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Woord vooraf

Aan de basis van dit proefschrift lag veel verwarring ten grondslag. Die verwarring had niet zozeer te maken met 
het onderwerp, maar vooral met de af te leggen weg. ‘Zo, dus jij wilt promoveren?’ vroeg de eerste hoogleraar 
die ik benaderde. ‘Nee,’ zei ik, ‘ik heb slechts een vraag en ben benieuwd naar het antwoord.’ En ook de tweede, 
de derde en de vierde hooggeleerde verhieven binnen enkele ogenblikken het middel dat ik voor ogen had 
(wetenschappelijk ontwerponderzoek) tot doel. Het echte doel (toen nog: hoe ziet een aanpak voor projecten 
eruit, die gebaseerd is op vertrouwen?) bleef onbesproken. Totdat ik mijnheer Weggeman trof. Hij zei: ‘Alleen 
als je het zelf gaat doen, Nicoline, want een passie voor het onderwerp die minstens vier jaar standhoudt, is de 
allerbelangrijkste succesfactor voor een promotieonderzoek.’ Het werden er vijf en Mathieu Weggeman ging 
mij begeleiden met de waarschuwing: ‘Als je me over vijf jaar nog steeds mijnheer noemt, is er iets goed mis 
gegaan tussen ons, Nicoline!’ In dit woord vooraf neem ik u mee in mijn wereld, de context van waaruit ik heb 
gewerkt en de grote lijnen in mijn gedachten van de afgelopen jaren.

Projectmanagement is een interessant werkveld. Er bevindt zich een continue spanning tussen dynamiek en 
beheersing, tussen creëren en plannen, tussen ‘hard skills’ en ‘soft skills’ en tussen initiëren en afronden. Deze 
diversiteit is voor velen de reden om in projectomgevingen te werken. Ondanks deze interessante aspecten 
en de wellicht daardoor groeiende populariteit van dit werkveld, zijn succesvolle projecten niet alledaags. 
En vreemd genoeg lijkt niemand zich daar erg druk over te maken. Sinds het ontstaan van professioneel 
projectmanagement in de jaren ‘50 is er voornamelijk geïnvesteerd in de ‘hard skills’ (vaardigheden voor 
het hanteren van instrumenten en technieken), en de instrumenten en technieken op zich. Veertig jaar later 
claimde Teun van Aken dat de hoeveelheid instrumenten in projectmanagement omgekeerd evenredig 
is aan projectsucces. Teun startte zijn research destijds vanuit zijn verwondering over het gebrek aan 
wetenschappelijk onderzoek naar het managen van projecten. Mijn onderzoek is eveneens gedreven door 
verwondering. Ditmaal de verwondering dat de voor de projectmanagementwereld redelijk opzienbarende 
conclusies van Teun zo weinig tumult gaven…
Dagelijks en al jaren op rij zie ik projectleiders, projectmanagers, opdrachtgevers en andere belang-
hebbenden stoeien met de klassieke benadering van projecten. Ik zie de ergernis van betrokkenen. De 
maakbaarheidsgedachte domineert in projectmanagementmethodieken. Het resultaat dient vooraf zo 
concreet mogelijk te worden geformuleerd. Elke variant daarop wordt behandeld als ‘afwijking van het plan’. 
Je doet het dus nooit goed. Daarbij komt dat hedendaagse projecten zeer complex zijn; alles hangt met alles 
samen. Het is niet van meet af aan duidelijk welke zaken domineren en voor hoelang. Tijd speelt tegenwoordig 
een enorme rol. Informatie is snel beschikbaar en wijzigt minstens even snel. Innovatie is van levensbelang. De 
maakbaarheidsgedachte past niet meer bij de projecten van vandaag.
Mijn verwondering beslaat vooral de vraag waarom men maar door blijft ploeteren op de ingeslagen weg. Ik 
zie dat proces omdat ik er geen onderdeel van ben. Door mijn rol als adviseur in (grote) organisaties sta ik vanaf 
de zijlijn te kijken. Ik zie het spel, de hazen, de olifantenpaadjes en de externe factoren. Ik hoor het informele 
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circuit, de spontane samenzweringen en de ideeën. Ik voel de spanning, de sensatie en de teleurstelling. Ik weet 
veel, maar ik blijf buitenstaander. Ik blijf de rol van coach, trainer en supporter spelen. Vanuit zo’n wereldbeeld 
opereer ik beschrijvend. Het teruggeven van observaties is de meerwaarde voor de organisatieadviseur, niet 
zijn recept voor een oplossing. Echter, datgene wat ik zie is geen objectieve waarneming. De lens waardoor 
ik kijk is geslepen. Talloze jaren interactie met projectmanagers, projectleiders en opdrachtgevers in grote en 
kleine adviestrajecten hebben de context van waaruit dit onderzoek heeft plaatsgevonden, gevoed, gekleurd 
en gevormd. Deze invloeden zijn weliswaar niet systematisch verzameld, geanalyseerd of opgeslagen, maar 
kunnen niet onvermeld blijven in een woord vooraf aan een wetenschappelijke ontwerpstudie.
Vanuit mijn positie als organisatieadviseur, met veel kennis uit dagelijkse ervaringen, ben ik deze ontwerpstudie 
gaan uitvoeren. Die insteek is van grote invloed geweest op het uiteindelijke resultaat van de studie: Value-
based Project Management. Ik licht dat op een aantal essentiële punten toe.

De essentie van de boodschap in Value-based Project Management is descriptief. Dat ik toch voor prescriptief 
jargon heb gekozen (zoals in mijn ontwerp: ‘baseer de aanpak op gedeelde waarden’) heeft alles te maken met 
de taal van mensen in projecten. De gebiedende wijs (lees: checklists en formats) is hen gewoon, gesteund 
door de eerder genoemde maakbaarheidsgedachte.
Ook in andere aspecten van Value-based Project Management heb ik getracht dichtbij het vertrouwde jargon 
van mensen in projecten te blijven. Dat begint al bij ‘Management’. Zowel mijn persoonlijke associatie met dat 
woord, als een nauwkeurige interpretatie ervan sluiten niet aan bij hetgeen Value-based Project Management 
beoogt. Re"ecterend op het onderzoek stel ik de term Value-based Project Thinking voor.
Een tweede term waarin de aansluiting bij het vakjargon voorrang heeft gekregen op een exact passend 
begrip, is het woord complexiteit als kenmerk van een project. De complexiteit die in dit kader bedoeld wordt 
zou beter ‘ingewikkeldheid’ kunnen worden genoemd. Het betreft hier het verschil tussen een brommer en 
een olifant: een brommer is ingewikkeld, kun je uit elkaar halen en weer terug in elkaar zetten. Met een olifant 
gaat je dat niet lukken. Een olifant is niet ingewikkeld maar complex: alles hangt met alles samen en essentiële 
onderdelen gaan verloren als je hem uit elkaar haalt (nog even los van de vraag of het daarna in elkaar zetten 
enig nut heeft…). 
Een expliciete term waar het vertrouwde vakjargon en de exacte betekenis elkaar bijten, is ‘projectvolwassenheid’. 
Binnen projectmanagement staat dit begrip voor beheersbaarheid: hoe beter beheersbaar de processen, hoe 
volwassener het project. Volwassenheid in biologisch perspectief heeft echter een geheel andere betekenis. Een 
(meer) volwassen mens (of dier) is niet per se beter beheersbaar dan zijn minder- of onvolwassen soortgenoot, 
maar sluit beter aan bij de verwachtingen die zowel de mens zelf als haar omgeving van hem heeft. Een kind 
kan op zijn manier volwassen zijn. Projectvolwassenheid in de context van Value-based Project Management is 
gede!nieerd in termen van de biologische volwassenheid. Een project is meer volwassen naarmate het project 
in staat is als autonoom project te functioneren en tegelijkertijd haar autonome positie te integreren in het 
grotere geheel. Ook hier is dus gekozen voor bekend vakjargon. Alhoewel dit mogelijk verwarring oproept en 
er meerdere passende alternatieven denkbaar zijn, is bij de introductie van Value-based Project Management 
in het beoogde werkveld gebleken dat deze herziene de!nitie van ‘projectvolwassenheid’ als vernieuwend, 
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verfrissend en beter passend wordt ervaren.
Een laatste term uit de context van Value-based Project Management, die toelichting behoeft, heeft te 
maken met mijn voorliefde om complexe zaken simpel te maken. Een prachtig voorbeeld daarvan is Ocean’s 
Eleven, een !lm uit 1960 met een ‘remake’ uit 2001. Het was op een regenachtige zaterdagavond dat ik voor 
de zoveelste keer volledig opging in het spannende verhaal van een casino-overval met mannen als George 
Clooney, Brad Pitt en Matt Damon. En ineens zag ik de parallel. Mijn lijst met interventies voor het aanpakken 
van een chaordisch project was geen lijst, maar een uniek en uitgebalanceerd samenspel tussen een aantal 
rollen! Personages die elkaars specialisme en professie respecteerden, en die hun eigen ego opzij konden 
zetten omwille van het gedeelde belang. Acteurs die afwisselend de hoofdrol en een bijrol speelden en soms 
het reilen en zeilen volledig aan hun collega’s over lieten. Projectwerkers van wie het aandeel in het bereiken 
van het eindresultaat niet exact gelijk was, maar die wel achteraf de buit in gelijke delen verdeelden. Zoals de 
elf mannen van Ocean’s Eleven samenwerken, zo werken de interventies van de nieuwe aanpak ook samen. 
Het zijn er elf, die interventies. Vandaar hun naam: Project’s Eleven. Elke keer weer wanneer ik de !lm zie, zie 
ik ook nieuwe parallellen: de gemeenschappelijke waarden, de vorm van leiderschap, de focus op het hogere 
doel, het werken op basis van vertrouwen, het nooit alle elf tegelijk in beeld zijn… De kunst van het gebruik 
van een metafoor is gelegen in de zoektocht naar de zaken die niet opgaan in de echte wereld. Er komt geen 
Project’s Twelve of Project’s Thirteen, want zoals Antoine de Saint-Exupéry het verwoordt: ‘Il semble que la 
perfection soit atteinte non quand il n’y a plus rien à ajouter, mais quand il n’y a plus rien à retrancher.’ De Saint-
Exupéry is de schrijver van De Kleine Prins, een boek dat enigszins te herkennen is in De Kleine PRINCE2, dat op 
zijn beurt de inspiratie vormde voor De Kleine Prinses, maar dat ter zijde…

Meer algemeen heb ik me aangesloten bij de gewoonte om in de mannelijke vorm te schrijven. In een 
meidenhuishouden zoals bij ons thuis praten we standaard in de zij-vorm. Mijn dochters reageren gewoonweg 
niet als ik zeg ‘Jongens, aan tafel!’ Daar moet ik wat mee, want buiten de muren van ons huis gaat het er echt 
anders aan toe. De wereld van projectmanagement wordt nog steeds gedomineerd door mannen. Alle zowel 
wetenschappelijke als populaire publicaties zijn in de mannelijke vorm geschreven. En alhoewel ik graag 
baanbrekend op dit punt zou willen zijn, heb ik ook hier gekozen voor heersend vakjargon. Gewoonweg 
omdat dat minder weerstand oproept.

Organisatieadvies als vijand van de wetenschap. Verdraaid vakjargon als molensteen van de werkelijkheid. 
Een Hollywood!lm als inspiratiebron boven empirische data. Waar is de wetenschappelijke invalshoek, hoor 
ik u denken. Ik kan u geruststellen: Van huis uit ben ik technisch bedrijfskundig ingenieur, verrijkt met arbeids- 
en organisatiepsychologie. Opgeleid aan de universiteit waar ik 20 jaar later dit proefschrift verdedig. Logica, 
bewijsvoering en de vurige wens om een handreiking te bieden voor veldproblemen zijn mij bijgebleven 
als essentiële onderdelen van de bedrijfskunde. De maakbaarheidsgedachte is daarin niet van toepassing 
op de sociale wereld als entiteit, maar enkel op haar bouwstenen. Mede daarom heb ik gekozen voor een 
ontwerpaanpak (‘design science research’) met een maakbaarheidsgedachte: als je in een bepaalde omgeving 
een bepaalde interventie doet, zal dat een mechanisme in gang zetten dat naar verwachting leidt tot een 
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voorspelbaar e#ect. Deze logica zie ik ook terug in het complexiteitsdenken: als je gaat re"ecteren op oude 
gedachten, zal dat zijn weerslag hebben op oude gewoontes, posities en wereldbeelden. Dat zal naar alle 
verwachting (na een fase van chaos) leiden tot een nieuw evenwicht in gedachten, gewoontes, posities en 
wereldbeeld.
Wetende dat complexiteitsdenken verwant is aan de chaostheorie, is het noemen van een logische 
ingenieursbenadering en het complexiteitsdenken in een alinea op zijn zachtst gezegd merkwaardig. Zeker 
omdat het niet op voorhand de bedoeling is van Value-based Project Management om de spreekwoordelijke 
orde in de chaos te brengen, maar de chaos juist haar gang te laten gaan. Het krachtenveld, gedomineerd door 
uitersten als maakbaarheid en chaos, resultaatgerichtheid en creatie, complexiteit en eenvoud, dwingt mij 
ertoe een positie in het complexiteitsdenken in te nemen. 
Waar in de wereld van verbindingen, bewustzijn, verrassingen, ontbrekende lineaire causaliteit en geheel 
én deel-van-het-geheel bevind ik mij als onderzoeker? Voor het antwoord op deze vraag leun ik graag op 
de beschouwingen van Ralph Stacey. Hij laat zien dat je op verschillende manieren kunt denken over 
complexiteit met betrekking tot sociale systemen: als een regulatief idee over de aard van de ontwikkelingen 
van de verschijnselen, als manier van denken over de ‘mind’ van mensen, als een manier van denken over 
communicatie tussen mensen als cybernetisch proces (‘complex adaptive processes’) of als een levend systeem, 
enkel bestaande uit interactie (‘complex responsive processes’). Gezien het eerdere krachtenveld, waarin niet 
alleen complexiteit maar ook de maakbaarheidsgedachte en de ingenieursbenadering een plaats innemen, 
kies ik ervoor te kijken vanuit een systemisch perspectief: een kijk op complexiteit waarin het realiseren van 
gewenste consequenties een belangrijke plaats inneemt, zoals in een cybernetisch proces.
Value-based Project Management is een eerste poging om het complexiteitsdenken te integreren in de wereld 
van projecten. Het is een bescheiden poging, die zeker niet gezien mag worden als een samensmelting van 
twee stromingen. Value-based Project Management laat slechts zien dat het mogelijk is (essentiële aspecten 
van) het complexiteitsdenken in de maakbaarheidsgedachte van projectmanagement toe te laten. Er is nog 
een lange weg te gaan. Projectmanagement kan veel baat hebben bij het kijken door een andere lens dan de 
reductionistische of deterministische. Ik zet slechts een deurtje open naar het verder creëren van de weg naar 
projectsucces voor chaordische projecten vanuit het perspectief van het complexiteitsdenken.

