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Veel tijd en geld gaat er verloren aan het mislukken van IT-projecten, 
hoewel er gelukkig steeds meer slagen. In de media is veel aandacht voor 
de fi nanciële gevolgen maar weinig aandacht voor de organisatorische, 
sociale en culturele dimensie. Klopt het bijvoorbeeld dat de overheid 
het alleenrecht heeft op IT-missers en presteert het bedrijfsleven zoveel 
beter? Zijn de immateriële kosten van de invoering van IT wel eerlijk 
verdeeld? Wie worden het vaakst de dupe van stress en overbelasting 
op de werkvloer, veroorzaakt door de kinderziektes en het gebrek 
aan beheersing van IT als vak? Wat zijn dat dan voor kinderziektes?

De bestaande literatuur noemt de globale conceptuele oorzaken 
voor het falen van IT-projecten: te grote complexiteit en slecht 
opdrachtgeverschap. Dit boek volgt en verklaart het stranden van 
projecten meer in detail, geïllustreerd door verhalen van betrokkenen 
en kranten- en tijdschriftenberichten, en doorbreekt daarmee een 
taboe. Hoewel techniek een niet-onbelangrijke rol speelt, is dit 
boek goed te lezen voor een buitenstaander die wel eens wil weten 
wat er allemaal zo moeilijk aan IT is en waarom het vaak misgaat.

Carolien Schönfeld heeft meer dan twintig jaar ervaring in de IT, eerst 
als auditor en later als opdrachtgever van IT-systemen. Zij publiceerde 
een groot aantal artikelen over het onderwerp in verschillende tijd-
schriften zoals AutomatiseringGids, Binnenlands Bestuur en Informatie.
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7

Voorwoord

Jaarlijks gaat veel geld op aan mislukkingen en budgetoverschrijdingen van ICT-projec-
ten.* Als oorzaken worden algemeen benoemd: te grote complexiteit en ambitie, slecht 
opdrachtgeverschap, onvolwassenheid van het product (ICT-systemen en ICT-dienstver-
lening) en het ontbreken van volledige mededinging op de ICT-markt. 

Maar ook al mislukken veel ICT-projecten, de meerderheid slaagt. In bijna niets lijkt 
onze leef- en werkwereld immers nog op het pre-ICT-tijdperk. Er moet kennelijk leergeld 
worden betaald voordat we de nieuwe technologie beheersen. Met dit boek wil ik daar 
een bijdrage aan leveren en proberen om inzichtelijk te maken waar het mis ging, op 
welke punten ingegrepen had moeten worden en hoe de aanpak beter kan. Het gaat mij 
daarbij vooral om de menselijke, organisatorische en sociale dimensie van ICT-projec-
ten. In dat kader interviewde ik een dertigtal betrokkenen over verschillende projecten, 
waarvan sommige waren mislukt. Mijn respondenten praatten open en eerlijk over hun 
ervaringen en ook de analyse die ze achteraf maakten, wilden zij met de lezer delen.

Een speciale plaats in dit boek neemt de overheid in als groot-opdrachtgever voor ICT-
projecten. In de media heerst al meer dan twintig jaar het beeld dat de overheid ongesla-
gen kampioen mislukte ICT-projecten is. Onlangs nog kopte een krant: Bij de overheid 
zitten ICT-kneuzen.1 Voor sommige mensen is dat misschien een bevredigend antwoord 
op de vraag wat er toch altijd misgaat bij de overheids-ICT, maar dit boek geeft  een ander 
antwoord. 

* ICT staat voor Informatie- en Communicatietechnologie; in de Angelsaksische wereld bezigt men meest-
al IT (Informatietechnologie). In dit boek worden beide termen door elkaar gebruikt, afh ankelijk van de 
geciteerde passage.
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Ook wil ik laten zien dat de immateriële lasten die de invoering van ICT met zich 
brengt, oneerlijk verdeeld zijn. Project- en programmaleiders, Central Information Of-
fi cers (CIO’s) en opdrachtgevers van ICT-projecten worden onevenredig vaak de dupe van 
de kinderziektes en het gebrek aan beheersing van ICT. Aandacht voor de mate waarin 
burn-outs door werkgerelateerde stress bij deze beroepsgroepen voorkomen, zou geen 
overbodige luxe zijn.*

Hoewel techniek een niet onbelangrijke rol speelt, is dit boek goed te lezen voor een 
buitenstaander die wel eens wil weten wat er zo moeilijk is aan ICT. Enige belangstelling 
voor de organisatie van arbeid in grote verbanden is daarbij wel gewenst.

Omdat het niet de bedoeling is organisaties en hun medewerkers in de schijnwerpers 
te zetten, heb ik die zo onherkenbaar mogelijk gemaakt; in dit kader liet ik ook alle ge-
slachtelijke nuance weg, zodat het lijkt of er alleen maar mannen in de ICT werken. 

