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1
 Het project

1.1 Oorsprong van een project
1.2 Soorten projecten
1.3 Aanpak van een project per stadium 
1.4 Rationele stap-voor-stapmethode voor projecten
1.5 Startsituatie van een project
1.6  Keuze voor een projectmatige aanpak 
1.7 Voor- en nadelen van een projectmatige aanpak

In dit boek wordt de volgende definitie van ’een project’ gehanteerd:

Een project is een activiteit, uitgevoerd door een tijdelijke organisatie van men-
sen (meestal uit verschillende disciplines) om een vooraf vastgesteld doel te berei-
ken, binnen vooraf vastgestelde randvoorwaarden.

Een project is dus altijd iets tijdelijks. Als het project is afgerond valt de organi-
satie die speciaal voor het project is samengesteld uit elkaar, om vervolgens al 
dan niet in een nieuwe samenstelling aan een volgend project te beginnen. Dit 
gaat uiteraard ook op voor onderwijsprojecten, waarbij de leden van de pro-
jectgroep na het inleveren van de laatste opdracht afscheid nemen van elkaar 
en van het begeleidingsteam en zich gaan richten op een nieuwe opdracht.

Dit hoofdstuk begint in paragraaf 1.1 met een beschrijving van het ontstaan 
van een project. Vervolgens behandelt paragraaf 1.2 verschillende soor-
ten projecten, waarna in paragraaf 1.3 de levenscyclus van een project aan de 
orde komt. Elk stadium van deze levenscyclus vraagt om een eigen nadruk en 
aanpak. In paragraaf 1.4 wordt de levenscyclus vertaald in een rationele stap-
voor-stapmethode. Dit model vormt de basis voor het fasemodel voor ontwik-
kelprojecten (zie fig. 2.7). In paragraaf 1.5 wordt gekeken naar de verschillen-
de startsituaties van een project. En tot slot gaan paragraaf 1.6 en 1.7 in op de 
keuze om een project al dan niet projectmatig aan te pakken.
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De projectmatige aanpak in dit boek gaat uit van de levenscyclus van een pro-
duct of systeem (zie figuur 1.2). Deze levenscyclus is van toepassing op zowel 
onderzoeksprojecten als ontwikkelprojecten. In In dit boek staat daarvan de 
grote en gevarieerde groep ontwikkelprojecten centraal (zie par. 1.2). 

1.1 Oorsprong van een project

Projecten komen voort uit een verschil tussen een wens en de werkelijkheid 
van dat moment. Zowel een externe als een interne behoefte kunnen daarbij 
aanleiding zijn tot het opzetten van een nieuw project. Bij een externe behoefte 
kun je denken aan de vraag naar een nieuwe dienst of een klacht over een be-
staand product. Bij interne behoeften gaat het eerder om een creatieve drang 
of een persoonlijke visie. Zo zullen klachten van bewoners (externe behoeften) 
over hun huisvesting kunnen leiden tot een nieuwbouw, verbouw- of verhuis-
project. En een persoonlijke ambitie van een regisseur (interne behoefte) kan 
leiden tot een nieuwe korte animatiefilm. 
Veel projecten vinden plaats binnen organisaties en bedrijven. Deze vloeien vaak 
voort uit het (meerjaren)beleid. Het kan dan zowel gaan om terugkerende als 
eenmalige projecten. Bij terugkerende projecten kun je denken aan de Nieuw-
jaarsborrel, het jaarverslag, de perspresentatie, de afronding van het financiële 
jaar of het klanttevredenheidonderzoek. Bij eenmalige projecten kun je denken 
aan de ontwikkeling van een nieuw product, de automatisering van een afdeling, 
het ontwikkelen van casemanagement binnen een instelling, een verhuizing of 
de ontwikkeling en het implementeren van een nieuw logistiek systeem. 
Binnen bedrijven en instellingen komen managers en medewerkers tijdens 
hun dagelijks werk ook veelvuldig in aanraking met problemen en behoeften. 
Ook daaruit kunnen nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan die vervolgens 
gevat worden in een project en projectmatig worden aangepakt.
De projectmatig aanpak wordt veelvuldig gebezigd binnen bedrijven en instel-
lingen maar dit is geen voorwaarde. Buiten organisaties lopen mensen net zo 
goed met ideeën rond en tegen vraagstukken aan, waarbij zij projecten willen 
opzetten die zich het best projectmatig laten organiseren. Bijvoorbeeld de zee-
zeiler die met zijn zeiljacht rond de wereld wil varen, de verzamelaar die een 
grote beurs wil organiseren, de kunstenaar die de waarde van geld ter discussie 
wil stellen of de actiegroep die een demonstratie wil organiseren om de poli-
tieke besluitvorming te beïnvloeden.
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1.2 Soorten projecten