Rest mij nog de mensen te bedanken die mij in de afgelopen jaren met kennis en kunde, liefde en passie, 
vriendschap en plezier hebben bijgestaan en mij bewust en onbewust hebben laten vertrouwen in een mooi 
proces en een prachtig resultaat. Bovenal zijn dat alle projectleiders, projectmanagers en opdrachtgevers 
die mij in mijn werk gevoed hebben met ideeën, voorzien hebben van inspiratie, bedolven hebben onder 
kritische vragen en uitgedaagd hebben tot de zoektochten naar prikkelende antwoorden. Tijdens persoonlijke 
coachingsgesprekken, in productieve workshops, bij mooie trainingen, bij inspirerende intervisiesessies, tijdens 
seminars en congressen waar het nuttige en het aangename samenkomen en in spannende adviestrajecten: 
steeds weer bracht de interactie mij verder. Zo’n 25 van jullie hebben een expliciete bijdrage geleverd in de 
testfasen van dit onderzoek. Ik wil jullie danken voor jullie openheid en eerlijkheid, al heeft dat er wellicht toe 
geleid dat sommigen van jullie anonimiteit in dit proefschrift hebben verkozen boven het publiekelijk willen 
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ontvangen van mijn dank. Jij die de codering kent, weet dat deze dank speciaal voor jou is!
Mathieu Weggeman schreef ooit in een mail gekscherend aan me: “Waartoe zijn promovendi op aarde? Om 
promotoren in het zadel te houden! Het mag eindelijk wel eens gezegd worden.” Toen kwam het letterlijk nemen 
van die opmerking me goed uit, maar nu is het tijd voor gerechtigheid. Mijn oprechte dank gaat uit naar mijn 
promotoren en copromotor. Mathieu, Joan en Frans: dank! Dank voor talloze uren praten, discussiëren, vragen 
stellen, vragen beantwoorden, meedenken, inspireren, corrigeren, terug de wetenschapstuin in duwen. En 
vooral veel dank voor het moed houden en blijven geloven in zo’n eigenwijze, pragmatische en wispelturig 
promovenda als ik. Een groot deel van de trots op het innovatieve karakter van dit proefschrift mag direct 
aan Mathieu Weggeman geadresseerd worden. Een wezenlijk deel van de methodologische onderbouwing 
ervan heb ik aan Joan van Aken te danken. En de moed om het complexiteitsdenken te integreren in het 
projectmanagement kreeg ik vooral door de expertise van Frans van Eijnatten.
Ook wil ik expliciet mijn dank uiten aan de leden van de manuscriptcommissie voor hun deskundige re"ectie 
op de inhoud. Aan Marion en Bianca van de vakgroep ITEM voor hun aandacht en attentie gedurende de gehele 
looptijd van mijn onderzoek. Aan de leden van DSRG voor hun professionele en hoogwaardige dialogen. En 
aan de denktank Ocean’s Eleven, die mij inspireert om verder te gaan!

Kort gezegd ben ik blij met iedereen die vertrouwen in mij en in mijn ontwerp heeft gehouden, al is dit een 
understatement voor enkelen van hen. Suzanne, lieve zus, wat een prachtig vormgegeven eindresultaat! Marina 
Noordegraaf en John Daamen, héérlijk om jullie jarenlang met vriendschap en liefde naast me te hebben, tot 
en met de verdediging aan toe (en lang daarna, wat mij betreft). Door het bieden van jullie onvoorwaardelijke 
steun en aanmoediging past een rol als paranimf vanzelfsprekend. Annika en Lara, blijf vragen stellen meiden, 
blijf spelen! Het inspireert me eindeloos. En tot slot: de meest wenselijke waarden om het mogelijk te maken bij 
te dragen aan het mooier maken van deze wereld, heb ik van mijn ouders gekregen: doorzettingsvermogen, 
ondernemerschap, verantwoordelijkheid, onafhankelijkheid en vertrouwen in alles wat je lief is. Dank je wel.

Nijmegen, december 2012
Nicoline Mulder
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1. Introductie

Deze introductie is het eerste hoofdstuk van een studie naar het ontwikkelen van een aanpak voor het managen 
van projecten: Value-based Project Management. De eerste paragraaf van dit hoofdstuk laat de aanleiding 
voor Value-based Project Management zien, alsmede de relevantie voor de praktijk en de wetenschap. “One 
size does not !t all projects” (Shenhar, 2001, p. 394). In de tweede paragraaf wordt het type project beschreven 
waarvoor Value-based Project Management bedoeld is. Deze aanpak bekijkt het managen van projecten 
vanuit het complexiteitsdenken. Dat perspectief wordt in paragraaf 3 beschreven. Paragraaf 4 beschrijft 
het onderzoeksdoel en de onderzoeksopzet. Paragraaf 5 sluit af met een overzicht van de indeling van het 
proefschrift.

1.1 Aanleiding voor dit onderzoek

1.1.1 Falende projecten

Al jarenlang komt het slagingspercentage van ICT-projecten niet boven de 30% uit (Standish Group, 1994, 1999, 
2004, 2009). Zes tot negen van de tien innovatieprojecten mislukken (Harkema, 2003). Bij grote infrastructurele 
projecten is het overschrijden van tijd en geldrestricties met 50 tot 100% en daarboven meer regel dan 
uitzondering. Ook ontevredenheid van stakeholders over het verloop en de resultaten van het project, komt 
veelvuldig voor (Hertogh & Westerveld, 2010). Tenslotte: 65% van de wereldwijde megaprojecten slaagt er niet 
in de organisatiedoelen te halen (Merrow, 2011). Onderzoek naar de oorzaken van falen is er in overvloed. Het 
merendeel van de onderzoekers richt zich op faalfactoren zoals een type projectmanager dat niet past bij het 
type project, een organisatie die niet is uitgerust voor het project, of bureaucratie (bijvoorbeeld Belassi & Tukel, 
1996; Turner, 1999). Het is vooral het afwezig zijn van succesfactoren zoals managementsupport, voldoende 
middelen en betrokkenheid dat leidt tot falen (bijvoorbeeld Brown, 2007; Belassi & Tukel, 1996; Milis & Mercken, 
2002; Pinto & Slevin, 1989). Het gebruik van een aanpak die niet geschikt is voor dat type project (Shenhar, 
2001), een te eenzijdig perspectief voor de ontwikkeling van projecten (Hertogh & Westerveld, 2010) en de 
toenemende mate van complexiteit van projecten (Bosch-Rekveldt, 2011) zijn oorzaken voor falen. Een ander 
soort oorzaken heeft te maken met de de!nitie van projectsucces. Het ontbreken van een eensluidende de!nitie 
(Bourne, 2005), of het niet eens zijn over de vertaling van projectsucces naar een speci!ek project (Khurana & 
Rosenthal, 1998) wordt gezien als oorzaak voor het falen van projecten. In dit onderzoek wordt projectsucces 
gede!nieerd als de mate waarin betrokkenen tevreden zijn met de e#ecten van het project (zie hoofdstuk 2). 
Het niveau van projectvolwassenheid kan daar een positieve invloed op hebben. Projectvolwassenheid wordt 
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in hoofdstuk 8 opnieuw gede!nieerd, en wel als: de mate waarin het project in staat is als autonoom project 
te functioneren en tegelijkertijd haar autonome positie te integreren in het grotere geheel, door dat grotere 
geheel in relatieve mate te begrijpen. Argumentatie voor deze de!niëring is beschreven in paragraaf 8.6.

Söderlund (2011) adviseert, naar aanleiding van onderzoek naar diverse scholen in project-management, 
onafhankelijk van de oorzaak tot falen, het volgende: “To aid the world of practice, project management 
scholars would arguably have to provide solutions on how best to design structures which correspond to many 
challenges facing present-day projects, so that the relevant processes are initiated to take projects to fruition 
- be that behavioural, social or technical processes” (Söderlund, 2011, p. 168). Daar sluit deze ontwerpstudie 
bij aan.

1.1.2 Een nieuwe aanpak

Het hanteren van een eenzijdig, reductionistisch perspectief en het gebruik van een niet geschikte aanpak voor 
een project, vormen vertrekpunten voor dit onderzoek. Na het perspectief te hebben verkend (zie hoofdstuk 
2) en te hebben vastgesteld welk type project niet slaagt door gebruik van een aanpak vanuit zo’n eenzijdig 
perspectief (chaordische projecten, zie hoofdstuk 1), wordt een alternatief perspectief gepresenteerd: 
complexiteitsdenken. Vanuit dat alternatief wordt een aanpak voor chaordische projecten ontworpen. 
Vooruitlopend op de theoretische onderbouwing in hoofdstuk 2 en de literatuurstudie in hoofdstuk 4, behoeft 
de term ‘chaordische projecten’ toelichting. Chaordisch is een samentrekking van chaos en orde en kent haar 
oorsprong in het complexiteitsdenken (Fitzgerald, 2002). Een chaordisch systeem is een chaotisch systeem 
waar, door te kijken door de lens van het complexiteitsdenken, orde te zien is (Kira & Van Eijnatten, 2008). Er is 
orde te onderscheiden in de groei en ontwikkeling van het systeem en in de wijze waarop het systeem reageert 
op ontwikkelingen in haar omgeving (Edwards, 2005). In de complexiteitsgedachte wordt niet gestreefd naar 
meer orde in de chaos, maar naar het zien van die orde, waardoor het systeem haar karakter behoudt en zich 
op een natuurlijke wijze kan ontwikkelen.

Voor het ontwikkelen van een nieuwe aanpak voor chaordische projecten worden projecten bekeken vanuit 
het perspectief van het complexiteitsdenken. In dit perspectief worden succesfactoren in projectmanagement 
bestudeerd. Gebaseerd op 14 onderzoeken bestudeerd door vijf onderzoekers of onderzoekersduo’s (Belassi 
& Tukel, 1996; Brown, 2007; Milis & Mercken, 2002; Pinto & Slevin, 1989, Westerveld, 2003) lijken zes gebieden 
dominant als het gaat om projectsucces: het bestaan van een gedeelde projectvisie, de competenties van de 
projectleider, de samenwerking, het projectteam, de betrokkenheid en ondersteuning van belanghebbenden, 
de participatie van gebruikers en de focus op het resultaat. In dit perspectief vormen deze zes gebieden geen 
checklist, maar een samenhangend geheel. Deze gebieden en de onderlinge samenhang worden beschreven 
in hoofdstuk 4. 
Naast projectsuccesfactoren zijn ook ontwikkelingen in het algemeen management, die uitblijven in project-
management, bestudeerd. Vijf kernconcepten blijken signi!cant afwezig in projectmanagement: ‘value’, ‘trust’, 



Value-based Project Management 21

‘create’, ‘motivate’ en ‘social’1. De selectie van deze concepten wordt verderop in dit eerste hoofdstuk beschreven 
en gevalideerd. De literatuurstudie naar deze concepten is beschreven in hoofdstuk 4.
Eén van de kenmerken van projectmanagers is hun resultaatgerichte en praktische werkwijze: ze zijn 
gemotiveerd om iets te bereiken (Herzberg, 2003). Het resultaat van dit onderzoek vindt haar relevantie 
niet alleen in valide, wetenschappelijke kennis, maar ook in de praktische toepasbaarheid ervan. Praktisch 
hanteerbaar en wetenschappelijke validiteit zijn twee kenmerken van een ontwerpdoel (Van Aken, 2007). In 
dit onderzoek wordt de onderzoeksvraag daarom gekarakteriseerd als een ontwerpdoel: het ontwerpen van 
een projectmanagementaanpak. Volgens Van Aken is een ontwerpdoel namelijk een ontwerp dat zich richt 
op het vinden van een oplossing voor een probleem in een speci!ek gebied (Van Aken, 2007). Het probleem 
wordt beschreven als het tekort aan projectsuccessen en het speci!eke gebied is het veld van chaordische 
projecten. Het empirische doel van dit onderzoek is om projectmanagers te helpen in het succesvol maken van 
hun chaordische projecten door hen een bruikbare aanpak aan te reiken.