Maar het boek moest wel leesbaar blijven: een beschrijving van ‘organisatie X die 
in een registratie objecten en subjecten met verschillende kenmerken vastlegt om daar 
transacties in een keten met organisatie Y mee uit te voeren’ zal lezers wegjagen en dat 
is niet de bedoeling. Insiders zullen onvermijdelijk bepaalde mensen en gebeurtenissen 
herkennen, maar van hen mogen we de discretie verwachten dat zij naam en toenaam 
vóór zich houden en geen sensatie zullen zoeken.

Het spreekt vanzelf dat ik de mensen die ik mocht interviewen dank voor het in mij 
gestelde vertrouwen. Een aantal van hen zei me zelf ook met plannen rond te lopen om 
over dit onderwerp te publiceren. Ik hoop dat ze dat alsnog gaan doen. Zo niet, dan 
hoop ik dat zij zich vertegenwoordigd voelen in dit boek. 

* Pogingen om informatie of statistische onderbouwing te vinden op dit punt liepen op niets uit, hoewel 
ik een aantal instanties op het gebied van arbeidgerelateerde ziektes hierom vroeg.
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1
Inleiding

Ieder jaar wordt wereldwijd 4300 miljard euro verspild doordat ICT-projecten niet lopen 
als bedoeld. Dit bedrag is niet alleen gebaseerd op de directe kosten , maar ook op de 
indirecte kosten zoals misgelopen winst en marktaandeel.1 In de hele Europese Unie 
wordt per jaar ongeveer 140 miljard uitgegeven aan falende ICT-projecten in de private 
en de overheidssector samen; in dit bedrag zijn de indirecte kosten niet meegenomen.2 
Te grote complexiteit van de projecten, te grote ambitie, slecht opdrachtgeverschap, on-
volgroeidheid van het product en onvolwassenheid van de markt worden algemeen en 
internationaal als redenen voor mislukkingen en overschrijdingen bij zowel bedrijfs-
leven als overheid erkend.3 

Mislukken of uit de begroting lopen is niet voorbehouden aan ICT-projecten.* Ook 
andere projecten, met name op het gebied van infrastructuur, lopen uit hun planning 
en laten forse overschrijdingen zien. Een wereldwijd onderzoek naar 258 grote infra-
structuurprojecten constateerde dat wegen gemiddeld 20 procent duurder uitvallen en 
spoorwegen 45 procent.4 Ongebruikelijke projecten waar nieuwe technologie wordt toe-
gepast, zoals een hogesnelheidslijn of een revolutionaire boortechniek, kennen de groot-
ste overschrijdingen. Overigens is niet altijd makkelijk te benoemen of een project een 
ICT-project is of niet: ICT speelt in alle projecten een grote rol. 

Mislukkingen, tegenvallers en onverwachte risico’s leiden in andere branches echter 
bijna nooit tot het werkelijk stoppen van projecten. Bij ICT-projecten kan dat gemak-

* Met project  wordt hier bedoeld: een samenwerkingsverband van mensen van verschillende organisaties, 
afdelingen en/of disciplines, opgezet met het doel één of meer producten of diensten op te leveren op een 
vooraf afgesproken tijdstip, gebruikmakend van een vooraf afgesproken hoeveelheid middelen. Bron: Peter 
Janssen, PRINCE2 compact, Methode voor projectmanagement, Pierson Education Benelux, 2007.
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kelijker omdat er geen zichtbare elementen overblijven die langzaamaan tot ruïnes ver-
worden. ICT is immers voor het grootste deel onzichtbaar. Het stoppen van projecten 
tijdens de rit, ook nadat er al substantiële delen van het te bouwen systeem tot stand zijn 
gekomen, dat is specifi ek voor ICT. 

ICT-uitgaven vormen voor de meeste ondernemingen hun grootste investeringen. 
Er zit een tegenstrijdigheid in het gemak waarmee ondernemingen deze investeringen 
doen en het geringe inzicht dat bestaat over het rendement van ICT, zoals John Th orpe 
schrijft  in Th e Information Paradox: ‘Een breed gedragen opvatting is dat een verhoging 
van ICT-investeringen altijd wenselijk is. Maar de echte zakelijke voordelen, behaald 
door toegenomen ICT-uitgaven, zijn moeilijk te identifi ceren en te meten en lijken soms 
zelfs onmogelijk te bewijzen! Dat is een paradox die voor grote problemen zorgt wan-
neer leidinggevenden worden uitgedaagd ICT-uitgaven te rechtvaardigen.’5 

ICT-projecten zijn meestal van vitaal belang voor de organisatie. Dat ervoer Coca-
Cola in 2007 bij de ingebruikname van een nieuw computersysteem in de Nederlandse 
bottelarij in Dongen. Juist in de drukte van Koninginnedag en het warme zomerweer liep 
het orderpicken spaak. ‘We hebben genoeg voorraad, maar kunnen die niet goed uitleve-
ren. We hollen achter de feiten aan’; zo liet een woordvoerder weten. Erotiekgroothandel 