Je kunt projecten op zes onderdelen van elkaar onderscheiden. Door dit onder-
scheid aan te brengen kun je naar betrokken partijen snel duidelijkheid geven 
over de basis en vorm van het project. Je kunt dan een project bijvoorbeeld de-
finiëren als: een technisch (inhoud) ontwikkelproject (aard) met een tastbaar 
product (resultaat), dat in opdracht (initiatiefnemer) voor publiek (doelgroep) 
wordt gerealiseerd om winst te genereren (doelstelling).
Het gaat om een onderscheid naar:
– inhoud
  Hierbij kijk je naar de activiteiten die in een project moeten worden uit-

gevoerd. Het kan daarbij gaan om technische projecten (de bouw van een 
nieuw magazijn of nieuw transportsysteem), organisatorische projecten (het 
ontwikkelen van een managementinformatiesysteem of opleidingsplan), 
commerciële projecten (het uitvoeren van een marktonderzoek of ontwikke-
len van een nieuw product), of evenementenprojecten (het opzetten van een 
beurs, productpresentatie of festival). 

– aard 
  Hierbij onderscheid je twee soorten projecten, onderzoeksprojecten en ont-

wikkelprojecten. Onderzoeksprojecten zijn verkennend van aard. Zij begin-
nen met een vraagstuk en eindigen met een overzicht dat gepresenteerd, 
gepubliceerd of overgedragen wordt. Ontwikkelprojecten beginnen bij een 
idee en zijn gericht op het vinden van de juiste aanpak voor de verwezenlij-
king van die vraag en eindigen met de oplevering van een concreet plan of 
product. Hierbij is dus niet enkel sprake van registratie van gegevens, maar 
deze worden ook verwerkt tot een stappenplan of afgerond product. Soms 
gaat een onderzoeksproject vooraf aan een ontwikkelproject, bijvoorbeeld 
bij een marketingplan dat vaak wordt voorafgegaan door een marktonder-
zoek. (De stappen uit Deel B zijn bedoeld voor ontwikkelprojecten)

– initiatiefnemer
  Hierbij kijk je wie het project initieert. Is het project een eigen initiatief of 

wordt het geïnitieerd in opdracht? Als het een eigen initiatief is, dan is de 
vraag wat de rol van de verschillende teamleden daarin was. In het geval van 
een project in opdracht is de vraag wie de opdracht gaf en in hoeverre deze 
opdrachtgever betrokken blijft. 

– doelgroep 
  Hierbij gaat het om de vraag voor wie het project bedoeld is. Het gaat hier in 

grote lijnen om twee soorten projecten: publieksproject of gebruikersproject. 
Een publieksproject is meestal voor een relatief anonieme doelgroep; denk 
bijvoorbeeld aan een festival of een commercieel product voor de markt. In 

8081_Het project.indd   15 26-03-13   21:20



16
H e t  p r o j e c t

een gebruikersproject is de eindgebruiker vaak wel bekend; denk daarbij aan 
een verbouwing van een kantoorgebouw voor de ANWB of een software-
applicatie update voor een producent van kantoormeubilair.

– doelstelling 
  Hierbij maak je een onderscheid naar het soort eindresultaat van het pro-

ject. Een belangrijk onderscheid is daarbij of het gaat om een commercieel 
of niet-commercieel project. Een commercieel project heeft een winstdoel-
stelling. Niet-commerciële projecten kunnen een ideële doelstelling hebben, 
zoals bijvoorbeeld een voorlichtingstentoonstelling of een inzamelproject 
voor een voedselbank. Maar niet-commerciële projecten kunnen ook in-
houdelijk zijn, zoals bij automatisering of een wijkontwikkelingsproject. 

– resultaat 
  Bij het resultaat kijk je ook naar het eindproduct van een project. Dit pro-

duct kan tastbaar, een dienst of een live-product zijn. Bij een gebouw of film 
is sprake van een tastbaar product. Een dienst moet enige continuïteit be-
vatten anders is het niet zinnig het projectmatig aan te pakken; hierbij kun 
je denken aan een cursus of een dagbestedingsprogramma. Live-producten 
zijn tijd- en plaatsgebonden evenementen zoals een congres of een festival.