1.1.3 Praktische relevantie

Het ontwerp in dit onderzoek komt tot stand via ‘design science research’ (zie hoofdstuk 3). Het doel van 
‘design science research’ is het produceren van transfereerbare kennis die veldproblemen oplost: kennis als 
middel in plaats van kennis als doel (Van Aken, 2005). Daarin zijn zowel de praktische relevantie (kennis die 
veldproblemen oplost) als de wetenschappelijke relevantie (het produceren van kennis) vertegenwoordigd. 
Managementonderzoek in het algemeen is bedoeld om bruikbare onderzoeksresultaten voort te brengen 
(Van Aken, 2004). De praktische relevantie van managementonderzoek zit verscholen in het woord ‘bruikbaar’. 
Bruikbare relevantie van managementonderzoek is niet vanzelfsprekend. Godfroij (2010, p. 33) concludeert: 
“Het probleem van gebrek aan relevantie van de managementwetenschappen is reëel.” 

De praktische relevantie van een ontwerp voor een aanpak voor projecten is te relateren aan het projectsucces. 
Veelal wordt daarbij, vooral in klassieke zin, gedacht aan het eindresultaat (Bourne, 2005; Kerzner & Saladis, 
2009). In die zin kan een aanpak voor projecten die leidt tot succes van grote (!nanciële) betekenis zijn. 
Nog steeds worden regelmatig projecten opgeleverd die niet voldoen aan het hogere doel. Voorbeelden in 
Nederland zijn de nooit gebruikte tunnel vanaf station Amsterdam Centraal in oostelijke richting (gebouwd 
voor een ondergrondse metrolijn naar IJburg, die er nooit kwam), twee viaducten gebouwd over de spoorlijn 
tussen Drunen en Nieuwkuijk (bedoeld voor een snelweg die er nooit is gekomen) en ‘Blauwestad’, een dorp 
met ongeveer 1500 villa’s aan het water om bemiddelde Randstadbewoners over te halen te verhuizen naar 
Oost-Groningen (maar de belangstelling van potentiële huizenkopers bleek 1/10 van de verwachtingen). 
Alhoewel ook bij het managen van projecten de slogan ‘van je fouten kun je leren’ breeduit geaccepteerd is, 
blijken organisaties zich toch vaker aan dezelfde steen te stoten. Lekkerkerk zegt daarover dat we “een groot 

1	   Engelstalige	  termen	  die	  betekenis	  zouden	  kunnen	  verliezen	  bij	  een	  vertaling	  naar	  het	  Nederlands	  zijn	  in	  het	  Engels	  en	  tussen	  enkele	  
aanhalingstekens	  weergegeven.	  Engelstalige	  termen	  die	  gemeengoed	  zijn	  in	  de	  Nederlandse	  taal,	  zijn	  zonder	  aanhalingstekens	  weergegeven.	  
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deel van de investeringen maatschappelijk gezien nuttiger kunnen besteden” (Lekkerkerk, 2012, p. 28). Een 
deel van de praktische relevantie van dit onderzoek kan gevonden worden in besparingen aan kosten voor 
innovatieve projecten. 
Projectsucces wordt in hoofdstuk 2 gede!nieerd als ‘de mate waarin betrokkenen tevreden zijn met de 
e#ecten van het project’. Een dominante betrokkene is de projectmanager. Projectmanagers grijpen meer dan 
nodig is naar ‘tools’ (Van Aken, T., 1996). Zoals uit dit eerste hoofdstuk zal blijken, ontbreekt tot op heden 
zo’n ‘tool’ voor het aanpakken van chaordische projecten. Voor de projectmanager is dit onderzoek relevant 
omdat het handvatten biedt in het managen van projecten waarvoor tot op heden alleen de beheersmatige 
methodieken voorhanden zijn. Een proefschrift in de vorm van een ‘how to-guide’ kan helpen (Nogeste, 2006). 
Projectsucces in termen van tevredenheid met het project geldt niet alleen voor de projectleider, maar ook 
voor andere betrokkenen als de projectwerker, opdrachtgever, belanghebbenden en potentiële gebruiker. 
Een aanpak voor projecten die erop gericht is tevredenheid gedurende het gehele project te bewerkstelligen, 
heeft een positief e#ect op werktevredenheid (Kass, Vodanovich & Callender, 2001). Het is te verwachten dat 
het in dit proefschrift beschreven ontwerp een toegevoegde waarde heeft voor zowel management in het 
algemeen, als projectmanagement in het bijzonder, omdat het een aantal vernieuwende inzichten van het ene 
domein (algemeen management) integreert in een ander domein (projectmanagement). Daardoor ontstaat 
een aanpak waarmee projecten succesvol gemanaged kunnen gaan worden (Nogeste, 2006).

1.1.4 Wetenschappelijke relevantie 

Het ontwerp in dit onderzoek komt tot stand via ‘design science research’ (zie hoofdstuk 3). Het doel van ‘design 
science research’ is het produceren van kennis om veldproblemen op te lossen: kennis als middel in plaats van 
kennis als doel (Van Aken, 2005). Desondanks moet Van Aken stellen: “There is a long-standing debate on the 
relevance of academic research products in the !eld of organization and management” (Van Aken, 2005, p. 
20). Die discussie betreft de kloof tussen theorie en praktijk: is wetenschappelijke kennis bruikbaar voor de 
praktijk en zijn praktijkproblemen oplosbaar met wetenschappelijke kennis? Andriessen overbrugt de kloof 
door een kennisstroom en een praktijkstroom parallel te laten lopen. “In de generieke kennisstroom vinden de 
activiteiten plaats die gericht zijn op het mobiliseren van bestaande kennis en het ontwikkelen van nieuwe, 
generieke kennis. In de speci!eke praktijkstroom vinden activiteiten plaats die zijn gericht op een concreet 
praktijkgeval waarin een generiek ontwerp wordt getest in een speci!eke situatie” (Van Aken & Andriessen, 
2011, p. 66). Transfereren is het kwaliteitscriterium voor het resultaat van ontwerpgericht onderzoek. Dit houdt 
in dat de ontwikkelde kennis geschikt is om in andere situaties dan de onderzochte situaties, te gebruiken: de 
zogenaamde mode 2 kennis. Mode 1 kennis is de zuiver academische en monodisciplinaire kennis, terwijl mode 
2 multidisciplinair is en bedoeld is om complexe en relevante veldproblemen op te lossen (Van Aken, 2005). De 
wetenschappelijke relevantie van deze ontwerpstudie naar een projectmanagementaanpak voor chaordische 
projecten schuilt in de outcome ervan: toepasbare wetenschappelijke kennis over projectmanagement. 
Wetenschappelijke kennis over projectmanagement is een verrijking voor het vakgebied, gezien de huidige 
positie van deze vorm van management in wetenschappelijke tijdschriften, zoals genoemd in de vorige 
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paragraaf. Het gebruik van de CIMO-logica (zie hoofdstuk 3) bij het ontwerpen van een aanpak voor chaordische 
projecten leidt tot inzicht in de werking van een interventie. Het zoeken naar het mechanisme (M) dat in 
een bepaalde context (C) getriggerd wordt door de interventie (I) uit het ontwerp en leidt tot een bepaalde 
outcome (O), levert kennis op over de black box van het ontwerp (Deyner, Tran!eld & Van Aken, 2008).

1.2 Domeinafbakening

1.2.1 Categoriseren van projecten

Vier karakteristieken van projecten
Projecten falen onder andere omdat een aanpak voor het managen ervan wordt gebruikt die niet geschikt is 
voor dat soort project (Shenhar, 2001). Categoriseren van projecten kan helpen om te bepalen welke aanpak 
voor welk type project gepast is. Shenhar en Dvir (2007) ontwierpen een contextvrij kader voor het selecteren 
van de juiste aanpak. Het omvat vier karakteristieken: ‘complexity’, ‘(technology) uncertainty’, ‘pace’ en ‘novelty’. 
De zogenaamde NCPT-ruit is gebaseerd op een “success-focused, "exible, and adaptive framework” (Shenhar & 
Dvir, 2007, p. 11). Dit kader is ontworpen als een instrument voor het analyseren van de verwachte voordelen 
en risico’s van het project en voor het ontwikkelen van een set van regels en gedragingen voor elk projecttype. 
Alhoewel dit kader niet de enige manier van categoriseren zal zijn, is het een werkbare oplossing en een 
startpunt voor veel projecten, organisaties en managers bij het nemen van beslissingen over hun project. Dit 
kader is onafhankelijk van branche, technologie of organisatievorm en universeel genoeg om bij een veelheid 
aan projecten toe te passen. Deze theoretische benadering staat beschreven in hoofdstuk 2. Voor nu volstaat 
een toelichting op de vier karakteristieken van het framework.

In het ruitmodel van Shenhar en Dvir (2007) richt complexiteit zich op de complexiteit van het project, niet van 
het resultaat. Projectcomplexiteit is direct gerelateerd aan de ‘system scope’, welke nauw samenhangt met de 
grootte van het project. Veelal worden hiërarchieën van systemen en subsystemen gebruikt als een natuurlijke 
wijze voor het maken van onderscheid tussen diverse niveaus van complexiteit. Shenhar en Dvir noemen drie 
niveaus in projectcomplexiteit: ‘assembly projects’, ‘systems projects’ en ‘array projects’. Hierbij dient opgemerkt 
te worden dat deze interpretatie van het begrip ‘complexiteit’ veel nauwer is dan de interpretatie in het 
complexiteitsdenken, zoals beschreven in paragraaf 1.3.
Onzekerheid gaat over de mate waarin iets al dan niet zeker is of vaststaat, voor zolang dat zeker is. Onzekerheid 
kan technisch en/of organisatorisch van aard zijn, wat zoveel betekent als onzekerheid over de reacties van 
onderdelen van een systeem op elkaar en/of gedrag van mensen onderling (Weening, 2006). Onzekerheid in 
het framework van Shenhar en Dvir gaat met name over technologische onzekerheid en varieert van ‘low tech’ 
(het gebruiken van middelen en technologieën die al veel malen zijn toegepast), via ‘medium tech’ en ‘high 
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tech’ tot ‘super-high tech’ (het ontwikkelen van een wijze om het resultaat te kunnen opleveren, gedurende 
het project). In dit onderzoek wordt deze karakteristiek verder aangeduid als (technologische) onzekerheid, 
om verwarring met andere vormen van onzekerheid te voorkomen.
Tijdsdruk geeft een beeld van de urgentie van het project en de consequenties van het te laat behalen van het 
resultaat. Het continuüm van tijd loopt van ‘regular’, via ‘fast’ en ‘time-critical’, naar ‘blitz’ (Shenhar & Dvir, 2007).
Noviteit is de karakteristiek met betrekking tot het nieuwe, of, ten gevolge daarvan, het opvallende, originele 
of ongewone. Het representeert de mate waarin kopers en gebruikers bekend zijn met dit soort producten 
of diensten en indiceert het niveau van onzekerheid in de markt, externe onzekerheid, of de onzekerheid 
over de speci!caties van het eindresultaat. Het continuüm van noviteit loopt van ‘derivative’, via ‘platform’, naar 
‘breakthrough’: nieuw voor de wereld.
In eerste instantie was de ruit een driehoek met drie karakteristieken: onzekerheid, complexiteit en tijdsdruk 
(Dvir, Sadeh & Malach-Pines, 2006). In de praktijk bleek dat onzekerheid twee dimensies omvatte: de 
technologische onzekerheid en onzekerheid over de markt of het product. Laatstgenoemde is als vierde 
karakteristiek toegevoegd onder de naam novelty (Shenhar & Dvir, 2007). Maar ook nu geven de ontwerpers 
aan niet per se allesomvattend bezig te zijn: “No model can apply to all situations. Organizations may therefore 
need to develop their own way of classifying projects. For example, organizations may face other kinds of 
uncertainty, not only in the market or technology” (Shenhar & Dvir, 2007, p. 54). Verder stellen zij: “Although 
the NTCP model provides a context-free framework for most projects, in some cases you may need a speci!c 
model for your project or organization. It can be based on other types of uncertainty or complexity, or other 
environmental variables” (Shenhar & Dvir, 2007, p. 59). Deze ruimte in het model wordt in dit proefschrift benut.