In het Belgische Varsenare is eind januari 2012 een brug over de spoorlijn Brugge Oostende afgebroken. De 'blunderbrug' 
werd in 1976 gebouwd als onderdeel van een geplande infrastructuur die nooit werd voltooid. Foto: Joannes Laveyne
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Scala, onderdeel van het Duitse Beate Uhse-concern, betrok in mei 2004 een volledig 
nieuw distributiecentrum in Almere met een nieuw bestel- en orderpicksysteem. Door-
dat de bedrijfsprocessen van te voren niet goed beschreven waren, werd het ICT-systeem 
verkeerd ingericht en direct na de verhuizing staken kinderziektes de kop op. Verkeerde 
of helemaal geen artikelen werden door de computer uit de stellingen gehaald. De klant 
kreeg dingen die hij niet besteld had. Een deel van de klanten zocht zijn heil elders. De 
groothandelsomzet daalde daardoor in 2004 met 9,8 procent. Toen een en ander weer 
opgelost was, kostte het fl ink wat inspanning om weggelopen klanten terug te halen.6

Waarom blijven we – ondanks het hoge afb reukrisico – zo gemakkelijk geld aan ICT 
uitgeven? De ene kant van de medaille, de reden dat er zo gemakkelijk geld aan wordt 
besteed, is gemeengoed. Wanneer het mogelijk is om werk uit mensenhanden te nemen 
en het aan de technologie toe te vertrouwen, is de keus snel gemaakt. Mensen zijn nu 
eenmaal duurder en minder betrouwbaar dan machines. De strijd tussen arbeid en ma-
chines is, zoals bekend, ongelijk. Op de lange termijn zal ieder ICT-project, al zijn er nog 
zo veel mislukkingen aan voorafgegaan en al heeft  het nog zoveel gekost, altijd mense-
lijke inspanningen overbodig maken en zo leiden tot besparing op arbeid. 

Dat verklaart meteen voor een deel de andere kant van de medaille, dat er zoveel 

In 1953 wordt de afdeling handsortering van het bureel verzending brievenpost in het postkantoor bij het Rotterdamse 
Centraal Station nog gepresenteerd als het toppunt van effi  ciëntie. Foto: Museum voor Communicatie, Den Haag
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mislukkingen zijn. Omdat ICT een ‘must’ is, is de verleiding om ICT-projecten te starten 
onweerstaanbaar en wordt er te gemakkelijk aan begonnen: ‘je kunt niet niet-automati-
seren’.7 Ook speelt mee dat ICT-projecten conceptueel van aard zijn en hun belangrijkste 
product – soft ware – immaterieel is. ‘Omdat je ICT niet kunt zien, wegen of aanraken en 
het er nog niet is wanneer je begrotingen en planningen maakt, is het lastig om op basis 
daarvan een verwacht rendement te projecteren’, zegt Chris Verhoef, hoogleraar Infor-
matica aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Klanten weten, met andere woorden, 
vaak niet precies wat ze kunnen verwachten. 

Als verzachtende omstandigheid kan worden aangevoerd dat ICT als vak en als dis-
cipline nog jong en steeds in ontwikkeling is. Waar de wereld van de civiele projecten 
kan teruggrijpen op een ervaring van tientallen eeuwen, bestaat ICT eigenlijk pas een 
halve eeuw. ‘Vanwege het tempo waarmee de ICT zich ontwikkelt, hebben we nu even 
wat fricties,’ zegt Saskia Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer over de 
ICT-problemen bij de overheid. ‘Dat is altijd zo aan het begin van een technologische 
revolutie. Dan denkt iedereen dat de techniek het wel zal oplossen.’8 

Een gelukt of een mislukt project ?

Wanneer is een project gelukt of mislukt? Er zijn natuurlijk tussenvormen tussen ener-
zijds projecten waarbij iedereen met het eindresultaat tevreden was, en anderzijds pro-
jecten die beëindigd zijn zonder enig bruikbaar resultaat. 

Soms wordt een project helemaal stopgezet , omdat het achterhaald is, bijvoorbeeld 
doordat de technologische ontwikkeling alweer nieuwe mogelijkheden biedt. Het oor-
spronkelijke plan is dan ‘oude technologie’ geworden en het is dus niet wenselijk het 
alsnog uit te voeren. Het project is dan feitelijk niet ‘mislukt’, maar wel achterhaald, hoe-
wel stukken van de projectdocumentatie nog bruikbaar zijn. Ook om andere redenen 
kunnen projecten gestopt worden, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een acute wens 
tot bezuiniging omdat een organisatie gaat fuseren of omdat er andere organisatiever-
anderingen aan de orde zijn. Hoewel er dan dus geen sprake is van mislukken van het 
project, zijn er vaak al wel enorme bedragen vruchteloos uitgegeven en hebben project-
medewerkers zich voor niets ingespannen.

