besluiten nemen). Verder geven we aan wat de
belangrijkste alternatieven van de methode zijn.

� In hoofdstuk 4 (‘De hoofdrolspelers – inrichten van de interne samen-
werking’) staan de drie meest direct betrokkenen centraal: de op-
drachtgever, de project-/programmaleider en de medewerker. Ten slotte
wordt de interne organisatie voor unieke opgaven uitgewerkt, waarbij
de kernboodschap is dat er niet één beste organisatievorm te onder-
kennen is.

� In hoofdstuk 5 (‘De omgevings(f)actoren – inrichten van de externe sa-
menwerking’) passeren de minder direct betrokken maar zeker zo be-
langrijke actoren de revue. In dit hoofdstuk gaan we onder meer in op
de omgevingsanalyse, krachtenveldanalyse, draagvlakconstructies en
externe communicatie.

� In hoofdstuk 6 (‘Interactie – vormgeven van samenwerking’) bespreken
we de speciaal met projecten en programma’s verbonden samenwer-
kingsaspecten. Samen werken aan unieke opgaven vraagt immers altijd
extra aandacht. De belangrijke thema’s uit de algemene ‘interactie-
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kunde’ zijn teamvorming, teamrollen, waarnemen, besluitvorming, con-
flicten hanteren en dergelijke.

� Het laatste hoofdstuk (‘Professionaliseren – ontwikkelen van organisa-
ties’) gaat over permanente organisaties die met verscheidene projec-
ten en programma’s tegelijkertijd worden geconfronteerd. Het hoofd-
stuk gaat vooral over de beschikbare mogelijkheden en instrumenten
om (de competenties van de mensen in) deze organisaties verder te pro-
fessionaliseren. De manier waarop kan worden geprofessionaliseerd,
wordt ingevuld aan de hand van een aantal ontwikkelpaden. De be-
langrijkste daarvan komen aan de orde. Verder werken we enkele daar-
bij te gebruiken hulpmiddelen nader uit.

Woorden van dank

Dankzij de cliënten die ons keer op keer uitdagen om nieuwe in-
valshoeken van een vraagstuk te vinden, en die ons in de gelegenheid stel-
len om modellen in hun praktijk te toetsen, hebben wij dit boek kunnen
schrijven. Daarvoor dank. Evenzeer gaat onze dank naar de duizenden deel-
nemers aan trainingen, cursussen, workshops, start-ups, werkconferenties
en coachingsgesprekken. Zij hebben ons met hun interesse voor, hun kri-
tiek op en hun worstelen met onze concepten telkens weer gedwongen om
onze ideeën aan te scherpen en te verbeteren.
Ook al zijn onze namen verbonden aan dit boek, Essenties van project- en
programmamanagement kon alleen maar tot stand komen dankzij de aan-
merkelijke steun (in inzet, tijd, kennis en middelen) van collega’s die bij
Twynstra Gudde werken. Uiteindelijk is veel van wat hier is geschreven af-
komstig uit hun ervaring.

En natuurlijk zou dit boek er niet gekomen zijn zonder de steun van onze
respectievelijke levensgezellen Evelyn (gesteund door Ivo en Lea) en Paula.
Ze gedoogden dat we ook avonden en weekeinden bezig waren met het re-
aliseren van onze unieke opgave.
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1 Unieke opgaven – kiezen
voor een passende aanpak

Telkens weer opnieuw zien – samenwerkende – mensen zich geconfron-
teerd met situaties die ze nog niet eerder hebben meegemaakt, en waarop
ze nog geen vanzelfsprekende reacties hebben ontwikkeld. Veel van deze
situaties worden veroorzaakt door iets van buiten: er doet zich een nieuwe
kans voor; een klant vraagt om iets wat nog nooit eerder is gevraagd; een
nieuwe concurrent of leverancier biedt iets nieuws aan. Ook overheidsin-
grepen, veranderende consumptiepatronen, actiegroepen en zelfs natuur-
rampen kunnen de externe bron zijn van een nieuwe, vaak unieke opgave.
Andere oorzaken liggen binnen de organisatie zelf: iemand ruikt of voelt
een nieuwe kans; een nieuwe manager vindt de huidige situatie onaccep-
tabel; iemand wil een nieuw product, een andere dienst of nieuw beleid
ontwikkelen en introduceren...