1.3 Stadia en bijbehorende aanpak 

Om een project te managen en te sturen is het van belang inzicht te hebben in 
de levenscyclus van een product of systeem. Dit inzicht stelt je in staat concrete 
situaties te beoordelen en te diagnosticeren om op basis daarvan actie te on-
dernemen of te interveniëren. In de behandeling van de levenscyclus zal verder 
steeds gesproken worden over een product, maar hetzelfde gaat dus op voor 
een systeem.
In de levenscyclus doorloopt een product in de tijd verschillende stadia. De sta-
dia die doorlopen worden, bewegen zich tussen vier zones die tot de verwezen-
lijking van het product steeds tastbaarder en rationeler worden, om vervolgens 
terug te keren naar steeds minder rationeel en tastbaar. De aanpak en het soort 
vragen verandert met het product terwijl het zich door de levenscyclus heen 
beweegt (zie figuur 1.1).
Een product start in de levenscyclus als een idee in de spirituele zone. Daar-
bij wordt het nieuwe idee gecreëerd. Een creatieve aanpak is daarbij van groot 
belang. In het tweede stadium word het idee omgezet in een plan. Dit gebeurt 
in de mentale zone. Het idee krijgt een vorm en de aanpak is rationeel en ge-
structureerd. Als het plan gemaakt is, gaat het product het stadium van de re-
sultaatvorming in. Deze resultaatvorming vindt plaats in de praktische zone. 
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Het plan wordt ter hand genomen en er wordt begonnen aan het tastbaar re-
aliseren van het product. Hierbij is een praktische en gestructureerde aanpak 
van levensbelang. In het vierde stadium functioneert het product. Het product 
bevindt zich in de manifeste zone en activiteiten zijn vooral gericht op onder-
houd, waarbij acties vaak van een routinematiger aard worden.
Na het opleveren van het product zullen stadia van stagnatie, verval en onder-
gang intreden. Deze stadia dalen in de zones weer af van de praktische via de 
mentale tot de spirituele zone. De vragen richten zich allereerst op herstel, ver-
volgens op crisishantering om het tot slot op te geven. De aanpak zal probleem-
oplossend moeten beginnen, maar wanneer het verval intreedt zal dit moeten 
worden losgelaten om het product uiteindelijk begeleid te laten sterven. Het 
verval en de ondergang kan worden tegengegaan door op basis van de bevin-
dingen uit deze stadia een nieuw idee te vormen waarmee in een nieuw project 
opnieuw de eerste vier stadia doorlopen kunnen worden. 

Stadium Zone Vragen Aanpak

Ideevorming spirituele zone creatievragen improvisatie en creatief

Planvorming mentale zone vormingsvragen rationeel

Resultaatvorming praktische zone realisatievragen praktisch

Functionering manifeste zone onderhoudsvragen routine

Stagnatie praktische zone herstelvragen probleemoplossend

Verval mentale zone crisisvragen loslaten

Ondergang spirituele zone onoplosbare vragen stervensbegeleiding

Figuur 1.1   Stadia, zones, aanpak en vragen van de levenscyclus van een  
product

De projectmatige aanpak in dit boek besteedt overwegend aandacht aan vraag-
stukken binnen de eerste, de tweede en de derde zone en heeft daarom de ken-
merken van een creatieve, rationele en praktische benadering. In paragraaf 1.4 
komt de aard van dit rationele proces verder aan de orde. Inzicht in het karak-
teristieke van dit proces is noodzakelijk om het proces bewust te kunnen stu-
ren.

In figuur 1.2 is de levenscyclus schematisch weergegeven. In verdere paragrafen 
zullen de stadia worden uitgediept. 
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Figuur 1.2 De levenscyclus van een product