Vaker worden projecten niet stopgezet, maar ‘bijgebogen’ en nog vaker ‘kleiner’ en 
‘minder complex’ gemaakt; men spreekt dan wat eufemistisch van ‘down-sizen ’. In dat 
geval is er niet echt sprake van mislukken, maar toch ook niet van lukken; de oorspron-
kelijke ambities kunnen meestal alleen alsnog worden waargemaakt tegen aanzienlijke 
kostenoverschrijdingen. Wat ook vaak gebeurt, is dat een in aanzet niet gelukt, complex 
project omgevormd wordt tot een ‘programma’. Onder de paraplu van het programma 
komen dan verschillende projecten te hangen, die achtereenvolgens worden afgewerkt. 
Het project wordt in kleinere, beheersbare delen opgesplitst. 
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In dit boek worden alle projecten waarvan het eindresultaat niet aan de oorspronkelijke 
verwachting van de opdrachtgever voldoet als niet gelukt beschouwd. De opdrachtgever 
is immers degene die de bedoeling en het oorspronkelijke concept voor het systeem de-
fi nieert. Deze interpretatie maakt het mogelijk de focus volop te richten op de verwach-
tingen van de betrokkenen en de realisatie dan wel frustratie ervan. 

Leren van fouten 

Een ziekenhuis in Zaandam is in januari 2009 onder de bezielende slogan Je bent een 
held als je een incident meldt een actie begonnen om zijn verpleegkundigen, laboranten 
en artsen te stimuleren hun eigen handelen kritisch te bezien en fouten of slordigheden 
die men (uiteraard achteraf) constateert, te melden.9 

Herfst 2009 verscheen een boekje onder de titel Dit nooit meer waarin twaalf medici 
vrijmoedig, met naam en toenaam, vertellen over hun eigen medische fouten. Op een 
bijeenkomst die door het Nederlands Genootschap voor Informatici (Ngi) in de jaren 
negentig werd georganiseerd, presenteerde een projectleider zijn Worst Practice-erva-
ring. Het ging om een – mislukkende – implementatie van een complex, innovatief ICT-
systeem: dapper om daar een presentatie over te houden! 

Mislukkingen zijn leerzaam, maar openheid erover is in ICT-kringen nog zeker geen 
gemeengoed; mislukkingen in bedrijfs- en carrièresfeer zijn misschien wel het laatste ta-
boe van de westerse wereld. Des te dankbaarder ben ik hen die zich voor dit boek wilden 
laten interviewen, voor hun openheid en vertrouwen. Frustraties, mislukkingen en te-
leurstellingen zijn geen reclame voor ons als projectleider, opdrachtgever, stuurgroeps-
lid of adviseur. Al zijn we zelf door schade en schande wijs geworden, wanneer we ze met 
naam en toenaam opvoerden, zouden deze ervaringen ons CV erg ontsieren. Toen ik met 
schrijven begon, was ik me er wel van bewust een gevoelig onderwerp aan te snijden, 
maar ik vermoedde niet half hoe gevoelig. Nogal wat mensen die ik benaderde bleken 
niet te willen praten over hun vervelende ervaringen. Ze zagen het nut er niet van in, of 
hadden er in elk geval niet de tijd voor over die het onderwerp naar mijn mening waard 
is. Eén respondent vroeg mij de aantekeningen en de geluidsopname van het interview 
na gebruik te vernietigen, wat ik uiteraard deed. Een ander waarschuwde – zonder mij 
daarover te informeren – meteen na mijn mailtje zijn vorige baas, bij wie het project in 
kwestie had gespeeld. 

Heel duidelijk was dat de mensen die het meest betrokken waren en daardoor zelfs 
carrièreschade leden, over het algemeen wel wilden praten en ook meer open stonden 
voor zelfonderzoek en refl ectie dan degenen die er wat verder van af stonden en zelf min-
der schade hadden ondervonden. Een Amerikaanse onderzoeker merkte in 1994 al op 
dat de lage respons (slechts 5,6 procent van de benaderden was bereid om mee te werken) 
in zijn onderzoek – naar het mislukken van ICT-projecten – symptomatisch was voor 
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hoe ICT-management tegenover dit soort onderzoek staat: enerzijds wil men wel meer 
weten over de oorzaken van het mislukken, maar aan de andere kant voelt men zich niet 
vrij om over details van dergelijke projecten in de eigen organisatie te spreken.10 Wat een 
belangrijke rol mislukte projecten kunnen spelen, wanneer men bereid is dat onder ogen 
te zien, zal blijken in het verloop van dit boek: het achter de rug hebben en evalueren van 
een mislukt project blijkt de beste garantie voor het slagen bij een herstart. 

Meer dan twintig jaar mislukkingen 

ICT, in de begindagen nog ‘automatisering’ geheten, wordt in Nederland nu meer dan 
dertig jaar op grote schaal toegepast. De oudst bekende debacles speelden aan het begin 
van de jaren negentig bij de overheid en heetten ‘Studiefi nanciering’ (1988) en ‘Wal-
radar’, rond 1981.