Een vijfde karakteristiek
Bij het afbakenen van een domein als toepassingsgebied voor een nieuw te ontwerpen aanpak (vanuit 
een alternatief perspectief en geïntegreerd met moderne managementconcepten) bleek de NTCP-ruit 
niet toereikend. Zowel in de empirie als in de literatuur zijn aanwijzingen te vinden voor een vijfde as. Aan 
professionals werd gevraagd voor welk type projecten de door hen gebruikte aanpak geschikt is. In de 
volgende paragraaf staat deze stap verder uitgewerkt. Bij de antwoorden van deze professionals (zie bijlage 
A voor de details) bleek dat zij met de vier assen van Shenhar en Dvir de door hen gebruikte aanpak niet 
goed konden duiden. Antwoorden die zij niet aan een van de assen konden linken, hebben te maken met het 
ontbreken van kennis en informatie over de wensen van de opdrachtgever, de benodigde deskundigheid, de 
precieze vraag, de benodigde en beschikbare middelen en resources, en de omvang van het project. In de 
literatuur wordt voor deze vormen van onzekerheid de term vaagheid (‘fuzziness’) gebruikt. Vaagheid verwijst 
naar situaties die ontstaan door onduidelijkheid en/of die onduidelijkheid tot gevolg hebben. Het is een mist 
die naar verwachting nog wel even blijft hangen. Zowel de exogene oorzaken (vaagheid in de omgeving) als 
interne gevolgen (de e#ecten van vaagheid op de visie) spelen een rol bij de totstandkoming van vaagheid 
(Zhang & Doll, 2001). Vaagheid kan zich uiten op het gebied van de vraag, de technologie, de te volgen weg 
en de omgeving. De vaagheid omtrent technologie noemen Shenhar en Dvir (technologische) onzekerheid. 
De vaagheid over de afzetmarkt van het eindresultaat, de gebruikers en kopers scharen Shenhar en Dvir 
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onder noviteit. Vaagheid over de vraag, of het probleem van de opdrachtgever, over overeenstemming en 
commitment, over de omvang en impact van het project en over de te varen koers worden niet geadresseerd 
door Shenhar en Dvir. Deze vormen van vaagheid hebben een e#ect op diverse aspecten van het project, zoals 
de beschrijving van het doel, besluitvorming, draagvlak, belanghebbenden en hun invloed, en ondersteuning 
vanuit het management. Het is daarmee een té belangrijke factor om buiten een categoriseringsmodel voor 
projecten te laten. Vaagheid is een waardeoordeel. Het vraagt om een ijkpunt of een contextbeschrijving, die in 
veel gevallen geleverd wordt door kennis en verwachtingen. Zonder die verwachtingen kun je op zijn hoogst 
hopen op intersubjectieve overeenstemming, al hoeven verschillende interpretaties van die vaagheid niet altijd 
te leiden tot miscommunicatie of onbegrip (Veltman, 2001). Met een uitgebreide gedeelde contextbeschrijving 
kan vaagheid blijven bestaan. Vaagheid omvat het continuüm van precisie (in de oorsprong) naar mistig (aan 
de buitenkant van !guur 1.1).

complexity

uncertainty

fuzzinesspace

novelty

Figuur 1.1: Categorisering van projecten naar vijf karakteristieken (naar Shenhar & Dvir, 2007).

Nadrukkelijk wordt vermeld dat de toevoeging van deze vijfde as, vaagheid, slechts tot doel heeft te bepalen 
welke categorie van projecten niet bediend wordt door de huidige projectmanagementaanpakken en wellicht 
baat heeft bij de in dit proefschrift beschreven nieuwe aanpak. Verder onderzoek zou kunnen aantonen of 
deze vijfde as ook voor het categoriseren van projecten in het algemeen een toegevoegde waarde heeft.

1.2.2 Veel gebruikte projectmanagementaanpakken en hun toepassingsdomein

PRINCE2 en PMBoK
Zoals gezegd, projecten falen met name omdat een aanpak wordt gebruikt die niet geschikt is voor dat soort 
project (Shenhar, 2001). Door vast te stellen voor welk soort projecten veelgebruikte methoden geschikt zijn, kan 



26

bepaald worden waar Value-based Project Management meerwaarde heeft. Uit onderzoek onder Nederlandse 
private en publieke organisaties blijkt PRINCE2 veruit de meest gebruikte projectmanagementmethode te zijn 
(74%) (Neering, Batenburg, Bunk, Harmsen & Brinkkemper, 2005). PMBoK is de op één na meest gebruikte 
aanpak (7%). In dat onderzoek is niet gevraagd naar de ‘eigen wijze’ van projecten aanpakken. In een qua 
opzet vergelijkbaar onderzoek bij Engelse organisaties geeft 62% aan projecten op eigen wijze aan te pakken. 
PRINCE2 is daarnaast de meest gebruikte methode (20%) (White & Fortune, 2002). In bijlage B zijn de principes 
van beide methoden beschreven. PRINCE2 is een op processen gebaseerde, voorschrijvende methode voor 
projectmanagement. Bij de start van een project vraagt deze uit de ICT-afkomstige aanpak duidelijkheid over 
onder meer het op te leveren resultaat, tijdsduur en kosten. PRINCE2 legt de nadruk op de onderverdeling van 
het project in beheersbare en controleerbare fasen, en baseert het verloop van deze fasen op een concrete 
planning. Deze door planning gedreven aanpak stelt dat alles wat afwijkt van de planning als uitzondering 
wordt gezien. Een uitzondering (‘exception’) dient volgens PRINCE2 beheerst te worden. De methode is 
ontwikkeld op basis van ‘best practices’ en ‘common sense’ (PRINCE2, 2011).
PMBoK is eveneens een door ’best practice’ ontstane aanpak, die stelt voor alle typen projecten geschikt te 
zijn. Overeenkomsten met PRINCE2 zijn de nadruk op voorschrijven, trainen en certi!ceren, het managen 
van processen, de focus op beheersen en faseren, en op technische projecten als toepassingsdomein. PMBoK 
stelt dat het de verantwoordelijkheid van de projectmanager is de juiste processen te kiezen. PMBoK zegt 
ruimte te bieden voor het gaandeweg meer speci!ceren van het gewenste eindresultaat. In het eerste 
projectmanagementproces (van in totaal 44 processen) vraagt zij naar vereisten, projectdoel, mijlpalenplan, 
beperkingen, investeringsanalyse en een begroting, en lijkt daarmee vooral geschikt voor projecten waarbij 
in een vroeg stadium antwoord op dit soort vragen kan worden gegeven. PMBoK beschouwt een project als 
een periodieke cyclus van planning, uitvoering, controle en bijsturing. Alhoewel PMBoK beoogt “dat deel van 
het geheel van kennis over projectmanagement te identi!ceren, dat over het algemeen erkend wordt als goed 
gebruik” (PMI, 1996, p. 3), verleidt de bijbehorende ‘guide’ tot een chronologische uitvoer van de stappen. 
Naar eigen zeggen van de ontwerpers (Twijnstra Gudde, z.j.) is in Nederland TGPM (Twijnstra Gudde Project 
Management), bekend als PMW (Projectmatig Werken), eveneens een veel gehanteerde methode. Deze 
aanpak kent eveneens Amerikaanse wortels. De overlap met laatstgenoemde aanpak is groot: focus op faseren, 
beheersen en beslissen, ondersteund door een uitgebreide set aan formats en standaarden, resultaatgericht 
met een nadruk op voorschrijven en trainen (Wijnen, Renes & Storm, 1984). Vanwege deze overeenkomsten 
wordt verder geen onderscheid gemaakt tussen deze aanpakken en enkel de naam PMBoK gebruikt.

Het toepassingsgebied van PRINCE2 en PMBoK volgens experts
PRINCE2 en PMBoK geven beide in hun omschrijving aan geschikt te zijn voor alle typen projecten 
in alle typen organisaties (PRINCE2, 2011; PMI, 1996). Wetenschappelijk onderzoek naar het exacte 
toepassingsgebied van deze aanpakken ontbreekt. In de populaire managementliteratuur is een enkel artikel 
over de toepassingsdomeinen van deze aanpakken beschikbaar (IPMA, 2006). Voor het helder krijgen van het 
daadwerkelijke toepassingsgebied is in deze dissertatie een groep experts in het gebruik van PRINCE2 en/of 
PMBoK gevraagd naar hun visie op het daadwerkelijke toepassingsgebied (zie paragraaf 5.1 voor methodiek 
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en een typering van deze experts). Het gedeelde beeld van de experts is gepositioneerd in de categorisering 
voor projecten (zie !guur 1.2). Bij dit beeld moet opgemerkt worden dat niet getoetst is of de experts de 
aanpak gebruiken zoals voorgeschreven. 

complexity

uncertainty

fuzzinesspace

novelty

PRINCE2

PMBoK

Figuur 1.2: Toepassingsdomeinen van PRINCE2 en PMBoK volgens experts.

Op basis van de genoemde antwoorden op de vraag naar hun toepassingsgebied, lijken veelgebruikte 
projectmanagementaanpakken als PRINCE2 en PMBoK met name gebruikt te worden voor projecten met een 
beperkte tot redelijke complexiteit, een beperkte mate van (technologische) onzekerheid, een beperkte tot 
redelijke (en voor PMBoK tot grote) tijdsdruk en een beperkte tot redelijke mate van noviteit. 

1.2.3 Domein voor het ontwerp

Het zogenaamde ‘binnengebied’ van de categoriseringsvijfhoek wordt bediend door veelgebruikte 
projectmanagementmethoden als PRINCE2 en PMBoK. Voor projecten met veel complexiteit en/of veel 
(technologische) onzekerheid en/of veel innovatie lijken bestaande aanpakken minder geschikt: het 
zogenaamde buitengebied van de vijfhoek voor het categoriseren van projecten. Dit buitengebied staat 
weergegeven in !guur 1.3. Projecten met deze kenmerken zijn eveneens te herkennen aan veel vaagheid 
bij de start ervan, omdat het doel van tevoren niet concreet te beschrijven is en het vaag is waar het project 
toe moet leiden, hoe we dat gaan aanpakken, wat we nu eigenlijk gaan opleveren enzovoort. Dat doel kan 
niet concreet worden gemaakt omdat de opdrachtgever weliswaar een vraag of probleem heeft, maar vaak 
geen idee wat een antwoord op die vraag of de oplossing voor zijn probleem kan zijn. Bovendien kan het 
lastig zijn het eindresultaat aan het begin van een project concreet te omschrijven omdat de kennis daartoe 
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ontbreekt. Tenslotte doen gaandeweg het project politieke, technologische, sociale of andere externe actoren 
of onzekerheden hun invloed gelden waardoor de context voortdurend verandert en de eventueel eerder 
geformuleerde oplossing niet meer bruikbaar is (Zhang & Doll, 2001). 

complexity

uncertainty

fuzzinesspace

novelty

Figuur 1.3: Het toepassingsdomein voor Value-based Project Management, gevormd door het buitengebied van de 
vijf karakteristieken van projecten.

Projecten met een moeilijk te omschrijven doel noemen Turner en Cochrane in hun ‘goals-and-methods 
matrix’, ‘vuurprojecten’ (naast ‘lucht-‘, ‘aarde-‘ en ‘waterprojecten’). Bij een luchtproject is ook de aanpak die 
gebruikt moet worden om dat resultaat te behalen, niet of slecht te de!niëren. Het verschil tussen een vuur- en 
een luchtproject uit zich in het al dan niet kunnen opstellen van een ‘Work Breakdown Structure’ (WBS): een 
cascade van producten en activiteiten, opgedeeld in volgordelijke taken en een ‘Organizational Breakdown 
Structure’ (OBS): een cascade van middelen, vaardigheden of activiteiten. Bij projecten met veel vaagheid in 
het begin is het opstellen van een WBS of OBS lastig. Vuurprojecten lijkt daarom geen passende benaming. 
Bij een luchtproject richt men zich al snel op het de!niëren van doel en aanpak (Turner & Cochrane, 1993). 
Hierdoor is de benaming luchtprojecten eveneens niet passend voor projecten met veel vaagheid. 
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1.3 Perspectief en vooronderstelling voor een nieuwe aanpak

1.3.1 Een alternatief perspectief op projecten

In dit onderzoek wordt een aanpak ontwikkeld voor projecten in het buitengebied van de vijfhoek voor het 
categoriseren van projecten. Deze aanpak wordt ontworpen vanuit een alternatief voor het reductionistisch 
perspectief in projectmanagement en geïntegreerd met moderne managementconcepten. Het reductio-
nistisch perspectief maakt gebruik van het lineaire causaliteitsprincipe: de e#ecten tussen oorzaak en gevolg 
zijn duidelijk en eenzijdig. Elke oorzaak heeft maar één en altijd hetzelfde e#ect. Problemen kunnen worden 
geïdenti!ceerd, opgelost en geïmplementeerd, en alles kan onder controle worden gehouden. De wereld 
is bekend en heeft een beheersbare opdracht. Het verleden leidt tot het heden en het heden leidt tot de 
toekomst (Hertogh & Westerveld, 2010; Saynisch, 2010; Van Eijnatten, 2009). Het aanpakken van projecten 
vanuit het reductionistisch perspectief betekent dat essentiële elementen als gegeven, onveranderlijk en 
eeuwig worden beschouwd. In dat denken observeert de mens de wereld vanuit een extern perspectief waar 
hij zelf geen onderdeel van uit maakt. 