1.3.1 Ideevorming (creatieve aanpak)

In het stadium van de ideevorming ontstaat een nieuw idee vanuit een op-
dracht, spontaan of als gevolg van een probleem dat om oplossing of vernieu-
wing vraagt. In alle gevallen draait het om de behoefte iets nieuws te creëren. 
Deze creatie vindt voor een groot deel onbewust plaats binnen zone 1 (spirituele 
zone) en onttrekt zich (voor een deel) aan onze waarneming. Schijnbaar bij toe-
val krijg je een inval of gedachtesprong. Met andere woorden, in dit stadium 
zijn de heuristische activiteiten dominant. Deze activiteiten zijn niet program-
meerbaar, maar wel te stimuleren. In dit stadium van ideevorming gaat het om 
creatievragen. Een creatievraag is een onderzoeksvraag die erop gericht is om 
alle mogelijkheden in kaart te brengen. Omdat je nog weinig greep hebt op het 
proces ligt de nadruk op associatie, creativiteit en improviseren. Makelaars, 
projectontwikkelaars, reclamebureaus en filmproducenten starten hun projec-
ten veelal met een creatievraag. 
Creatieve technieken voor het beantwoorden van creatievragen zijn bijvoor-
beeld brainstormen, brainwriting, visualiseren, synectics en mindmappen (zie 
bijlage 4). Binnen de projectmatige aanpak worden de activiteiten van dit sta-
dium expliciet gemaakt in het projectvoorstel.
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1.3.2 Planvorming (rationele aanpak) 

Het volgende stadium in het proces is het stadium van de planvorming. Plan-
vorming vindt bewust plaats en speelt zich af binnen zone 2 (mentale zone). 
Daarbij heb je te maken met vormingsvragen die de ideeën uit het eerste sta-
dium verder uitdiepen. Het gaat daarbij om het omzetten van een idee in een 
plan. Dit stadium vraagt om een rationele benadering, hoewel zeker in het 
begin nog wel veel creativiteit nodig is. De rationele aanpak krijgt vorm in de 
planmatige benadering waarbij, stap voor stap (algoritmisch), naar een eind-
doel wordt toegewerkt. Dit rationele proces, waarbij vooral de linker hersen-
helft betrokken is, is goed te sturen en te programmeren. Binnen de project-
matige aanpak worden de activiteiten van dit stadium expliciet gemaakt in het 
projectplan (en het programma van eisen). 

1.3.3 Resultaatvorming (praktische aanpak)

Het volgende stadium in de levenscyclus van een product is het stadium van 
de resultaatvorming. Dit stadium valt binnen zone 3 (praktische zone) en wordt 
gekenmerkt door het doen. De plannen uit de mentale zone worden hierbij 
daadwerkelijk gerealiseerd. In dit stadium krijg je te maken met realisatievra-
gen en een praktische benadering die zich kenmerkt door het vele regelen en 
organiseren. Een voorbeeld van een realisatievraag is: hoe kun je het ontwik-
kelde plan voor de verbouw daadwerkelijk realiseren? Binnen de projectmatige 
aanpak worden de activiteiten van dit stadium expliciet gemaakt in het uitvoe-
ringsprogramma. 

1.3.4 Functionering (routinematige aanpak)

Het volgende stadium is het stadium van de functionering. In dit stadium 
moet het gerealiseerde product of systeem zijn werk doen en in stand blijven. 
Dit stadium ligt in zone 4 (manifeste zone) waarin de vorm is uitgekristalli-
seerd. In dit stadium krijg je te maken met onderhoudsvragen. Dikwijls kun 
je deze routinematig aanpakken, dat wil zeggen volgens vaste richtlijnen, pro-
cedures en onderhoudsschema’s. Een onderhoudsplan voor een gebouw is bij-
voorbeeld een antwoord op een onderhoudsvraag.

1.3.5 Stagnatie (probleemoplossende aanpak)

Als een product of systeem een tijdlang functioneert, treedt vroeg of laat stag-
natie op en ontstaan de herstelvragen. Hierbij gaat het erom dat je een prak-
tische oplossing zoekt voor het probleem dat is gerezen. Het principe of het 
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idee dat oorspronkelijk aan het product ten grondslag lag, blijft gehandhaafd 
en je probeert de oude situatie te herstellen. Dit laatste betekent dat de vorm 
niet wezenlijk verandert. Daarom zijn deze vraagstukken van dezelfde aard als 
de vraagstukken binnen zone 3 (praktische zone). Meestal kun je deze vraag-
stukken benaderen met een praktische en probleemoplossende aanpak die zich 
kenmerkt door regelend of organiserend ingrijpen. Dit stadium kan ook het 
startpunt van nieuwe onderzoeks- of adviesprojecten zijn. Bij dit type projec-
ten gaat het dan bijvoorbeeld om de vraag: hoe pak je het probleem van de da-
lende bezoekerscijfers aan? Of, wat zijn de oorzaken van het toenemende ziek-
teverzuim en wat kun je daaraan doen? 