Niet alleen de confrontatie met nieuwe situaties kan de aanleiding zijn om
na te denken over de manier waarop mensen effectief, flexibel, creatief en
efficiënt kunnen samenwerken aan een unieke opgave. Of hoe die samen-
werking effectief (flexibel, enzovoort) is te managen. Ook allerlei fenome-
nen uit de managementliteratuur van de laatste jaren – zoals verplatting,
business process redesign, klantgericht werken, parallel werken, dynami-
sche en virtuele netwerken – kunnen daartoe aanzetten. Hoewel deze ver-
schijnselen elk een op zichzelf staande ontwikkeling weerspiegelen, be-
vestigen ze bij elkaar het beeld dat leeft bij veel mensen in organisaties:
de traditionele organisatie is op steeds meer plaatsen aan het verdwijnen,
en met haar de klassieke werknemer. Zelfs in traditionele productiebedrij-
ven in de ontwikkelde landen bestaat tegenwoordig 75 tot 95% van de
mensen op de loonlijst uit gespecialiseerde, dienstverlenende medewer-
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kers, zoals informatici, ontwikkelaars, onderhoudstechnici, accountants en
personeelsfunctionarissen.

1.1 Unieke opgaven in organisaties

Een organisatie bestaat uit mensen die zich hebben verenigd om
een bepaald doel na te streven. Mooier gezegd: een organisatie is een
groep mensen die elkaar hebben gevonden in een gezamenlijke missie –
met gezamenlijke doelen – waarvoor ze praktische werk- en gedragsaf-
spraken zijn overeengekomen.

Sommige organisaties, zoals architecten-, automatiserings-, ingenieurs-,
onderzoeks- en adviesbureaus, maar ook vergelijkbare interne (staf)afde-
lingen, vinden hun bestaansrecht of missie erin dat ze – voor anderen – tel-
kens weer opnieuw unieke opgaven uitvoeren. Een architectenbureau ont-
werpt iedere keer opnieuw voor een andere opdrachtgever een ander ge-
bouw: omdat de opdrachtgever dat wil, maar ook omdat een architect zich-
zelf niet te veel wil herhalen. Een ingenieursbureau zal iedere keer weer
andere (maatwerk)oplossingen moeten bedenken voor technische proble-
men; een automatiseringsbureau doet dat voor informatievraagstukken.
Deze organisaties kunnen gebruikmaken van het instrumentarium dat wel
wordt aangeduid als ‘multiprojectmanagement’.

Andere organisaties zijn – tijdelijk – in het leven geroepen om één keer één
geweldige opgave te vervullen. Na voltooiing van de opgave wordt de or-
ganisatie opgeheven. Bekende voorbeelden daarvan zijn de Deltadienst en
de Rijksdienst IJsselmeerpolders: beide diensten zijn alleen in het leven ge-
roepen om die ene, grote, unieke klus – de aanleg van de Deltawerken, de
drooglegging van de IJsselmeerpolders – te realiseren. Deze organisaties
kunnen gebruikmaken van managementinstrumenten als de projectme-
thode (projectaanpak, projectmatig werken of PMW) en de programmame-
thode.

Weer andere organisaties zijn er juist voor om uitsluitend en alleen, jaar in
jaar uit, steeds weer precies dezelfde producten te vervaardigen of diensten
te leveren. Alles wat dreigt af te wijken van deze uniformiteit, wordt buiten
de poort gehouden: ‘Dat doen wij niet.’ ‘Dat kunnen wij niet.’ ‘Dat mogen
wij niet.’ ‘Dat willen wij niet.’ Deze organisaties worden gekenmerkt door
hiërarchie, stabiliteit, routineprocessen, strak omlijnde taken, een voor ie-
dereen duidelijke functie en maximaal gestandaardiseerde interactie met
een (even stabiele) omgeving. De medewerkers – ‘functionarissen’ – hebben
vastomlijnde taken. Er bestaat een scheiding tussen denken, doen en on-
dersteunen, tussen white collar, blue collar en gold collar workers.
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In zulke organisaties liggen de werkzaamheden, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden dus vast in strak omlijnde procedures en routines. Func-
tiespecialisatie is daar het antwoord op de toenemende complexiteit van
de vraagstukken. Deze ‘standaardaanpak’ wordt (tot op heden) geschikt ge-
acht voor de uitvoering van werkzaamheden die gedaan worden bij ban-
ken (overschrijvingen), voor grote delen van het uitvoerend werk van over-
heidsorganisaties (paspoorten uitgeven, burgers inschrijven) en voor het

werk van fabrikanten van massaconsumptieproduc-
ten (seriefabricage van tv’s en video’s). Stel je voor dat
men in zulke organisaties elke overschrijving, elk pas-
poort of elke video als nieuw, uniek en totaal anders
zou beschouwen...