Publicaties over grote mislukkingen bij het Nederlandse bedrijfsleven zijn schaars. 
De eerste dateren van na de eeuwwisseling. In 2000 installeerde IBM Oracle-soft ware bij 
Atag, maar niet goed: kosten 22 miljoen euro.11 Vopak stopte in 2002 een implementatie 
van administratieve soft ware die 74 miljoen euro had gekost.12 Het aandeel van han-
delshuis Hagemeyer daalde in augustus 2003 op één dag met 14,5 procent na de melding 
dat mede door een mislukt ICT-project er over dat jaar een verlies van rond 200 miljoen 
euro zou moeten worden afgeschreven.13 In 2009 kwamen Van Lanschot Bankiers met 
het nieuws dat bijna 40 miljoen euro moest worden afgeschreven op de modernisering 
van de ICT-omgeving.14

De Standish Group  is een Amerikaans bedrijf dat onderzoek naar en informatie over 
het mislukken van ICT-projecten tot zijn core-business heeft  gemaakt. Al sinds 1985 ver-
zamelt het systematisch kwantitatieve en kwalitatieve informatie over het slagen en mis-
lukken van ICT-projecten en sinds 1994 publiceert het jaarlijks cijfers over de internatio-
nale ontwikkelingen. Er is de laatste jaren veel kritiek op de wijze waarop de conclusies 
in die CHAOS-rapporten tot stand komen, vooral op de gehanteerde interpretaties van 
slagen en mislukken. Toch citeer ik hun conclusies hier, omdat geen ander onderzoek 
jaarlijks wordt herhaald en ik geen reden heb om aan de algemene teneur van de resul-
taten over de jaren heen te twijfelen. 

Volgens hun onderzoek slaagde in 1998 26 procent van alle onderzochte projecten  
en in 2008 35 procent. In 1998 is 28 procent van de projecten echt mislukt (het beoogde 
systeem is niet in gebruik genomen) en in 2008 is dat 24 procent. Ook het rapport van 
2010 bevestigt de positieve trend (38 procent geslaagd, 21 procent mislukt). 

We begrijpen kennelijk steeds beter waarom projecten slagen of falen, is de conclusie 
van de Standish Group. Zo ondernemen organisaties minder mega-projecten, maar de-
len ze die vaker op in kleinere projecten, wat het managen ervan vergemakkelijkt. Ook 
is het projectmanagement verbeterd en is er meer oog voor de werkbelasting van ICT-
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professionals en voor het risico dat opdrachtgevers en projectleiders zich aan een project 
vertillen: er is immers een grens aan wat men maximaal aankan en die hangt af van de 
complexiteit en de grootte van het project. 

Ambitie , complexiteit  en risico’s 

Sinds de invoering op grote schaal van informatietechnologie in het bedrijfsleven en bij 
de overheid zijn de mogelijkheden ervan exponentieel toegenomen. De techniek heeft  
werkelijk op een science-fi ctionachtige wijze bezit genomen van vrijwel alle domeinen 
van het maatschappelijk en economisch leven: the sky is the limit. Vooral de overheid 
heeft  fl inke ambities. De burger moet liefst niet meer ‘fysiek’ naar verschillende over-
heidsloketten hoeven te gaan of met verschillende overheidsinstanties te telefoneren, 
of het nu gaat om een vergunningaanvraag voor een verbouwing of een subsidie voor 
begeleiding en ondersteuning van en zorg voor een gehandicapt familielid. Niet alleen 
de aanvraag zelf, ook het volgen van de voortgang van die aanvraag kan nu vaak vanuit 
huis via internet gebeuren. Bestuurders lopen gemakkelijk warm voor dit onderwerp, 
maar ze overschatten daarbij nogal eens de mogelijkheden, terwijl ze de moeilijkheids-
graad en complexiteit onderschatten. Ze gaan ervan uit dat praktische problemen altijd 
kunnen worden opgelost met meer of betere technologie. 

Door de nieuwe mogelijkheden en aangejaagd door ambities groeit de complexiteit 
van de ICT-projecten bij overheid én bedrijfsleven. Waar het gebruik van een informa-
tiesysteem zich in de jaren zeventig nog beperkte tot één afdeling – de fi nanciële ad-
ministratie – van één bedrijf, is er nu steeds meer sprake van ‘ketens’ . Daarin werken 
meerdere afdelingen van een aantal bedrijven samen met hetzelfde ICT-systeem. Voor-
beelden zijn de ‘Vreemdelingenketen’ bij de overheid (douane, vreemdelingenpolitie en 
gemeenten) of de afh andeling van transacties door verschillende verzekeringen of ban-
ken (Interpay). Niet alleen binnen, maar ook tussen verschillende organisaties zijn er 
dossiers waarin transacties over verschillende organisaties heen gedurende langere tijd 
vastgelegd, gevolgd en bewaakt worden. Dat stelt hoge eisen aan de samenwerking en 
aan de voorbereiding van de implementatie van zo’n systeem. Niet alleen moeten deze 