1.3.6  Verval (loslaten) of Nieuwe ideevorming 
(vernieuwingsaanpak)

Als de stagnatie doorzet en de herstelbenadering niet langer werkt, moet je het 
principe of het basisidee dat aan het product ten grondslag ligt fundamenteel 
vernieuwen. Als dit niet gebeurt, zal er een fase van verval optreden. Er breekt 
een crisis uit en het is aan te raden om het product los te laten en de aandacht te 
verleggen naar andere zaken die wel levensvatbaar zijn. Dit verval speelt zich af 
in zone 2 (mentale zone). Om het verval tegen te gaan kan ook gekozen worden 
om een nieuw project op te starten en terug te gaan naar zone 1 (spirituele zone) 
om daar een nieuw idee te vormen. Het is nodig om een nieuw idee te vormen 
omdat de nieuwe ontwikkelingen niet langer bij te benen zijn met een product 
dat is gebaseerd op een oud principe. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan een 
ouderwets schoolgebouw met hoge klaslokalen, terwijl inmiddels het princi-
pe van projectonderwijs is ingevoerd. Deze nieuwe onderwijsmethode vraagt 
niet om grote lokalen, maar om kleinere projectgroepruimten en plekken voor 
zelfstudie. Het oude gebouw kan zijn functie niet langer vervullen, omdat het 
principe of idee dat eraan ten grondslag ligt door de nieuwe ontwikkelingen is 
achterhaald. Economische overwegingen kunnen ertoe leiden dat je een der-
gelijk probleem in het stagnatiestadium aanpakt als een herstelvraag, bijvoor-
beeld door de lokalen op te delen in kleinere ruimten. In sommige gevallen zal 
het probleem hiermee afdoende zijn opgelost. 
Indien je kiest voor een nieuwe ideevorming moet je aan de slag met vernieu-
wingsvraagstukken die betrekking hebben op een bestaand product. Dit ver-
eist een zeer specialistische benadering. De veranderkunde, als stroming bin-
nen de organisatiekunde, houdt zich hiermee bezig. Ook psychotherapeuten 
zijn specialisten in het aanpakken van vernieuwingsvragen, wanneer het le-
vende systeem ‘mens’ zijn oude principes en overtuigingen die zijn handelen 
tot nu toe bepaalden, moet loslaten omdat deze hem steeds verder in de proble-
men brengen.
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1.3.7 Ondergang (‘stervensbegeleiding’)

Het laatste stadium dat een product doorloopt is dat van ondergang. Het gaat 
daarbij om onoplosbare vraagstukken. Dit zijn vraagstukken waarbij funda-
mentele vernieuwing niet meer mogelijk of haalbaar is. Het product of systeem 
is gedoemd geheel uiteen te vallen of op te houden te bestaan. Het idee of basis-
principe dat eraan ten grondslag ligt is achterhaald en heeft geen bestaansrecht 
meer. Bij dit type vraag past een benadering die vergelijkbaar is met ‘stervens-
begeleiding’. Omdat er verder geen invloed meer op uit te oefenen is, beweegt 
dit stadium zich naar onder de bewustzijnsgrens en eindigt het product waar 
het begon in zone 1 (spirituele zone).