Het reductionistisch (of deterministisch) perspectief in projecten is terug te voeren op klassieke denkbeelden 
van Plato, Aristoteles en later Newton (Saynisch, 2010; Van Eijnatten, 2009). Alhoewel er onderling grote 
verschillen zijn tussen deze grote denkers, delen zij onder meer de opvatting dat de ruimte verschilt van het 
lichaam en dat de tijd uniform verstrijkt zonder rekening te houden met de verdere context. Ontwikkelingen 
vanuit dit perspectief leveren een herhaling van zetten op en helpen niet om chaordische projecten te 
begrijpen. Saynisch zegt daarover: “There are many de!cits in our traditional way of thinking” (Saynisch, 2010, 
p. 34). Volgens Saynisch (2010) moeten we op zoek naar een alternatief perspectief. “We have to create a 
common understanding of the current state of evolutionary, self-organizational, and complex principles”, aldus 
Saynisch (2010, p. 35). Als reactie op het reductionisme wordt het perspectief van de complexiteit genoemd 
(Hertogh & Westerveld, 2010; Stacey, Gri&n & Shaw, 2000; Van Eijnatten, 2009; Weinbaum, 2011). Het begrip 
complexiteit binnen het complexiteitsdenken kent een veel ruimere beschrijving dan het begrip complexiteit 
als karakteristiek van een project, zoals beschreven in paragraaf 1.2. In hoofdstuk 2 word dieper ingegaan op 
het complexiteitsdenken. Projecten bezien vanuit het reductionisme versus het complexiteitsdenken levert 
een beeld op als weergegeven in tabel 1.1. 
Hertogh en Westerveld (2010) bestudeerden grote, complexe infrastructurele projecten in Nederland en 
kwamen tot de conclusie dat het perspectief van het complexiteitsdenken waardevolle inzichten kan bieden 
voor het managen van dit soort projecten. Op basis van suggesties van Weinbaum (2011) en Saynisch (2010) 
en de onderzoeksresultaten van Hertogh en Westerveld (2010), wordt in dit ontwerponderzoek het perspectief 
van het complexiteitsdenken gehanteerd, als alternatief perspectief voor het dominante reductionisme in 
projectmanagement.
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Tabel 1.1: Deterministische perspectief en complexiteitsperspectief vergeleken (Hertogh & Westerveld, 2010, p. 185).

Deterministic perspective Complexity perspective

Basic assumptions

Knowable The world is knowable, controllable, 
predictable and manageable.

The complex nature of the world is partly 
unknowable, uncontrollable, unpredictable and 
unmanageable.

Rationality Objective rationality and judgement. Bounded rationality and boundary judgements.

Coincidence Coincidences are of minor importance. Coincidences are more important than any single 
decision.

Nature Stability Instability

Viewpoint Researchers as independent external observers 
of the world.

Researchers are part of the system.

Openness Closed system, which can be described 
separately from the environment outside the 
system.

Open systems, change in reaction to their 
environment and vice versa; complex situations 
evolve over time.

Causality A causes B. Solutions are de!ned in terms of 
causal factors. The e#ects between cause and 
e#ect are simple, clear and linear.

Behaviour is the result of loops, where variables 
are interrelated.

Management strategy

Break down Reductionism. The whole can be divided into 
parts, without losing information.

Holism. Appreciation of the world as a whole, 
comprising many interrelationships. The whole is 
greater than the sum of parts.

Key to successful 
organisation

Command and control. The dynamic is 
directed by a central authority and results from 
formal rules and practices.

To make connections, which lead to vital 
networks. Management by ‘sense-making’.

Problem Solving Problems can be identi!ed, solutions located 
and implemented and everything thus kept 
under control.

Problem solving must grapple with many 
interrelationships and emergent behaviour that is 
inherently unknowable to the human mind.

Goal setting Focus on long-range planning and !xed 
implementation.

The most we can do is to manage the local. 
Continuously revisiting what might be going on.

Self-organisation None. The focus is on organising from an 
independent position.

Dynamic behaviour is capable of producing 
unexpected variety and novelty through 
spontaneous self-organisation.

Main body of 
theory

Systems management (project management) Process management 
Complexity management
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1.3.2 Vooronderstelling

Zoals gezegd: de fascinatie voor dit onderzoek komt voort uit een paradox. Enerzijds falen projecten al 
jaren op rij in grote mate, anderzijds geeft de historie van projectmanagement aan dat het vakgebied zich 
eenzijdig ontwikkelt in de richting van het creëren van meer grip en zekerheid (Crawford, Pollack & England, 
2006; Saynisch, 2010). Deze paradox fascineert, zeker nu er binnen het algemeen management een grote 
diversiteit aan moderne managementconcepten voorhanden is, die afwijkt van grip en zekerheid (zie 
hoofdstuk 4). Vooruitlopend daarop mag gesteld worden dat in het algemeen management steeds meer 
plaats wordt ingenomen door moderne managementconcepten als loslaten en vertrouwen, een holistische 
benadering, erkenning voor complexiteit, synergie, zelforganisatie, netwerken, waarden, leiderschap en intra- 
en interculturele structuren en processen (Saynisch, 2010). De hierboven beschreven fascinatie leidt tot de 
volgende vooronderstelling: 

Vooronderstelling Binnen projectmanagement worden moderne managementconcepten 
onvoldoende benut.

Als deze vooronderstelling waar blijkt te zijn, is het denkbaar dat het integreren van moderne management-
concepten binnen projectmanagement een positieve invloed zal hebben op projectsucces. Deze gedachte 
legitimeert het ontwerpen van een nieuwe projectmanagementaanpak, gebaseerd op de moderne 
managementconcepten. Bij het hiervoor beschrevene is de aanname gedaan dat projectmanagement een 
bijzondere vorm van management is. Die aanname is gemaakt vanwege de de!nities van management 
en projectmanagement zoals die in hoofdstuk 2 worden opgebouwd. Management is het beheren 
van een organisatie (Kotter, 1996). Projectmanagement is het omzetten van verwachtingen in realiteit. 
Projectmanagement vindt plaats in een tijdelijke organisatie, vanwege de de!nitie van ‘project’ (zie hoofdstuk 
2). Anders gezegd kan projectmanagement worden omschreven als het beheren van het transformatieproces 
van verwachtingen in realiteit. Zo bezien lijkt projectmanagement een bijzondere vorm van management.

1.3.3 Validatie van de vooronderstelling

Onderzoeksopzet voor validatie
Saynisch (2010) deed onderzoek vanuit een soortgelijke vooronderstelling als hiervoor geformuleerd en 
zei daarover: “With the !ndings of our research program, we could add that there are many de!cits in our 
traditional way of thinking. Thus, we need to come to new insights about our cognition processes and the 
terms we use for expressing ourselves. The de!cits in our way of thinking cause resistance to the integration 
of outsiders and the adoption of new ideas. We have to create a common understanding of the current state 
of evolutionary, self-organizational, and complex principles. There needs to be a culture of trust. A trusting 
culture welcomes outsiders, embraces new ideas, and promotes cooperation” (Saynisch, 2010, p. 34). 
Om de vooronderstelling van deze dissertatie te testen is een ‘longlist’ (zie bijlage C) met in de theorie en praktijk 
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veelvoorkomende hedendaagse concepten in het algemeen management samengesteld en teruggebracht 
tot een ‘shortlist’ van 15 concepten. In titels en samenvattingen van artikelen in internationale tijdschriften 
over zowel projectmanagement als algemeen management is de aanwezigheid van deze 15 concepten geteld, 
over een tijdsspanne van tien jaar. Het gebruik van zoektermen als in de ‘shortlist’, is in bibliogra!sch onderzoek 
gebruikelijk. Zoektermen (‘keywords’) hebben daarin een zekere betekenis. Vervolgens is met behulp van een 
non-parametrische test (Chi-kwadraat) getoetst of deze concepten signi!cant vaker voorkomen in artikelen 
over algemeen management dan in artikelen over projectmanagement. Beschreven aanpak wordt hierna 
uitgewerkt.

Van ‘longlist’ naar ‘shortlist’
De ‘longlist’ is tot stand gekomen door (project-) managers uit het professioneel netwerk van de onderzoeker te 
bevragen. In dat netwerk zijn ca. 300 projectmanagers, projectwerkers, opdrachtgevers en andere betrokkenen 
van projecten verbonden. Hen werd, tijdens trainingen en andere werksessies, (meer en minder expliciet) de 
vraag voorgelegd welke begrippen, concepten, inzichten of waarden ze zien binnen het algemeen management 
en in hoeverre ze die concepten terug zien binnen projectmanagement. Daarnaast lette onderzoeker op waar 
de vragen van de professionals tijdens trainingen of intervisiesessies betrekking op hadden. Dit resulteerde 
in een ‘longlist’: 50 begrippen die veel voorkomen in het algemeen management. Deze ‘longlist’ is door het 
samenvoegen van synoniemen teruggebracht tot een ‘shortlist’ en vervolgens in het Engels vertaald om ze 
te kunnen gebruiken als zoektermen voor verder onderzoek (zie bijlage C). Via ‘computercounting’ is geteld 
hoe vaak deze begrippen voorkomen in titels en samenvattingen van wetenschappelijke artikelen. De 
‘shortlist’ omvat de volgende 15 begrippen: ‘Aesthetic’, ‘A#ection’, ‘Beautiful’, ‘Con!dence’, ‘Creation’, ‘Flow’, ‘Fun’, 
‘Inspiration’, ‘Intuition’, ‘Motivation’, ‘Passion’, ‘Please’, ‘Social’, ‘Trust’, ‘Value’.
Bij de ‘computercounting’ dienen twee opmerkingen gemaakt te worden. Ten eerste zijn de woorden uit de 
‘shortlist’ gezocht in de titel en de samenvatting van artikelen, niet de volledige tekst van het artikel. Het is 
aannemelijk dat in een titel en samenvatting de essentie van het artikel wordt weergegeven. De titel en de 
samenvatting van een artikel zijn representatief voor de inhoud. Ten tweede wordt een artikel dat meerdere 
van de gezochte begrippen in haar titel of samenvatting heeft, meerdere malen meegeteld. Het is aannemelijk 
dat als meerdere van de gezochte begrippen in de samenvatting genoemd worden, de kans toeneemt dat de 
begrippen in de context van dit onderzoek worden gebruikt. Bijvoorbeeld: ‘value’ kent zowel een economische 
als een psychologische betekenis. Heeft een artikel naast ‘value’ ook een begrip als ‘social’ of ‘motivate’ in haar 
samenvatting dan is het aannemelijk dat ‘value’ in de psychologische context wordt gebruikt.

Selectie van tijdschriften en tijdspanne van het onderzoek
Voor het toetsen van de vooronderstelling gebruiken we zeven tijdschriften die allen hoog genoteerd staan in 
de SSCI. De SSCI (‘Social Science Citation Index’) geeft onder meer inzicht in de impactfactor van tijdschriften 
en de belangrijkste tijdschriften voor een bepaald vakgebied. De vijf geselecteerde tijdschriften over algemeen 
management zijn ‘Academy of Management Journal’ (AMJ), ‘Academy of Management Review’ (AMR), 
‘Strategic Management Journal’ (SMJ), ‘Management Science’ (MS) en ‘Organization Science’ (OS). Ten tijde 
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van dit onderzoek waren er twee wetenschappelijke, internationale tijdschriften over projectmanagement, te 
weten: ‘Project Management Journal’ (PMJ) en ‘International Journal of Project Management’ (IJPM). Crawford 
et al. (2006) toonden in hun onderzoek aan dat de artikelen in ‘Project Management Journal’ en ‘International 
Journal of Project Management’ zeer vergelijkbaar zijn qua onderwerpen. Zij onderzochten trends in 
projectmanagement door artikelen in deze twee tijdschriften met elkaar te vergelijken en concludeerde 
dat de tijdschriften eenzelfde trend volgden. Daarom betrekken we een derde tijdschrift op het gebied van 
projectmanagement: ‘Journal of Product Innovation Management’ (JPIM). Voor onderhanden onderzoek 
gebruiken we PMJ en JPIM als tijdschriften over projectmanagement. De validatie van de vooronderstelling 
beslaat een tijdsperiode van 10 jaar (januari 1998 t/m december 2007). Een termijn van tien jaar geeft 
voldoende informatie om te kunnen constateren of ontwikkelingen en bewegingen hun weerslag vinden in 
(wetenschappelijke) artikelen. Daarnaast is deze periode gelijk aan de periodes die in andere onderzoeken 
naar projectmanagement in de literatuur worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld door Crawford et al. (2006).

Statistische toets
Om de vooronderstelling te kunnen toetsen, zijn de resultaten van de aanwezigheid van de zoektermen in 
de titel en/of samenvatting van artikelen in het algemeen management vergeleken met de aanwezigheid 
van de zoektermen in de titel en/of samenvatting van artikelen in het projectmanagement. Hierbij is de 
aanname gedaan dat projectmanagement een bijzondere vorm van management is (zie paragraaf 1.3.2). 
Met behulp van een statistische analyse (verdelingsvrije methode) is getoetst of de vooronderstelling juist is 
(zie bijlage D). Kenmerkend voor verdelingsvrije methoden is dat niet de meetwaarden zelf worden gebruikt, 
maar de daarvan afgeleide grootheden (Iman & Conover, 1983). De feitelijke meetwaarden, en dus ook hun 
kansverdeling, hebben daarom geen invloed op de uitkomst van de toets. In een verdelingsvrije toets is het 
niet relevant of een artikel al dan niet bij meerdere begrippen wordt meegeteld. 
Uit de voorgaande validatie blijkt dat vijf van de 15 begrippen signi!cant vaker voorkomen in de wetenschap-
pelijke literatuur over algemeen management dan in de wetenschappelijke literatuur over projectmanagement. 
Deze vijf zogenaamde kernconcepten zijn: ‘social’, ‘motivate’, ‘create’, ‘value’ en ‘trust’. Zij komen uitgebreid aan 
de orde in de literatuurstudie in hoofdstuk 4. De vijf kernconcepten zijn geen gemeengoed in de publicaties 
over projectmanagement. Daarmee is het aannemelijk dat huidige projectmanagementtechnieken de 
moderne managementconcepten onvoldoende benutten. De gevalideerde vooronderstelling luidt:

Gevalideerde 
vooronderstelling

De kernconcepten ‘social’, ‘motivate’, ‘create’, ‘value’ en ‘trust’ zijn significant 
minder aanwezig in literatuur over projectmanagement dan in literatuur over 
algemeen management.