Jaartal % geslaagde 
projecten

% mislukte 
projecten

1998 26% 28%

2008 35% 24%

2010 38% 21%

Internationale trend ten aanzien van het aantal geslaagde en mislukte projecten
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organisaties goed samenwerken om de ‘workfl ow’ – de ‘processen’ en de ‘volgorde van 
de processen’ – van dergelijke ketens te beschrijven, op elkaar aan te laten sluiten en in 
zo’n informatiesysteem onder te brengen. Maar vóór er van zo’n implementatie sprake 
kan zijn, moeten de gegevens, werkwijzen en procedures gestandaardiseerd zijn. Vaak 
gaan dergelijke complexe samenwerkingsprojecten bovendien gebukt onder competen-
tiestrijd, doordat partijen graag ieder vasthouden aan hun eigen werkwijzen – die ze 
voor hun aandeel in de keten als superieur ervaren. 

Gelukkig zijn er desalniettemin al veel gevallen waarin ketenautomatisering is ge-
lukt. Zo worden in Nederland bijvoorbeeld alle zaken die moeten worden geregeld bij 
de overdracht van een auto direct doorgegeven aan verschillende organisaties vanuit de 
Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en ook de geautomatiseerde afh andeling van 
verbalisering tot en met inning van boetes voor kleinere verkeersovertredingen, door 
juristen wel aangeduid als de automatisering van de Wet-Mulder, is een succes. De ver-
zekeringen wisselen onderling gegevens uit met behulp van ICT en Interpay ten slotte, 
dat het interbancaire betalingsverkeer geautomatiseerd uitvoert, opereert al succesvol 
sinds 1994.

Toename van complexiteit door de jaren heen is een kenmerk van alle projecten, ook 
projecten in de bouw, verkeer en vervoer en infrastructuur. Grotere complexiteit brengt 
ook grotere risico’s met zich mee. Al bij de bouw van de Deltawerken bleek dat de be-
groting niet beheerst werd, maar daar was in die ‘rijke’ tijd weinig aandacht voor. De 
Betuwelijn, vuilverbrandingscentrale AVI en de Amsterdamse Noord-Zuidlijn zijn ook 
voorbeelden van hypermoderne, ambitieuze en complexe projecten, waarbij men is ge-
stuit op risico’s die vooraf niet of slechts triviaal in beeld waren gebracht.

Aangezien het hier gaat om politieke beslissingen is direct de kwaliteit van het open-
baar bestuur in het geding. De omgang met de risico’s die dergelijke complexe projec-
ten met zich brengen, lijkt een eigentijdse uitdaging waar het Openbaar Bestuur nog 
geen afdoende antwoord op gevonden heeft . Aan het begin van de crisis werd aan Alan 
Greenspan, een van de grootste experts op het gebied van de macro-economische be-
wegingen en voormalige directeur van het Amerikaanse stelsel van centrale banken, 
tijdens een hoorzitting voor het Amerikaanse Huis van afgevaardigden gevraagd, hoe 
het kon dat het toezicht op de beurs voorafgaand aan de kredietcrisis had gefaald. Hij 
antwoordde dat het moeilijk toezicht houden is op iets wat alleen maar gedacht en ver-
wacht wordt, maar waarvan niemand zeker weet wat het is. 

Het lijkt wel of er geen ruimte is om te erkennen dat sommige beslissingen, hoe zorg-
vuldig ook genomen, nu eenmaal per defi nitie risico’s met zich meebrengen vanwege de 
ongelofelijke complexiteit van het proces. ‘We blijven uiteindelijk op dit gebied allemaal 
amateurs,’ zei de Amsterdamse burgemeester Cohen tijdens het verhoor in de raadsen-
quête naar de Noord-Zuidlijn. Die uitspraak is vaak geciteerd – soms uit haar verband 
gerukt – en deed veel stof opwaaien, maar maakt hoe dan ook duidelijk dat er op zeker 
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moment kennelijk niemand meer was die de risico’s echt kon overzien. Had dat, in plaats 
van achteraf, niet beter vooraf erkend kunnen worden en dan deel kunnen uitmaken 
van de democratische besluitvorming – vindt het politieke bestuur van de stad dat deze 
risico’s genomen moeten worden, of niet? 

Omgang met risico’s – dus niet alleen het zoveel mogelijk beheersen ervan, maar ook 
de wijze waarop het bestaan van risico’s in de besluitvorming moet worden meegewogen 
– zal steeds belangrijker blijken, zeker bij ICT-projecten. Professor C. Verhoef pleit dan 
ook voor een grotere rol voor het zogenaamde risico-rendementsdenken , dat wil zeggen 
het afwegen of bepaalde risico’s opwegen tegen het rendement, dat de basis zou moeten 
vormen voor beslissingen over het al dan niet uitvoeren of continueren van grote, com-
plexe projecten. 