Dat neemt niet weg dat ook in déze organisaties men-
sen te maken kunnen krijgen met nieuwe, unieke op-
gaven. Denk maar aan de ontwikkeling van een
nieuwe tv, de invoering van een nieuw informatiesys-
teem, de introductie van een nieuw paspoort, een re-
organisatie om de winstgevendheid substantieel te
verhogen. Projectmanagement en in bepaalde geval-
len programmamanagement zijn hierbij bruikbare
hulpmiddelen.

Wat is uniek?

In de praktijk is alles uniek. Of nog realistischer gezegd: in de praktijk is
niets uniek, want alles is voortdurend in beweging. Datgene wat mensen
vinden dat er is, bestaat eigenlijk uitsluitend uit abstracties van de on-
kenbare of ongrijpbare werkelijkheid. Het is dan ook een hachelijke zaak
om over ‘unieke’ opgaven te spreken. Aan de andere kant: bijna iedereen
heeft er een soort natuurlijke definitie van.

‘Uniek’ is om te begin-
nen enig in zijn soort.
Een ander, nauw ver-
want begrip is tijdelijk,
in de betekenis van
‘slechts enige tijd du-
rend’, ‘niet blijvend’.
Waar sprake is van
unieke opgaven, komt
nog een derde begrip
op: eenmalig. In dit germanisme komt een ander kenmerk van deze opga-
ven naar voren: een unieke opgave is ook uniek omdat zij maar één keer
zal worden uitgevoerd en daarna nooit meer, zeker niet precies op die ma-
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nier. Niet omdat het de eerste keer niet goed was,
maar gewoon omdat het een volgende keer weer an-
ders moet. Het eenmalige, tijdelijke, enige kan be-
trekking hebben op de werkzaamheden, op de uit-
komsten ervan en op de betrokkenen, en zeker niet
alleen op het ogenblik waarop. Want elk ogenblik is
uniek.

Natuurlijk is ‘uniek’ ook een subjectief begrip. Wat voor de een uniek is,
hoeft dat voor een ander helemaal niet te zijn. Als een organisatie honder-
den vergunningen per jaar afgeeft, vinden de medewerkers dat niet echt
uniek meer. Maar in een organisatie waar slechts één keer in de vijf à tien
jaar een vergunning moet worden aangevraagd, vinden ze dat wel. En de-
gene die eens in zijn hele leven een bouwvergunning moet aanvragen, er-
vaart aan den lijve dat dit een zeer unieke opgave is. Mensen in organisa-
ties kunnen heel verschillend reageren op dit soort uitdagingen. De een ziet
zoiets niet eens; een ander weigert het te geloven; weer een ander verzet
zich ertegen, en nog weer iemand anders is blij dat er eindelijk iets nieuws
gaat gebeuren.

Het uniek-zijn van een opgave is op zich nog niet voldoende reden om haar
als een project of programma aan te gaan pakken. Men moet het ook nog
willen: een medewerker, leidinggevende, bestuurder, of wie dan ook bin-
nen de organisatie, moet er expliciet voor kiezen dat deze unieke, com-
plexe opgave de moeite waard is om als project of programma aan te pak-
ken in plaats van al improviserend of routinematig.

Mensen die in organisaties met elkaar samenwerken, kun je beschouwen
als spelers in een spel. De rollen, spelregels, patronen,
tactieken liggen over het algemeen vast, evenals het
waarom en het doel van het spel. Ze liggen vast in for-
mele en informele afspraken en procedures, in allerlei
verdelingen van taken, bevoegdheden en verant-
woordelijkheden, maar nog veel meer in de ingesleten,
informele manier waarop de mensen met elkaar om-
gaan. Ook als er unieke opgaven worden opgepakt en
uitgevoerd (een nog nooit eerder behaald resultaat re-
aliseren, nieuwe doelen nastreven), moet er worden
gewerkt, meestal door een aantal mensen samen. Als
het belangrijk is dat de samenwerking (ook met be-
perkte middelen) vruchten afwerpt, is het essentieel
dat deze mensen elkaar begrijpen, hetzelfde spel voor
ogen hebben, hetzelfde bedoelen met dezelfde woor-
den. Anders gezegd: dezelfde taal gebruiken. Voor de
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aanpak van projecten en programma’s bestaan die talen. Deze talen geven
de mensen in de organisatie bovendien de instrumenten, het jargon, de rol-
beschrijvingen, de spelregels en de tactieken waarmee zij eenmalige,
unieke opgaven effectief en efficiënt, flexibel en creatief kunnen uitvoeren.