1.4 Rationele stap-voor-stapmethode voor projecten

De verschillende vragen uit de levenscyclus van een product (figuur 1.1) kun-
nen aan de hand van het rationele denkprocesmodel (figuur 1.3) in stappen 
worden beantwoord. De methode hiervoor is de stap-voor-stapmethode die is 
gebaseerd op een planmatige benadering.
Binnen deze planmatige benadering zet je bewust stappen en maak je keuzes 
om een bepaald eindresultaat te bereiken. Je hoeft het proces niet per se te be-
ginnen met een rationele analyse (zone 2 – mentale zone). Je kunt ook kiezen 
voor een meer associatieve analyse van de situatie (zone 1 – spirituele zone). 
In het individuele rationele denkproces van figuur 1.3 kun je globaal de stadia 
onderscheiden die ook in figuur 1.1 en 1.2 zijn weergegeven. Ideevorming (sta-
dium 1), planvorming (stadium 2), resultaatvorming (stadium 3), functione-
ring (stadium 4), stagnatie (stadium 5), verval (stadium 6) en ondergang (sta-
dium 7). 
Figuur 1.3 heeft betrekking op hetzelfde proces als figuur 1.1 en 1.2, maar neemt 
daarbij niet het product als uitgangspunt, maar de activiteiten van het individu 
en het team. Figuur 1.3 laat zien welke aanpak en activiteiten in de verschillen-
de stadia nodig zijn om het product optimaal door de cyclus heen te helpen.
Het cyclische proces kun je opvatten als een ritmische beweging tussen twee 
polen, namelijk tussen de dagelijkse praktijk onder onze voeten en de ideeën-
wereld in onze hoofden. In figuur 1.3 is te zien hoe de levenscyclus van een pro-
duct in twee projecten doorlopen kan worden. Een onderzoeksproject begint 
op startpunt A met een vraag of probleem en eindigt bij startpunt B met de be-
antwoording of oplossing daarvan. Een ontwikkelproject begint op startpunt 
B met een bewust idee en eindigt bij startpunt A, met het realiseren van dat 
idee in de vorm van een concreet product. Beide processen doorlopen de zones 
in tegenovergestelde richting. Een onderzoeksproject begint met een concrete 
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vraag en volgt de richting van abstrahering, terwijl een ontwikkelproject juist 
een abstract idee concretiseert. Dit houdt bovendien in dat bij een onderzoeks-
project de creatieve fase (het brainstormen over alternatieve oplossingen) het 
eindpunt vormt, terwijl een ontwikkelproject juist begint bij het ontwikkelen 
van een creatief idee.
Stel dat jij als jongerenwerker wordt geconfronteerd met toenemend geweld 
van jongeren in de woonwijk waarvoor jij bent aangesteld. Dan zal er eerst een 

Figuur 1.3 Inzicht in het rationele denkproces bij het realiseren van ideeën
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onderzoeksproject uitgevoerd moeten worden om duidelijkheid te krijgen over 
de oorzaak van deze toename. Uit de resultaten van het onderzoek kan blijken 
dat een nieuw jongerencentrum in de wijk de problemen voor een belangrijk 
deel zal oplossen. Het ontwikkelen en realiseren van een dergelijk centrum 
kan vervolgens worden ingezet als ontwikkelproject. Dit boek richt zich verder 
voornamelijk op de grote groep veelsoortige ontwikkelprojecten.

1.4.1 Afbakening van een projectopdracht

Om duidelijkheid te krijgen over verantwoordelijkheden van de betrokken 
partijen is het van groot belang een project vooraf duidelijk af te bakenen. 
Hiermee geef je aan welke taken en verantwoordelijkheden bij het projectteam 
liggen en welke daarbuiten. Wanneer dit niet of onvoldoende wordt gedaan, 
kan dit leiden tot onvrede, ruzies of zelfs juridische stappen. De afbakening 
van een project moet horizontaal en verticaal gebeuren.
De horizontale afbakening kijkt naar de verschillende stadia die in het project 
doorlopen worden. Gaat het om een ontwikkelproject dan worden stadia 2, 3 
en 4 doorlopen. In het geval van een onderzoeksproject gaat het om het door-
lopen van stadia 5, 6 en 1. Het kan ook gebeuren dat een projectteam enkel ge-
vraagd wordt om maar één stadium voor zijn rekening te nemen, bijvoorbeeld 
het projectplan schrijven of een projectplan uitvoeren. 
De verticale afbakening kijkt naar de onderdelen die binnen de horizontale 
afbakening moeten worden uitgevoerd. Zo zal tijdens de functioneringsfase 
van een evenement de drankverkoop vaak door de locatie zelf worden gedaan. 
Dit geldt vaak ook voor bijvoorbeeld de subsidies aanvragen, locatiebeheer of 
de schoonmaak. Het mag duidelijk zijn dat onduidelijkheid over de verticale 
verantwoordelijkheden en verwachtingen tot onaangename situaties kunnen 
leiden.