Van een nieuw te ontwerpen projectmanagementaanpak die deze kernconcepten beter benut, mag verwacht 
worden dat deze de kans op projectsucces bij projecten vergroot.
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1.4 Voorlopig ontwerpdoel en onderzoeksopzet

1.4.1 Voorlopig ontwerpdoel

Projecten falen door tal van oorzaken (zie paragraaf 1.1). Een mogelijke oorzaak is het gehanteerde perspectief 
(Hertogh & Westerveld, 2010). Het complexiteitsdenken kan een alternatief zijn. Een andere mogelijke oorzaak 
is de gehanteerde aanpak (Shenhar, 2001). Een nieuwe aanpak, afgestemd op een bepaald type project, kan 
uitkomst bieden. Uit de vooronderstelling blijkt dat vijf kernconcepten over management signi!cant minder 
aanwezig zijn in literatuur over projectmanagement dan in literatuur over algemeen management. Dat leidt 
tot het voorlopige ontwerpdoel:

Voorlopig 
ontwerpdoel

Ontwerp een projectmanagementaanpak vanuit het perspectief van het 
complexiteitsdenken, die een project laat groeien in projectvolwassenheid 
door het benutten van moderne managementconcepten.

Saynisch stelde zichzelf een vergelijkbare vraag: “But how can the theory of evolution and chaos, the 
constructivism cognition theory, or the theory of complex systems be applied or realized in our real project 
work?” (Saynisch, 2010, p. 22). Zijn antwoord is nog in ontwikkeling.

1.4.2 Onderzoeksopzet

Het ontwikkelen van een aanpak voor het managen van projecten volgt een ontwerpgerichte aanpak. Als 
methodologie is gekozen voor ‘design science research’ (Van Aken & Andriessen, 2011). De missie van ‘design 
science research’ is het ontwikkelen van kennis die de professional (projectmanager) van de discipline 
in kwestie (projectmanagement) kan gebruiken voor het ontwerpen van oplossingen voor zijn of haar 
probleem (Andriessen, 2004; Van Aken, 2004). De gehanteerde methodologie staat beschreven in hoofdstuk 
3. In de ‘design science research’ worden de regulatieve en de re"ectieve cyclus gecombineerd (Van Aken, 
1994). De regulatieve cyclus bestaat, nadat een kluwen van problemen is geconstateerd, uit vijf fasen, die 
achtereenvolgens doorlopen worden: probleemkeuze, diagnose (naar mogelijke oorzaak), plan (ontwerp 
om tot een verbeterde situatie te komen), ingreep (implementatie van het plan) en evaluatie (controleren of 
het initiële probleem is opgelost door de interventie). De re"ectieve cyclus is een te doorlopen strategie om 
systematisch te re"ecteren door zicht te krijgen op het functioneren van het ontwerp en dit (zelfstandig) bij 
te sturen. Deze cyclus bevat vier fasen om het re"ecteren te structuren: case selectie, interventies plannen en 
uitvoeren (een regulatieve cyclus), re"ectie op resultaten, kennisontwikkeling over het ontwerp en eventueel 
ver!jnde kennis toepassen op een volgende casus. De onderzoeker past de ontworpen theorie toe in de 
praktijk, re"ecteert hierop in de re"ectieve cyclus, ver!jnt het ontwerp, past het ver!jnde ontwerp toe op een 
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(nieuwe) casus, re"ecteert, ver!jnt enzovoort. “Don’t marry your !rst design idea”, noemt Van Aken dat (2007, 
p. 73). Beide cycli worden beschreven in hoofdstuk 3. 
Veel complexe, grote en innovatieve projecten worden niet succesvol afgesloten. Toch lijken nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van projectmanagement ‘meer van hetzelfde‘. Die toestand bestaat uit een kluwen 
van problemen op uiteenlopende gebieden, zoals aanpakken voor projecten, gedrag van betrokkenen, sociale 
systemen, managementsystemen, een beperkte hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek en het uitblijven 
van echte innovaties rondom projectmanagement (probleemkluwen). Deze opsomming is niet volledig, maar 
geeft een beeld van de complexiteit van het probleem. Met behulp van enerzijds een literatuuronderzoek naar 
typen projecten en de ontwikkeling van projectmanagement en anderzijds zowel literatuur- als empirisch 
onderzoek naar het toepassingsgebied van veelgebruikte projectmanagementaanpakken, is een probleem 
uit de probleemkluwen verhelderd: het buitengebied van de vijfhoek waarmee projecten kunnen worden 
gecategoriseerd, wordt niet bediend door reguliere projectmanagementaanpakken (probleemkeuze). De 
reguliere projectmanagementaanpakken zijn ontworpen vanuit het reductionistisch perspectief (diagnose) 
(zie paragraaf 1.1). Het ontwerpen van een projectmanagementaanpak vanuit het perspectief van het 
complexiteitsdenken kan mogelijk het genoemde probleem verhelpen. Hiertoe wordt Value-based Project 
Management ontworpen (plan) (zie hoofdstuk 7 en 8). Vervolgens wordt het ontwerp door projectbetrokkenen 
uit de private en publieke sector gebruikt (ingreep) (zie hoofdstuk 5). Het bestuderen van de ervaringen van 
de gebruikers leidt tot een ver!jning van de aanpak (evaluatie) (zie hoofdstuk 8). Re"ectie op het ontwerp en 
op de uitgevoerde testresultaten is gericht op het detecteren van wetmatigheden die worden vastgelegd als 
ontwerpkennis in dit proefschrift.

1.5 Indeling van dit proefschrift

In dit eerste hoofdstuk is de aanleiding voor een nieuw te ontwerpen aanpak beschreven. In diverse branches 
zijn projecten niet succesvol. Daarvoor zijn onder meer het eenzijdig reductionistisch perspectief (Hertogh & 
Westerveld, 2010) en het gebruik van een niet-geschikte aanpak (Shenhar, 2001) als faalfactor aan te wijzen. In 
dit eerste hoofdstuk is op beide mogelijke oorzaken gereageerd. Er is een alternatief voor het reductionisme 
aangeboden in de vorm van het complexiteitsdenken. De theoretische toelichting wordt in hoofdstuk 2 
beschreven. Tevens is een domein afgebakend waar Value-based Project Management geschikt voor kan zijn. 
Dit domein wordt gekenmerkt door vier assen van het ruitmodel van Shenhar en Dvir (2007): complexiteit, 
(technologische) onzekerheid, tijdsdruk en noviteit. Op basis van empirisch onderzoek is daar een vijfde as 
aan toegevoegd: vaagheid. Deze assen worden verder toegelicht in hoofdstuk 2. Kenmerken van projecten 
bezien door de lens van het complexiteitsdenken, projectsuccesfactoren en moderne managementconcepten 
die ontbreken in het huidige projectmanagement, bieden input voor de nieuwe aanpak. Een literatuurstudie 
naar deze input is beschreven in hoofdstuk 4. Dit eerste hoofdstuk is afgesloten met de beschrijving van het 
onderzoeksdoel en de onderzoeksopzet.
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In hoofdstuk 2 worden de theorieën beschreven waarop Value-based Project Management is gebouwd. Het 
betreft gedachten in de wetenschap over complexiteit, projecten, projectmanagement, projectsucces en 
karakteristieken van projecten. In het complexiteitsdenken worden projecten tegelijkertijd als een autonoom 
deel en als een onderdeel van een groter geheel beschouwd. Alles hangt met alles samen en het lineaire 
causaliteitsprincipe is niet geldig. Projecten ontwikkelen zich niet lineair, maar sprongsgewijs. De confrontatie 
van deze gedachte met de theorieën over projectmanagement leidt tot de volgende de!nities: Een project 
is een tijdelijke organisatie om vernieuwing of verandering te brengen, projectmanagement is het omzetten 
van verwachtingen in realiteit en projectsucces is de mate waarin betrokkenen tevreden zijn met de e#ecten 
van het project. Deze de!nities zijn uitgewerkt in hoofdstuk 2. Tenslotte worden de karakteristieken van de 
ruit van Shenhar en Dvir (2007) beschreven: complexiteit, onzekerheid, tijdsdruk en noviteit. Complexiteit 
heeft te maken met de hoeveelheid elementen en het aantal verbindingen daartussen. Onzekerheid betreft 
de technologische onzekerheid: Hoeveel weten we over de technieken die gehanteerd moeten worden om 
het eindresultaat te behalen? Tijdsdruk is een belevingswaarde van tijd. Noviteit betreft de onzekerheid over 
de markt waarin het project plaatsvindt. Op basis van eigen empirisch onderzoek is daar een vijfde as aan 
toegevoegd: vaagheid. Vaagheid beschrijft de mate waarin het probleem, de wensen en de verwachtingen van 
de opdrachtgever helder zijn, alsmede helderheid over gebruikers, oplossingsrichtingen, omvang enzovoort.

In hoofdstuk 3 is het onderzoeksdoel alsmede de gebruikte onderzoeksstrategie en methodologie 
beschreven. Het onderzoeksdoel luidt: Ontwerp een projectmanagementaanpak vanuit het perspectief 
van het complexiteitsdenken, die de kans op projectsucces verhoogt door het benutten van moderne 
managementconcepten. In deze ontwerpstudie is gekozen voor ‘design science research’. Het doel van deze 
ontwerpgerichte aanpak is het ontwikkelen van valide, betrouwbare, relevante en transporteerbare kennis 
die kan worden gebruikt bij het ontwerpen van oplossingen voor veldproblemen (Van Aken, 2005). ‘Design 
science research’ genereert kennis om een veldprobleem op te lossen: toepasbare kennis. Toepasbare kennis 
zoekt antwoord op de ‘know why’ én de ‘know how’ vraag: Hoe kunnen we de kans op projectsucces vergroten? 
Bij het genereren van toepasbare kennis wordt een combinatie van de regulatieve met de re"ectieve cyclus 
gevolgd (Van Aken, 1994). De ontwerpregels worden opgesteld in CIMO-logica: Het heeft voordelen om 
in toepassingsgebied C van problemen, type interventie I te gebruiken, om, via mechanisme M, resultaat 
O te realiseren (Denyer et al., 2008). De context is beschreven in het eerste hoofdstuk. De interventies zijn 
beschreven in hoofdstuk 7; de mechanismen en de outcomes in hoofdstuk 8.

Hoofdstuk 4 beschrijft een literatuurstudie naar gedrag van chaordische systemen, projectsuccesfactoren en 
de moderne managementconcepten. Kenmerken van chaordische systemen zijn het bewustzijn (de ideeën 
vormen de basis van het bestaan), de verbondenheid (niets bestaat los van het geheel), onbepaaldheid 
(elk verband tussen oorzaak en gevolg is onvoldoende om de complexe wereld te beschrijven), verval 
(uiteenvallen is net zo normaal als het aangaan van nieuwe verbindingen) en verrassing (een samenhang van 
entiteiten kent verrassende eigenschappen die we van de entiteit afzonderlijk niet kennen) (Van Eijnatten, 
Poorthuis en Peters, 2002). Succesfactoren van projectmanagement betre#en een gedeelde projectvisie, 
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de competenties van de projectleider, de samenwerking van het projectteam, de betrokkenheid en 
ondersteuning van belanghebbenden, de participatie van gebruikers en de focus op het resultaat. De moderne 
managementconcepten zijn ‘create’, ‘motivate’, ‘value’, ‘trust’ en ‘social’ (zie paragraaf 1.3). Het samenbrengen 
van deze drie stromen als input voor het ontwerpen van een nieuwe aanpak voor het managen van projecten, 
brengt verrassende en vernieuwende inzichten met zich mee.

Op diverse momenten in het onderzoek is gebruik gemaakt van empirische data. Aan experts is gevraagd hoe 
zij het toepassingsdomein van de door hen gehanteerde methodiek zien. Voor het programma van eisen is aan 
professionals en wetenschappers gevraagd naar eisen voor een aanpak voor projecten. Value-based Project 
Management is in een ‘peer consultation’ ($-test) met 18 projectleiders besproken. Acht projectmanagers 
hebben de aanpak in een %-test gebruikt. De procedures met betrekking tot deze dataverzameling zijn 
beschreven in hoofdstuk 5. Tevens wordt aangegeven hoe participanten gekozen en benaderd zijn. De 
resultaten van de empirische studies zijn voornamelijk verwerkt in de hoofdstukken 6 en 9 en voor een klein 
deel in hoofdstuk 1. 

Op basis van theorie en empirie is het programma van eisen voor Value-based Project Management opgesteld 
en in hoofdstuk 6 beschreven. Daarin is onderscheid gemaakt tussen functionele en gebruikerseisen, 
randvoorwaarden en ontwerpbeperkingen. De participanten aan de %-test hebben de randvoorwaarden en 
functionele- en gebruikerseisen gewaardeerd. Deze waarderingen zijn opgenomen in hoofdstuk 8. Aan het 
eind van hoofdstuk 7 wordt het ontwerp met het programma van eisen geconfronteerd. Value-based Project 
Management doorstaat, op één eis na, de confrontatie.