Vragen bij unieke opgaven

Mensen werken in een moderne of in een traditionele organisatie, in een
organisatie die permanent met nieuwe, unieke opgaven te maken heeft, of
in een die er slechts bij hoge uitzondering mee wordt geconfronteerd. Waar
ze ook werken, de vragen waarmee ze te maken krijgen om met beperkte
middelen een nieuwe uitdaging op een beheerste, resultaatgerichte óf doel-
gerichte wijze aan te pakken, zijn vaak dezelfde: Wat en waarom? Hoe? Met
wie? Kunnen we dat wel? Willen we dat eigenlijk wel?

Wat en waarom? Eerst moet altijd de vraag naar het wat en waarom van
de unieke opgave worden beantwoord. Bij het zoeken naar antwoorden
kunnen er tal van andere vragen opduiken, vragen die te maken hebben
met de urgentie, met belangen, met betrokkenen, met de invalshoeken die
moeten worden gehanteerd, met problemen die verschillend worden erva-
ren, met verschillende bedoelingen, en zo meer. Vaak is de initiatiefnemer
onduidelijk, geeft hij slechts een zwak signaal, een te subjectief oordeel of
een onoverzienbaar probleem. Soms is datgene wat moet worden bereikt
niet of moeilijk te concretiseren, en kan slechts zeer globaal de richting wor-
den aangegeven.

Hoe? Als de doelen moeilijk specifiek zijn te krijgen of niet met elkaar zijn
te verenigen, waar ga je dan aan werken? En hoe kun je prioriteiten tus-
sen alle verschillende activiteiten stellen? Waar het eerste te beginnen?
Wat kan later nog wel? Er is altijd wel iemand die het onrustige gevoel heeft
dat er snel en direct wat moet gebeuren, maar wel zo efficiënt en effectief
mogelijk. Maar wanneer zijn welke acties efficiënt en effectief als het wat
en waarom nog onbekend zijn?

Met wie? Meestal zijn er anderen bij een unieke opgave betrokken, men-
sen uit dezelfde of uit verschillende organisaties. De manier waarop die er-
bij moeten of willen worden betrokken, wanneer en in welke volgorde, is
vrijwel altijd bepalend voor het falen of slagen van de opgave. Zeker als de
verschillende partijen tegengestelde belangen hebben, en niet gewend
zijn om het achterste van hun tong te laten zien. Het hanteren van deze te-
genstellingen geeft weer extra zorg. Zeker als de ‘vertegenwoordigers’ van
partijen nu weer dit en dan weer dat of elk wat anders zeggen, én als ze
echt (nog) niet weten wat ze willen.

Kunnen we dat wel? Kunnen de mensen in de organisatie die nieuwe op-
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gave er wel bij hebben? Nemen ze niet te veel hooi op hun vork? – zelfs als
iedereen die nieuwe uitdaging zo enorm belangrijk zegt te vinden. Kortom:
als er een kans dreigt... Of het omgekeerde: iedereen zegt dat het hard no-
dig is, en dat het snel gereed moet zijn, en dat het heel belangrijk is, en dat
iedereen erop zit te wachten, maar het komt er maar niet... Daarnaast is er
ook de vraag of de opgave wel uitvoerbaar is. Zijn er wel oplossingen te be-
denken voor de gestelde problemen? Kan er wel zinvol worden gestreefd
naar de opgegeven doelen? Zijn de competenties wel beschikbaar? Is het
resultaat wel af te dwingen? En hoe zit het met de tijd, ruimte, motivatie
en andere noodzakelijke faciliteiten?

Willen we het eigenlijk wel? Men is niet gewend om een ander spel te spe-
len. Gewoontes zijn niet zomaar ontstaan en worden ook niet zomaar los-
gelaten; de samenwerking tussen de betrokkenen verloopt niet goed; de
bestaande hiërarchie, formele en informele regels en ervaringen zijn niet
voldoende om de samenwerking weer los te trekken. Men kan niet onder
woorden brengen hoe dat komt.