1.5 Startsituatie van een project

In de eerste fase van de projectmatige aanpak, de initiatieffase, zul je je bewust 
moeten zijn van de startsituatie van het project. Je zult de grenzen van het pro-
ject moeten afbakenen en je moet je afvragen of een projectmatige aanpak de 
juiste keuze is (zie paragraaf 1.7). Ook vraag je je af of er duidelijkheid is over 
het resultaat waarop het project zich gaat richten. Met andere woorden, heb je 
te maken met een vormgevingsvraag, dan kun je direct daarop aansluiten met 
een meer rationele aanpak. Heeft de startvraag echter het karakter van een cre-
atievraag, ligt er wel een vraag maar is er nog geen beeld van het projectresul-
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taat, dan gaan aan de rationele aanpak nog een aantal creatieve stappen vooraf. 
Ideeën voor projecten kunnen op verschillende manieren ontstaan. Bijvoor-
beeld op eigen initiatief waarbij een product los van de markt of een opdracht-
gever ontstaat. Zo kan een theatermaker een idee voor een openluchtopera 
hebben waarbij hij zich pas later de vraag stelt voor welke doelgroep het pro-
duct interessant kan zijn. In dit geval is er sprake van een productgeoriën-
teerde benadering. Maar in de meeste gevallen komen projecten voort uit een 
bepaalde behoefte die waargenomen wordt in de omgeving. Zo kan een stu-
dent een studieblad oprichten omdat veel van zijn medestudenten aangeven 
behoefte te hebben aan meer kennisdeling. Hierbij is sprake van een marktge-
oriënteerde benadering, de marktvraag (concreet of latent) vormt dan de basis 
voor een idee. Tot slot kan het idee voor een project ook voortkomen uit een 
directe vraag. Zo kan een afdelingshoofd vragen naar een inventarisatie van de 
arbosituatie op de werkvloer. Er is dan een duidelijke opdracht die vervolgens 
uitgevoerd dient te worden. Hierbij spreken we van een klantgeoriënteerde be-
nadering.

Er zijn dus grofweg drie uitgangspunten voor een startvraag, namelijk: 
1 Een eigen idee van de initiatiefnemer (ideeproject)
2 Een (latente) vraag uit de omgeving (marktproject)
3 Een concrete vraag van een opdrachtgever (opdrachtproject)

In het geval van een ideeproject ga je uit van een idee dat je omzet in een pro-
duct en zoek je pas daarna een markt (klanten). Heel lang domineerde deze 
productgeoriënteerde benadering in het bedrijfsleven. Fabrikanten ontwier-
pen en vervaardigden producten die, in verband met de grote vraag, toch wel 
door een markt werden afgenomen. Toen het aanbod op allerlei gebied te groot 
werd, moesten de aanbieders van producten gaan strijden om de gunst van de 
klanten. Zij waren genoodzaakt de oriëntatie op het product los te laten en zich 
in plaats daarvan meer te oriënteren op de markt. De enorme groei van het on-
line kopen bracht dit in de laatste jaren verder in een stroomversnelling.
Wanneer je de dimensie van de creatievraag (eindvorm is nog onbekend) en 
de vormgevingsvraag (eindvorm is bekend) afzet tegen de drie soorten ideeën, 
ontstaan er zes manieren waarop een project van start kan gaan. Deze startsi-
tuaties zijn in figuur 1.4 weergegeven. Door je bewust te zijn van de startsituatie 
en daarmee de verhouding tot de eindgebruiker en de mate van vrijheid voor 
het product kan direct een juiste focus worden aangebracht.
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1 Ideeproject

Een idee voor een product 

vormt het uitgangspunt

2 Marktproject

Een vraag uit de markt 

vormt het uitgangspunt

3 Opdrachtproject

Een vraag van een klant (of 

opdrachtgever) vormt het 

uitgangspunt

A Creatievraag 

De basisvorm is bij de  

aanvang van het project 

nog niet duidelijk

A1  Productgeoriënteerde 

creatievraag

Doelstelling, doelgroep 

en projectresultaat zijn 

onbekend.

Je hebt een drang tot expres-

sie of een vaag idee en zoekt 

daarvoor een passende ui-

tingsvorm of product. Na de 

keuze voor de vorm ga je pas 

kijken voor wie het eindresul-

taat iets kan betekenen.

A2  Marktgeoriënteerde 

creatievraag

Doelgroep is bekend,  doel-

stelling en projectresultaat 

zijn onbekend.

Je ziet een behoefte of pro-

bleem in de markt en zoekt 

daarvoor een passend ant-

woord of product.

A3  Klantgeoriënteerde  

creatievraag

Doelgroep en doelstelling 

zijn bekend, projectresultaat 

is onbekend.

Je krijgt een concrete vraag 

van een klant (of opdracht-

gever) en zoekt daarvoor een 

passend antwoord of product. 