Slecht opdrachtgeverschap  

Naast te grote complexiteit en ambitie is slecht opdrachtgeverschap een belangrijke fac-
tor voor het mislukken van ICT-projecten. In een Engels onderzoek uit 2000 werd gecon-
stateerd dat het ontbreken van één duidelijke en met voldoende beslissings- en doorzet-
tingsmacht ge-equipeerde verantwoordelijke opdrachtgever of ‘eigenaar’, gegarandeerd 
leidt tot het mislukken van een project.15 Omgekeerd wordt in dit onderzoek gewezen op 
de lange traditie van succesvolle projecten bij de overheid in Singapore, waar wél altijd 
aan deze voorwaarde is voldaan. Alle reden dus om het opdrachtgeverschap van projec-
ten veel aandacht te geven en aan strenge voorwaarden te binden. Die aandacht is zeker 
groeiende, zowel bij bedrijfsleven als bij overheid. 

Opdrachtgeverschap is niet eenvoudig: de opdrachtgever moet een groot aantal on-
zekere factoren bij de besluitvorming betrekken, hoewel hij vaak moeilijk kan oordelen 
over de complexiteit ervan; het eerste wat de opdrachtgever moet doen is in elk geval de 
risico’s onderkennen. Maar hoezeer bijvoorbeeld bij de Nederlandse overheid, groot-
opdrachtgever voor ICT-projecten, het benoemen van en discussiëren over risico’s en 
relevante risicofactoren van ICT nog in de kinderschoenen staat, blijkt uit de volgende 
discussie tijdens een Kamerdebat in 2007 over de soft ware-uitgaven bij de overheid .

Kamerdebat 13 juni 2007
Een van de instrumenten bij het beheersen van de complexiteit en de risico’s van ICT-projecten zijn 

standaardmethoden en -technieken. Het gebruik daarvan is een noodzakelijke, maar zeker geen 

voldoende voorwaarde. In juni 2007 was er in de Tweede Kamer een debat over de hoge software-

uitgaven van de overheid. ‘Miljardenverspilling bij de overheid door ICT-projecten’, kopte Trouw: 

“(…..) Het begon met de stevige inzet van mevrouw Gerkens (SP) die de vraag stelde: ‘De mi-

nister zegt dat er standaarden zijn waaraan projecten moeten voldoen voordat zij van start gaan. 

Welke standaardmethodieken worden gebruikt?’ Waarop de minister repliceert: ‘Ja, ik heb daar-
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over iets tamelijk ingewikkelds op schrift gekregen. Mij helpt het nauwelijks en ik weet ook niet 

of het u helpt. Er zijn projectmanagementtechnieken zoals Prince, beheerstechnieken zoals ITIL, 

programmeertechnieken zoals CMM en ontwikkeltechnieken zoals COBIT. Ik zie dat u begrijpend 

knikt.’ De Kamervoorzitter zegt daarop: ‘De Kamer staat voor niets, dat ziet u!’”

We verwachten natuurlijk niet dat een minister of burgemeester persoonlijk het verschil 
kan maken of een project slaagt of faalt. Achter het begrip ‘opdrachtgeverschap’ gaat een 
complex raderwerk schuil dat, zoals ieder raderwerk, makkelijk van slag gebracht kan 
worden. Het hoeft  helemaal niet te gaan om sabotage, maar ook wanneer radertjes niet 
in elkaar grijpen gaat het fout. Dat is nogal eens het geval bij grote organisaties, wanneer 
bijvoorbeeld opdrachten te gemakkelijk worden gegeven zonder dat de haalbaarheid is 
onderzocht. Bovendien verwordt het opdrachtgeverschap in grote, complexe organisa-
ties vaak tot een samenspraak die te weinig beheerskracht en doorzettingsmacht in-
houdt. Dat zijn duidelijke voorbeelden van slecht opdrachtgeverschap. 

Product en markt: innovatief, onvolgroeid  en onvolwassen 

ICT is jong, als technologie en als vak. Een vergelijking met andere technologie, zoals 
toegepast in de civiele bouwkunst en de werktuigbouwkunde, toont een veel langere 
geschiedenis – bij wijze van spreken vanaf de oude Grieken – waardoor er sprake is van 
veel meer ervaring en tradities, en van standaardisatie van onderdelen, van ontwerp en 
van opleiding. 

Leverancier 
“Dit project van een bank speelde in 1996: het ging om ‘thuiswinkelen’ waarbij je thuis een chip-

kaart in een kastje moest steken en dan bestellingen kon doen, je bestelde met behulp van toet-

sen, betaalde met je chipkaart, en het werd thuisbezorgd. Omdat het nagestreefde aantal klanten 

op de peildatum maar voor de helft gerealiseerd was, haalde de bank de stekker uit het project. 

Achteraf een wijze beslissing! Deze technologie en dit idee zijn intussen volledig ingehaald door 

internet. De retailers hadden weinig vertrouwen in deze ontwikkeling, vooral omdat hun eigen 

systemen behoorlijke aanpassingen zouden behoeven; dat zagen ze als een probleem. Ze stonden 

niet te springen. 