Typeringen voor unieke opgaven

Gegeven de antwoorden op voorgaande vragen zijn deze opgaven vervol-
gens met behulp van enkele dichotomieën te typeren. Een dergelijke ty-
pering kan nuttig zijn om te bepalen wie het beste in staat is om leiding te

geven aan degenen die deze opgave gaan uitvoeren.
Het typeren van een unieke opgave is ook zinvol om
die effectief te bemensen, om de meest passende me-
thode ervoor te bepalen, om de juiste interventieme-
thoden erbij in te zetten, en om een goede risicoana-
lyse erop uit te kunnen voeren. Op de hierna geschet-
ste vier tweepolige assen is zo’n tachtig procent van
de unieke opgaven te typeren (zie figuur 1.1).

Tussen een stabiele en een turbulente omgeving. In
een stabiele omgeving treden per tijdseenheid relatief
weinig veranderingen op. En de eventuele veranderin-
gen zijn goed voorspelbaar. Daarnaast zijn in een sta-
biele omgeving de grenzen van de opgave met die om-
geving eenduidig te beschrijven, en bestaat er een

groot draagvlak voor de opgave. Bij een turbulente omgeving is vaak onbe-
kend waaruit die bestaat, en welke ontwikkelingen zich daarin afspelen. Uit
de turbulente omgeving gaan onverwachts partijen meedoen, andere haken
even plotseling af. In een turbulente omgeving ontstaan en vergaan coalities
tussen stakeholders, en zijn de financieringsbronnen nog niet bekend. Ten
slotte is in een turbulente omgeving onbekend en onvoorspelbaar of en zo ja
wat het draagvlak voor de opgave is.
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bulente omgeving, con-

crete of vage opgave,

adequaat of inadequaat

opdrachtgeverschap en

competente of incompe-

tente uitvoeringsorgani-

satie, is circa 80% van

de unieke opgaven te

typeren.



Tussen een concrete en een vage opgave. Bij een concrete opgave gaat het
om bekende problemen, doelen of resultaten. De uitkomst van de concrete
unieke opgave is dan ook eenduidig gespecificeerd, afgebakend, haalbaar
en maakbaar. De risico’s van een concrete unieke opgave zijn bekend en ge-
accepteerd, en de opgave is uitvoerbaar en goed te managen. Van een vage
unieke opgave zijn de problemen, doelen of oplossingsrichtingen onbe-
kend. Ook is een dergelijke opgave vaak veel (politiek) gevoeliger omdat ze
extra risico’s met zich mee kan brengen. Deze risico’s bestaan als gevolg
van de onbekendheid van toe te passen technieken of oplossingsmogelijk-
heden; een onbekende technische haalbaarheid. Ten slotte zijn unieke op-
gaven vaak vaag door hun zeer complexe en historierijke karakter met be-
trekking tot de in te zetten disciplines en betrokken partijen.

Figuur 1.1 Enkele dichotomieën ter typering van unieke opgaven

Tussen een adequaat en een inadequaat opdrachtgeverschap. De op-
drachtgeverfunctie is adequaat ingevuld wanneer die aan een persoon met
de juiste taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is toegewezen.
Deze ene persoon dient te beschikken over de voor de unieke opgave be-
nodigde macht, middelen en motivatie. Hij is in staat en bereid om de
unieke opgave af te dwingen. Bovendien beschikt hij over de benodigde
competenties: kennis, vaardigheden en houding. Wanneer de opdrachtge-
verfunctie echter is ingevuld door een aantal vertegenwoordigers van min
of meer autonome partijen, dan is er sprake van inadequaat opdrachtge-
verschap. In een dergelijke situatie beschikken de partijen elk afzonderlijk
over een deel van de benodigde macht, middelen en motivatie – en wel over
dat deel dat past bij hun eigen doelen. Geen van alle is echter in staat om
de unieke opgave af te dwingen. Veelal leidt een en ander tot lang sle-
pende onderhandelingen in plaats van tot adequate samenwerking. Bij
sommige unieke opgaven is zelfs onbekend wie de opdrachtgever is.
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Tussen een competente en een incompetente organisatie van de opgave.
Een competente organisatie voor een unieke opgave bestaat uit mede-
werkers die weten hoe ze een dergelijke opgave moeten aanpakken; ze mo-
gen, kunnen en willen dat ook. Deze medewerkers zijn bovendien inhou-
delijk deskundig, competent en bereid tot samenwerken. Daarnaast heb-
ben ze gevoel voor de urgentie en het belang van de unieke opgave, en wil-
len ze die laten slagen. Bij een incompetente organisatie voor een unieke
opgave heerst er tussen de betrokken medewerkers spraakverwarring over
de centrale doelen, begrippen en thema’s. De medewerkers hebben weinig
ervaring in samenwerken (maar veel in onderhandelen). Kennis en vaar-
digheden om unieke opgaven adequaat aan te pakken ontbreekt. Er is wei-
nig gevoel voor urgentie, weinig binding met de opgave, veel competen-
tiestrijd en weinig bereidheid om met elkaar mee te denken.