B Vormgevingsvraag

De basisvorm is bij de aan-

vang van het project 

al duidelijk

B1  Productgeoriënteerde 

vormgevingsvraag

Projectresultaat is bekend,  

doelstelling en doelgroep 

zijn onbekend.

Je hebt een duidelijk idee 

van de uitingsvorm of het 

product dat je wilt realiseren. 

Na de keuze voor de vorm 

ga je pas kijken voor wie 

het eindresultaat iets kan 

betekenen. 

B2  Marktgeoriënteerde 

vormgevingvraag

Doelgroep en  projectresul-

taat zijn bekend, doelstel-

ling is onbekend.

Je hebt een duidelijk beeld 

van een passend antwoord 

of product voor dat pro-

bleem uit de markt.

B3  Klantgeoriënteerde 

vormgevingsvraag

Doelstelling, doelgroep en 

projectresultaat zijn bekend.

Je hebt een duidelijk beeld 

van het passende antwoord 

of product dat moet worden 

gerealiseerd om aan de vraag  

van de klant (of opdrachtge-

ver) te voldoen, 

Figuur 1.4 De zes mogelijke startsituaties van een project
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1.6  Keuze voor een projectmatige aanpak 

Wil je werk projectmatig aanpakken, dan moet je hiervoor een tijdelijke orga-
nisatie opzetten. Voordat je iets projectmatig aanpakt, moet je wel eerst naden-
ken over de vraag of het project wel een projectmatige aanpak nodig heeft. Je 
kunt er ook voor kiezen het project op een andere wijze te realiseren, bijvoor-
beeld door improvisatie, routine, intuïtie of een interne wisselwerking. 
Het projectmatig aanpakken van een project is vooral zinnig als een project 
aan de meeste van de volgende kenmerken voldoet. Wanneer je alsnog niet 
kiest voor een projectmatige aanpak dan loop je een groter risico dat je de 
randvoorwaarden van het project overschrijdt (budget, deadline) of dat het he-
lemaal mislukt.

– Het project heeft een definieerbaar begin en einde.
– Het project bevat veel nieuwe elementen.
– Het project is resultaatgericht.
– Het project behoeft een multidisciplinair team.
– Het project is organisatorisch ingewikkeld.
– Het project is vanuit één centraal punt te sturen.
– Het project heeft een duidelijke opdrachtgever.

Wil je een klus uitvoeren die relatief klein is of niet geheel voldoet aan de bo-
vengenoemde criteria, dan kun je overwegen om losse elementen van de pro-
jectmatige aanpak toe te passen, bijvoorbeeld wel de fasering en de tijdsplan-
ning maar geen afzonderlijke projectorganisatie.

1.7 Voor- en nadelen van een projectmatige aanpak

De projectmatige aanpak heeft een aantal voor- en nadelen.
Voordelen:
–  Het reduceert risico’s (door stap-voor-stap besluitvorming);
–  Het is flexibel (dit in tegenstelling tot de routinematige aanpak, die zich ken-

merkt door starheid, logheid en een gering innoverend vermogen);
–  Het maakt slagvaardig (doordat er een divers team is dat gefaseerd denkt en 

kan optreden);
–  Het is doelgericht (dit tegenover de improviserende aanpak, die zich juist 

kenmerkt door stuurloosheid);
–  Het is innoverend (dit omdat het veel ruimte laat voor reflectie en bijstu-

ring).
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Risico’s:
–  Er moeten veel zaken speciaal voor het project opgezet en uitgewerkt wor-

den (de projectmatige aanpak is daardoor duur en niet altijd efficiënt);
–  Er zijn minder leermomenten dan in andere organisaties (men leert van zijn 

fouten en fouten worden zo veel mogelijk buiten de deur gehouden);
–  Het is complex en relatief risicovol (er is een sterke samenhang tussen ver-

schillende onderdelen);
–  Het vereist een goed team, wegens grote wederzijdse afhankelijkheid.

In een turbulente omgeving zullen de voordelen heel zwaar wegen. Stel dat na 
een periode van hevige regenval een dijk bezwijkt en dat blijkt dat een groot 
deel van de rivierdijken in de regio eigenlijk te zwak is. Dat vraagt om een 
voortvarende aanpak om rampen in de nabije toekomst te voorkomen. Het is 
gebruikelijk dat in zo’n geval een project wordt opgezet om de toestand van de 
dijken op korte termijn te verbeteren. 
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