Hoofdstuk 7 en 8 vormen tezamen het ontwerpresultaat. In hoofdstuk 7 staan de interventies beschreven die 
een projectbetrokkene kan doen om tot projectsucces te komen. In de laatste paragraaf worden indicaties en 
contra-indicaties voor deze aanpak gegeven. De elf interventies vormen samen de ‘Project’s Eleven’. Zij zijn 
ontstaan in een creatief proces waarin de kenmerken van chaordische systemen, projectsuccesfactoren en 
moderne managementconcepten bij elkaar gevoegd werden. De ‘Project’s Eleven’ zijn: 
-‐	   baseer de aanpak van het project op de gedeelde waarden;
-‐	   richt de aandacht voortdurend op het hogere projectdoel;
-‐	   ontwikkel een projectvisie en houd hem levend;
-‐	   hanteer een ontwikkelbenadering die vaagheid toelaat;
-‐	   werk op basis van vertrouwen;
-‐	   hanteer transformationeel leiderschap;
-‐	   realiseer de voorwaarden voor zelforganisatie;
-‐	   faciliteer creativiteit;
-‐	   laat gebruikers van begin af aan participeren;
-‐	   houd de dialoog met belanghebbenden gaande;
-‐	   werk resultaatgericht waar het past.
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Elke interventie is uitgewerkt in open vragen (bijlage L). De vragen zijn bedoeld om een gemeenschappelijk 
denkproces te triggeren. Open vragen hebben de voorkeur boven gesloten vragen omdat ons brein erop 
ingericht is om bij open vragen een zo grondig mogelijk antwoord te geven (Taylor, 1962). De volgorde van 
de vragen volgt een zekere (chrono-)logica, maar is zeker niet ge!xeerd. Evenmin is het een verplichting alle 
vragen te beantwoorden.

Hoofdstuk 8 beschrijft de mechanismen die door de elf interventies getriggerd worden, alsmede de outcomes 
ervan. In de CIMO-logica triggeren interventies mechanismen en leiden zo tot een outcome. Omdat er een 
sterke verbondenheid wordt verondersteld tussen de interventies onderling (alles hangt met alles samen) is het 
interessant te kijken wat er met het project als geheel gebeurt, wanneer er meerdere interventies tegelijkertijd 
plaatsvinden. De mechanismen die dan getriggerd worden, hebben tegelijkertijd te maken met zelfbehoud 
van het project als autonoom geheel en met de spontane aanpassing van het project als onderdeel van haar 
omgeving. Die mechanismen zijn deels subjectief en deels objectief. Daarnaast triggeren deze mechanismen 
elkaar. Daardoor kan een project groeien in projectvolwassenheid. Die sprong in groei is de outcome van 
Value-based Project Management als geheel. In hoofdstuk 8 wordt in dit verband een totaal nieuwe de!nitie 
van projectvolwassenheid gegeven.

Value-based Project Management is gevalideerd met zowel een $-test als een %-test. Aan de $-test deden 18 
projectbetrokkenen mee, aan de %-test acht. De $-test is afgenomen in de vorm van een ‘peer consultation’ (zie 
hoofdstuk 5). De resultaten daarvan zijn verwerkt in een nieuwe versie van Value-based Project Management. 
Het belangrijkste resultaat was het gemis aan achtergrondinformatie. Daarom is er een ‘guide’ ontwikkeld, ter 
ondersteuning van het gebruik (bijlage L). De %-test betrof een parallelle ‘case study’ van 8 tot 12 weken. De 
resultaten van die test zijn gemeten met behulp van de kritieke incidentenmethode in een semigestructureerd 
interview en verwerkt in de uiteindelijke versie van Value-based Project Management, zoals die is opgenomen 
in hoofdstuk 7. Uit deze test kwam een diversiteit aan ervaringen. Deze ervaringen zijn gerelateerd aan de in 
hoofdstuk 8 beschreven mechanismen. Alle testresultaten zijn beschreven in hoofdstuk 9. 

Dit proefschrift sluit af met hoofdstuk hoofdstuk 10: re"ectie. Aan de orde komen suggesties voor verder 
onderzoek en een wetenschappelijke, praktijkgerichte en persoonlijke re"ectie. De belangrijkste suggestie 
voor nader onderzoek is het verder valideren van Value-based Project Management. Chaordische projecten 
kennen een doorlooptijd die veelal meer dan twee jaar beslaat. De omvang van dit onderzoek liet niet toe een 
volledige ‘case study’ uit te voeren. 
De belangrijkste persoonlijke re"ectie betrof het bedwingen van de nieuwsgierigheid. Maar, zoals de Franse 
wis- en natuurkundige en !losoof Blaise Pascal, (1623-1662) het ooit zei: “La maladie principale de l’homme est 
la curiosité inquiète des choses qu’il ne peut savoir”.
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2 Theoretische verkenning

Binnen ontwerpwetenschappelijk onderzoek is het gebruikelijk te werken met ‘eclectic theory’: elke theorie 
die iets waardevols te zeggen heeft over het op te lossen probleem, kan worden gebruikt (Van Aken, 2007). 
Daarbij geldt dat het mogelijk moet zijn om met de gehanteerde onderzoeksmethoden te verklaren hoe en 
waarom bepaalde mechanismen, binnen een bepaalde context, al dan niet werkzaam zijn. De theorie over 
ontwerpwetenschappelijk onderzoek en de gekozen ontwerpmethodologie, ‘design science research’, wordt 
beschreven in hoofdstuk 3. Daar wordt de desbetre#ende theorie tevens geïnterpreteerd vanuit dit onderzoek. 
In dit tweede hoofdstuk worden de overige, in dit onderzoek gebruikte, theorieën beschreven, te beginnen 
bij de theorie van een perspectief dat kan dienen als een alternatief perspectief op projectmanagement: het 
complexiteitsdenken en het daaruit voorkomende ‘chaordic systems thinking’ (paragraaf 2.1). Vervolgens 
wordt een theorie van projectmanagement beschreven (paragraaf 2.2). 

2.1 Complexiteitsdenken

2.1.1 Een alternatief perspectief op projecten

Ontologie van het complexiteitsdenken
Wetenschappers op het gebied van organisatie- en systeemcomplexiteit stelden dat de traditionele 
Newtoniaanse theorie niet voor alle complexe systemen geschikt was. In de tweede helft van de 20e eeuw 
ontwikkelden zij een nieuwe manier van denken over complexiteit. Het complexiteitsdenken was een 
volgende fase in de historische zoektocht naar een bruikbaar perspectief op complexe systemen, die loopt 
van holisme en de gestalttheorie (na de eerste wereldoorlog), via feedback-control systemen (na de tweede 
wereldoorlog), naar chaosdenken, catastrofetheorieën en complexiteitsdenken (Andersen, 1999). Het werk 
van bijvoorbeeld de Franse !losoof Gilles Deleuze (die leefde van 1925 tot 1995) wijkt radicaal af van het 
dogma van Newtoniaanse !loso!eën dat het denken over systemen lang heeft gedomineerd (Weinbaum, 
2011). Deze postmodernistische !losoof biedt een alternatief ontologisch denkbeeld voor het bestuderen van 
systemen in het algemeen en complexe systemen in het bijzonder. De kritiek van Deleuze op het scheiden van 
lichaam en geest, het lineaire tijddenken en het beschouwen van een object als buitenwereldse werkelijkheid, 
verwoordde hij als dogmatisch, rigide en gebaseerd op ongerechtvaardigde axiomatische vermoedens 
(Weinbaum, 2011). Deleuze heeft zich laten inspireren door !losofen als Spinoza (1632-1677) en Nietzsche 
(1844-1900), die ervan uitgaan dat er slechts één substantie bestaat, door hem begrepen als datgene wat 
op zichzelf bestaat en uit zichzelf moet worden begrepen. De meest belangrijke concepten uit het werk 



40

van Deleuze (vergeleken met gedachten van meer idealistische !losofen als Socrates, Plato en Aristoteles), 
zijn immanentie (het wezenlijke, het interne), het verschil (de verandering is primair, het object secundair), 
multipliciteit (meervoudige expressie van een substantie) en het worden (naast het zijn). Er is geen sprake van 
een lineair causaliteitsprincipe, maar oorzaak en gevolg wisselen elkaar voortdurend af (Laszlo & Laszlo, 1997; 
Saynisch, 2010). Het verleden leidt niet tot het heden; het heden leidt niet tot de toekomst. Er is alleen het 
heden; verleden is herinnering, toekomst is visie (Van Eijnatten, 2009).
Deleuze baseert het systeemdenken op een ontologie van processen van verandering, heterogeniteit en 
onuitputtelijk innovatie. We vinden het werk van Deleuze terug in het hedendaagse complexiteitsdenken 
(Laszlo & Laszlo, 1997; Van Eijnatten, 2003). Als, in de !loso!e van Deleuze, objecten niet bestaan, maar slechts 
een beleving zijn van een tijdsmoment, kan het denken in de lineaire tijd doorbroken worden. Het doorbreken 
van de gewoonte om in stabiliteit te denken, maakt de weg vrij voor nieuwe inzichten over het aanpakken 
van complexe projecten. De complexiteitstheorie kent haar oorsprong in het werken aan dynamische 
eigenschappen en transformaties van niet-lineaire systemen in de scheikunde (Prigogine & Stengers, 1984). 
Dit onderzoeksgebied ontwikkelde zich snel in met name zelf-organiserende, zelf-regenererende en complexe 
adaptieve systemen (Martin & Sunley, 2007). Recentelijk is de aandacht verschoven naar toepassing in de 
sociale en organisatiewetenschappen (Meijer, 2006; Stacey et al., 2000). De complexiteitstheorie is binnen die 
domeinen nog niet voldoende bewezen, waardoor de term complexiteitsdenken beter op zijn plaats is (Martin 
& Sunley, 2007).

“Complexity is in the eye of the beholder” is een veelgehoorde uitdrukking (Meijer, 2006, p. 1). Meijer de!nieert 
complexiteit als: “Complexity is a quantitative notion of a problem, proportional to the e#ort deemed necessary 
to respond adequately to that problem in a speci!c context” (Meijer, 2006, p. 3). Na het bestuderen van 14 
auteurs over complexiteit in management, komen Hertogh en Westerveld tot de omschrijving dat complexiteit 
zich bevindt in een perspectief waarin “… the relationship between cause and e#ect is di#use and coincidences 
play an important role” (Hertogh & Westerveld, 2010, p. 188). De onderzoekers noemen twee karakteristieken 
van complexiteit: veel componenten met een hoge mate van onderlinge afhankelijkheid en het doorbreken 
van het traditionele idee dat systemen bekend en voorspelbaar zijn. In andere de!nities zijn vergelijkbare 
termen terug te vinden zoals “consisting of interconnected or interwoven parts” (Bar-Yam, 1997, p. 5). Bar-Yam 
vraagt zich daarbij af: “Why is the nature of a complex system inherently related to its parts? Simple systems are 
also formed out of parts …” (Bar-Yam, 1997, p. 5). In het verschil tussen complexe en eenvoudige systemen blijkt 
een term als ‘interconnected’ of ‘interwoven’ essentieel. Om het gedrag van een complex systeem te begrijpen 
is niet alleen begrip van het gedrag van de onderdelen noodzakelijk (zoals interactie, formeren, diversiteit, 
variabiliteit, omgeving, activiteiten), maar ook van hun wijze van samenwerking om een geheel te vormen 
(Bar-Yam, 1997). In organisaties waarin mensen samenwerken om een bepaald organisatiegedrag te laten 
ontstaan, wordt die coördinatie veelal ‘controle’ genoemd en wordt een controlehiërarchie ingevoerd (Bar-Yam, 
2002). Een controlehiërarchie roept het beeld op van rigoureuze hiërarchische organisaties, beheerst, onder 
toezicht en gecontroleerd door de top (Saynisch, 2010). Alle communicatie verloopt via de gecontroleerde 
weg; via een hogere baas in de hiërarchie. Een controlehiërarchie kan niet complexer zijn dan de complexiteit 
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van een individu. In een ideale hiërarchie kan een groep individuen die gecontroleerd wordt door één enkel 
individu zich niet complexer gedragen dan het individu die de controle uitvoert. Dus door het hanteren van 
een controlehiërarchie wordt geen gebruik gemaakt van de kracht van het collectieve gedrag. 