1.2 Werken: tussen improvisatie en routine

Werk kan op veel manieren worden aangepakt. De uiterste vor-
men van werken zijn improviseren en routinematig werken. De projectme-
thode en de programmamethode zijn tussenvormen (zie figuur 1.2). Af-
hankelijk van de aard van het vraagstuk, van de situatie en van de voor-
keuren van de medewerkers die het werk moeten uitvoeren, kunnen de
kenmerken van de verschillende werkvormen positief of negatief worden

gewaardeerd.

Het is belangrijk dat de
betrokkenen onderken-
nen hoe werk wordt
aangepakt, omdat ze de
wijze van besturing
hierop moeten afstem-
men. ‘Routine’ en ‘im-
proviseren’ zijn in het
Groot Woordenboek der

Nederlandse Taal (Van Dale) als volgt omschreven:
routine: ‘geregelde gang van telkens terugkerende bezigheden’;
improviseren: ‘voor het ogenblik bedenken of inrichten’.

Deze twee werkvormen zijn te beschouwen als uitersten op een schaal.
Geen van beide komen in de praktijk vaak in zuivere vorm voor. Bovendien
kan men het zich in weinig (deel)organisaties permitteren om uitsluitend
improviserend of routinematig te werken. Doorgaans komen we beide va-
rianten in een bepaalde – voor de organisatie karakteristieke – verhouding
tegen.
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AAccttiieeff  eenn  rreeaaccttiieeff  ggeeddrraagg

Ons gedrag is actief, gepland, bewust, en wordt aange-

dreven door onze intenties: onze plannen voor de toe-

komst. En tegelijkertijd is ons gedrag reactief, onge-

pland, onbewust, en wordt het vooral aangedreven door

de directe omstandigheden: door de situatie waarin we

ons op dat moment bevinden (Tiggelaar).



Figuur 1.2 Drie manieren van werken

Routine: de uitkomsten en de methode liggen vast

Routinematig werken heeft als voordeel dat het efficiënt is. Efficiënt, om-
dat men gebaande paden volgt (dat wil meestal zeggen: procedures, regels,
voorschriften en methoden die in al dan niet elektronische handboeken
zijn vastgelegd). Daardoor hoeven mensen zich niet steeds opnieuw op de
opgave voor te bereiden. Het kenmerk van routinewerk is dan ook herha-
ling; zowel de uitkomsten (resultaat, product, output, uitkomst) als de weg
waarlangs (de procedure, de aanpak) zijn te voorspellen, want het is niet
de eerste keer dat er ‘zoiets’ moet worden gedaan.

Een routineaanpak ligt het meest voor de hand wanneer een bepaald re-
sultaat meerdere malen moet worden bereikt voor gelijke klanten, onder ge-
lijkblijvende omstandigheden en met gelijkblijvende middelen. Routine-
matig werken is in kaart te brengen met behulp van procesbeschrijvingen.
Een routineproces is dan een geheel van bekende samenhangende activi-
teiten, hulpmiddelen, tussenresultaten en besluiten die zijn gericht op een
bekende output. De stappen van eventuele deelprocessen dragen via deel-
resultaten bij aan processen die het uiteindelijke resultaat opleveren (en dát
resultaat alleen). Bij een routineproces wordt dit geheel vele malen onver-
anderd herhaald. Daardoor wordt werk overdraagbaar. Wat er op welke
wijze moet gebeuren, is immers vastgelegd. Door met gestandaardiseerde
werkmethoden en procedures te werken, wordt het werk voorspelbaar
(rechtszeker) en controleerbaar (rechtsgelijk). Het herhalingselement maakt
het bovendien makkelijk om kengetallen op te stellen.
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