In totaal moet er ongeveer 15 miljoen gulden aan zijn besteed. Dat is natuurlijk een hoop geld, 

maar in dit geval is het echt: beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.”

De ontwikkeling van ICT-diensten en -producten is nog volop aan de gang waardoor de 
markt een sterk innoverend karakter heeft . Ondanks de inspanningen van de Europese 
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Commissie is er nog lang geen volledige concurrentie. Enkele aanbieders beheersen gro-
te delen van de markt en kunnen dat volhouden doordat ze codes en werking afscher-
men. Klanten (en soms ook hun ketenpartners) worden hierdoor in sterke mate van hen 
afh ankelijk en kunnen niet of nauwelijks op een andere leverancier overstappen. Klan-
ten hebben veelal geen helder beeld van wat zij van de leverancier mogen verwachten en 
ten slotte zijn de tariefopbouw en kostenberekening voor vragers zelden doorzichtig en 
heeft  de klant geen of onvoldoende mogelijkheden om er grip op te krijgen.

Opzet en structuur van het boek

Te grote complexiteit van de projecten, te grote ambitie, slecht opdrachtgeverschap, 
onvolgroeidheid van het product en onvolwassenheid van markt: dat zijn de oorzaken 
voor het mislukken, uit de begroting lopen of anderszins teleurstellen van ICT-projecten, 
daar is breed overeenstemming over. Achteraf terugkijkend lijken de oorzaken voor het 
mislopen duidelijk en zijn ook de momenten waarop het misging gemakkelijk aan te 
wijzen. Maar op het moment zelf ontbraken die ‘wegwijzers’ naar de goede oplossing. 
Dat moment werd gekenmerkt door verwarring, misverstanden en veronderstellingen 
en aannames die later vaak niet op de werkelijkheid bleken te stoelen. In dit boek pro-
beer ik de vinger te leggen op de interacties en ervaringen van de betrokkenen, vanaf 
het moment waarop de kiem voor het mislukken wordt gelegd. Hoe ging het precies mis 
en hoe had dat kunnen worden voorkomen? En: hoe ging het precies goed, en waardoor 
werd voorkomen dat het mis ging?

In het volgende hoofdstuk beschrijf ik mijn eigen ervaring met een mislukt project waar 
ik dicht bij heb gestaan. In de hoofdstukken 3, 4 en 5 zet ik uiteen wat een project is, 
hoe het wordt opgetuigd, welk instrumentarium er is om het in het spoor te houden 
en hoe deze methoden, technieken en instrumenten zich in de loop der jaren hebben 
ontwikkeld. Ook de rollen die opdrachtgever, gebruiker, stuurgroep, projectleider en 
leverancier spelen, komen daarbij uitgebreid aan de orde. De lastige eigenschappen van 
ICT worden in hoofdstuk 6 besproken en in hoofdstuk 7 is de schuldvraag aan de orde: is 
er altijd sprake van één of meerdere schuldige(n)? Wie krijgt het vaakst de zwarte piet? 
En hoe komt dat? 

In hoofdstuk 8 wordt de slechte naam en faam van de overheid als initiator van ICT-
projecten verklaard en hoofdstuk 9 bespreekt de beveiligings- en privacyproblemen die 
de overheid en andere grote ICT-gebruikers zo vaak plagen.
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Leren van pijnlijke ervaringen

Leren van pijnlijke ervaringen

Veel tijd en geld gaat er verloren aan het mislukken van IT-projecten, 
hoewel er gelukkig steeds meer slagen. In de media is veel aandacht voor 
de fi nanciële gevolgen maar weinig aandacht voor de organisatorische, 
sociale en culturele dimensie. Klopt het bijvoorbeeld dat de overheid 
het alleenrecht heeft op IT-missers en presteert het bedrijfsleven zoveel 
beter? Zijn de immateriële kosten van de invoering van IT wel eerlijk 
verdeeld? Wie worden het vaakst de dupe van stress en overbelasting 
op de werkvloer, veroorzaakt door de kinderziektes en het gebrek 
aan beheersing van IT als vak? Wat zijn dat dan voor kinderziektes?

De bestaande literatuur noemt de globale conceptuele oorzaken 
voor het falen van IT-projecten: te grote complexiteit en slecht 
opdrachtgeverschap. Dit boek volgt en verklaart het stranden van 
projecten meer in detail, geïllustreerd door verhalen van betrokkenen 
en kranten- en tijdschriftenberichten, en doorbreekt daarmee een 
taboe. Hoewel techniek een niet-onbelangrijke rol speelt, is dit 
boek goed te lezen voor een buitenstaander die wel eens wil weten 
wat er allemaal zo moeilijk aan IT is en waarom het vaak misgaat.

Carolien Schönfeld heeft meer dan twintig jaar ervaring in de IT, eerst 
als auditor en later als opdrachtgever van IT-systemen. Zij publiceerde 
een groot aantal artikelen over het onderwerp in verschillende tijd-
schriften zoals AutomatiseringGids, Binnenlands Bestuur en Informatie.
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