Visies op complexiteit
De wijze waarop men naar een organisatie of systeem kijkt (‘system thinking’) heeft gevolgen voor de wijze 
waarop het begrip complexiteit wordt geïnterpreteerd (Stacey, 2010). Men kan een organisatie zien als 
een objectief waarneembaar systeem, als techniek of hiërarchisch model, als cybernetisch systeem, als een 
transmissie bestaande uit zender en ontvanger, als levend systeem, alsof we zelf het systeem zijn, als een 
complex systeem met zelforganisatie tussen entiteiten, of als een geheel van interacties. In het denken over 
organisaties overheerst het harde systeemdenken. Deze visie omvat de overtuiging dat organisaties kunnen 
worden ontworpen, beïnvloed en gemanipuleerd door objectieve observatoren (‘objective observers’). Het 
resulteert in een realistische kijk op organisaties: ‘what you see is what you get’, zonder enig begrip van wat 
er zich binnenin die organisatie afspeelt. Hard systeemdenken suggereert een sequentiële benadering van 
een probleem. Dat leidt tot een causaliteitsgedachte van ‘command and control’. Zo bezien, ontleent een 
organisatie haar bestaansrecht aan het realiseren van een van tevoren opgesteld doel. Complexiteit wordt 
gezien als een ingewikkelde samenhang van veel zaken die in evenwicht moeten worden gebracht.
Door de observator te erkennen als een onderdeel van het systeem (hij observeert in feite interacties waar 
hij zelf in betrokken is) vormt zich het zachte(re) systeemdenken. Zacht systeemdenken is gebouwd op de 
overtuiging dat mensen de wereld waarin zij opereren (mede) bepalen. Leden van een organisatie zouden 
moeten participeren in het formuleren van het ideale ontwerp van hun gewenste toekomst en dan de wegen 
creëren om die te bereiken. Daarmee wordt het ontwerp en de manipulatie van de organisatie verlegd van een 
enkel persoon naar een democratische groep, waardoor meerdere gezichtspunten betrokken worden. Niet het 
ontwerp, maar de rijke contextomschrijving krijgt daarmee de aandacht, waardoor het al te snel springen naar 
oplossingen wordt voorkomen. Relaties worden gemanaged door processen te regisseren. Interventies zijn 
gericht op het behalen van een (meer of minder concreet) doel: het realiseren van de voorspelde consequenties 
van de interventie. Participanten in dialoog reageren en redeneren vanuit hun eigen mentale modellen. 
In een ‘systemic system thinkers’-benadering (Stacey, 2010) kijken betrokkenen (manager, opdrachtgever, 
participant, stakeholder) elk vanuit zijn eigen perspectief, met zijn eigen normen in gedachten en met zijn 
eigen oordeel door een persoonlijke lens naar de organisatie. Complexiteit wordt hier geïnterpreteerd vanuit 
de wiskunde: er zijn bewegingen voorspelbaar, maar men weet eveneens dat kleine veranderingen in de 
context grote, van de voorspelling afwijkende gevolgen kunnen hebben. Dit is wat Stacey ‘complex adaptive 
system’ noemt. De onderlinge verbondenheid tussen de mensen biedt het systeem de mogelijkheid zich aan 
te passen. De onderlinge verbondenheid of complexiteit vormen de regels achter het systeem. In deze visie op 
complexiteit is sprake van een causaliteit waarin kleine en onvoorspelbare veranderingen tot nieuwe vormen 
kunnen leiden. In deze systemische of cybernetische visie wordt doelgerichte zelfregulatie veronderstelt. Een 
complex adaptief systeem zoekt de grens van orde en chaos op (‘edge of chaos’) en blijft daar. Door organisaties 
te zien als een geheel van interacties van onszelf en met anderen, ontstaat een nieuwe variant van een kijk op 
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systemen. Deze interpretatie van het complexiteitsdenken start bij de notie van een organisatie als systeem 
en met de focus op het individu. Iteratieve patronen met non-lineaire interacties worden dan zichtbaar. Op 
hetzelfde moment in dezelfde (al dan niet fysieke) ruimte zijn, is voldoende om organisaties te analyseren: 
er hoeft geen beroep te worden gedaan op oorzaken van buiten de interactie om hem te begrijpen. Dit is 
wat Stacey ‘complex responsive processes’ noemt. Deze interpretatie van het begrip complexiteit is later 
in Stacey’s werk ontstaan op basis van zijn inzicht dat het te simpel zou zijn de natuurwetenschappen op 
mensen toe te passen. Bij ‘complex responsive processes’ is veel ruimte voor eigenschappen van mensen 
als bewustzijn, zelfbewustzijn, emoties, spontaniteit, terugval en re"ectie. In deze visie op complexiteit is 
sprake van transformatieve causaliteit - volgens Stacey de enige mogelijkheid voor innovatie - (Stacey, 2010). 
Entiteiten vormen voortdurend patronen van interactie en worden op hetzelfde moment gevormd door deze 
interacties. In deze visie kent een systeem, naast zelfregulatie, processen van zichzelf in stand houden en van 
zelfvernietiging. Van doelgerichtheid is geen sprake.

In dit proefschrift wordt getracht het complexiteitsdenken en het managen van chaordische projecten met 
elkaar te integreren. In de de!nitie van project (‘een project is een tijdelijke organisatie om vernieuwing of 
verandering te brengen’) zit de doelgerichtheid opgesloten. Elke belanghebbende kijkt naar het project 
vanuit zijn eigen perspectief en met zijn eigen normen en oordeel. Chaordische projecten ontlenen hun 
bestaansrecht aan het behalen van een bepaalde eindstatus die bij aanvang vaag is. De betekenis van het 
project ligt met name in het heden en de nog onbekende toekomst. Het project ontwikkelt zich sprongsgewijs, 
afhankelijk van de sensitiviteit van signalen uit de context. Betrokkenen van een project kennen een beperkte 
handelingsvrijheid: elke handeling moet bijdragen aan het hogere projectdoel. 
Op basis van de indeling van Stacey (2010) wordt dit ontwerponderzoek verricht vanuit een systemische kijk 
op (project-)organisaties.

De holon: tegelijkertijd deel en geheel
In het complexiteitsdenken wordt op een andere wijze gebruik gemaakt van hiërarchie als controlemogelijkheid. 
Om een manier van handelen te vinden die beter past in complexe systemen, is een ander manier van denken 
nodig (Bar-Yam, 2002). Van Eijnatten spreekt zelfs over een ‘new science‘ (Van Eijnatten, 2003) en introduceert 
in dit kader ‘chaordic systems thinking’. Hij ziet een natuurlijke hiërarchie als een orde van toenemende 
heelheid (Kira, Van Eijnatten & Balkin, 2010): deeltjes worden cellen; letters worden woorden; woorden worden 
zinnen. “The whole of one level becomes a part of the whole of the next” (Wilber, 1996, p. 28). Het collectieve 
gedrag van een complex systeem is eenvoudiger dan het gedrag van zijn losse componenten bij elkaar (Bar-
Yam, 2002). Er geldt een assumptie dat het geheel meer is dan de som der delen (Van Eijnatten, 2009). Alleen 
als de componenten in een netwerk van een gespecialiseerde functie verbonden zijn, kan complex collectief 
gedrag ontstaan (Bar-Yam, 2002). Interactie leidt tot hogere intelligentie van het geheel (Van Eijnatten, 
2009). Overbekende voorbeelden van deze ‘swarm intelligence’ zijn de zwermen vogels en de mierenhoop. 
Individuele vogels weten van het een op het andere moment een indrukwekkende zwerm te vormen die als 
een geheel nieuw wezen een eigen gedrag vertoont. Mieren slagen erin, door enkele impliciete afspraken 
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(‘follow the ant in front of you’) enorme bouwwerken te creeren. Beide zijn een voorbeeld van het ontstaan van 
een kenmerk dat meer is dan de som der delen.
Uit de behoefte tot het ontwikkelen van een model van menselijke sociale systemen, dat even goed thuis 
is in het analyseren van het microniveau van de individualiteit, als van het macroniveau van de collectiviteit 
(Edwards, 2003), ontstaat het begrip ‘holon’: een entiteit welke tegelijkertijd een geheel en deel van het grotere 
geheel is. Het begrip holon komt voort uit de gedachte over hiërarchie en speelt in het complexiteitsdenken 
een cruciale rol (bijvoorbeeld Kira et al., 2010; Stacey et al., 2000; Wilber, 1996). Een holon als woord is een 
combinatie van het Griekse ‘holos’ (geheel) en het achtervoegsel ‘on’ dat een (scheikundige) verbinding 
van een deel met het geheel suggereert, zoals in proton en neutron. Een holon is dus letterlijk een geheel-
deel (Edwards, 2003) en kan omschreven worden als “a whole in itself (an individual entity), but also a part 
of a greater socio-cultural system” (Kira & van Eijnatten, 2008, p. 749). Vanuit een holonperspectief zijn het 
individu en haar grotere sociaal-culturele omgeving waarin zij is ingebed, niet te scheiden. “The focus is on 
mutual interaction between the parts in"uencing their whole and the whole in"uencing the parts” (Kira & 
Van Eijnatten, 2008, p. 748). Door zo naar systemen te kijken, wordt de aandacht direct naar de onderlinge 
verbondenheid tussen en wederzijdse verantwoordelijkheid binnen de systemen getrokken. Deze onderlinge 
verbondenheid en wederzijdse verantwoordelijkheid impliceert dat een holon zowel het behouden van zijn 
eigen identiteit als het inpassen in de omgeving tegelijkertijd bewerkstelligt. Delen daarvan zullen objectief 
waarneembaar zijn, andere niet.

Wilber (1995) spreekt wat betreft de eerste dimensie met betrekking tot identiteit en omgeving, over 
‘individual holon’ (de ontogenetische ontwikkeling - de ontwikkeling bezien vanuit het perspectief van de 
gebeurtenissen) en ‘collective holon’ (de evolutionaire ontwikkeling - de ontwikkeling bezien vanuit het 
ontstaan van de holon vanuit andere groepen). De termen ‘individual en ‘collective’ worden gebruikt om 
verschillende typen holons aan te duiden (bijvoorbeeld één vogel in een zwerm versus de gehele zwerm 
vogels) (Edwards, 2003; Stacey, 2000; Wilber, 1995). Door dezelfde termen te gebruiken voor de kwadranten in 
het framework met perspectieven op holons ontstaat verwarring. Edwards (2003) zegt daarover: “Quadrants 
are !rst and foremost perspectives that are shared by all holons. Holons are not objects or processes which 
move around quadratic landscapes.” Hij gebruikt liever de termen ‘agency’ (‘self-preservation’) waar Wilber 
spreekt over ‘individual holon’ en ‘communion’ (‘self-adaptation’) voor ‘collective holon’. Daarmee wordt het 
duidelijker dat een holon tegelijkertijd een deel en het geheel is. Edwards ziet dit als een aanvulling op Wilber’s 
gedachtengoed (Edwards, 2003). Daarom worden in dit onderzoek de termen van Edwards gebruikt.
Edwards neemt de tweede dimensie van Wilber wel letterlijk over: ‘interior’ en ‘exterior’. ‘Interior’ en ‘exterior’ 
zijn twee perspectieven op een en dezelfde holon met betrekking tot het opmerken van signalen (Edwards, 
2003). Deze dimensie heeft te maken met de zoektocht naar het construct van subjectieve en objectieve kennis 
(Edwards, 2007). ‘Interior’ is datgene wat niet kan worden opgemerkt door onze zintuigen, zoals mentale 
modellen; ‘exterior’ is datgene wat wél objectief kan worden opgemerkt, zoals structuren en patronen (Kira & 
Van Eijnatten, 2008). Zo ontstaat een twee-bij-twee-matrix in vier kwadranten, het AQAL-model: ‘All Quadrants 
All Levels’ (zie !guur 2.1) (Wilbers, 1996). 
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Figuur 2.1: Wilber’s (1995) AQAL-kwadrant, bewerkt door Edwards (2007, p. 12).

‘Agency’ gaat over ‘het geheel’ en wordt gedreven door ‘self-preservation’ (zelfbehoud). ‘Self-preservation’ is 
een uit de neurobiologie afkomstig begrip dat te maken heeft met het verzekeren van de overleving van een 
entiteit. ‘Self-preservation’ kan dienen als bescherming tegen invloeden van buitenaf door het versterken van 
de entiteit zelf (Churchland, 2011). Het is “a movement for the sake of survival as an individual entity” (Stacey et 
al., 2000, p. 48). In het perspectief van het complexiteitsdenken heeft ‘self-preservation’ betrekking op intenties 
en psychologische acties van de holon, gericht op het behouden van de identiteit. 
‘Communion’ gaat over ‘het deel van een geheel’ en wordt gedreven door ‘self-adaptation’ (zichzelf aanpassen). 
Als een individuele entiteit met respect voor zijn toestand ‘geselecteerd’ is door zijn omgeving om daarin te 
worden opgenomen zullen de strategische parameters van die individuele entiteit zich vanzelf aanpassen 
voor een naadloze inbedding (Beyer, 1995). Het is “a movement toward a future that is a stable state, adapted 
to an environment that may change in unknowable ways” (Stacey et al., 2008, p. 48). Het idee achter ‘self-
adaptation’ is dat het daaraan gerelateerde zelfbewustzijn plaatsvindt omdat men zich bewust wordt van 
anderen. Deze bewustwording is fundamenteel in de continue adaptatie om te overleven. Adaptatie verklaart, 
via dit overlevingsmechanisme, het ontstaan van zelforganisatie (Stacey et al., 2000). In het perspectief van 
het complexiteitsdenken heeft zelfadaptatie betrekking op sociaal-culturele re"ecties en gedragingen van de 
holon. 
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‘Interior’ refereert aan het re"ectievermogen van de holon. Gedachten zijn daar een belangrijke factor in: 
gedachten over gedachten leiden tot een dieper niveau van bewustzijn (Edwards, 2003). Het perspectief 
van interior is subjectief; niet te signaleren door onze zintuigen (Van Eijnatten, 2003). Woorden die passen 
bij ‘interior’ zijn re"ecties, gedachten, gevoelens, bewustzijn van zichzelf (in het kwadrant van ‘agency’) en 
re"ecties, gedachten, gevoelens, bewustzijn van het geheel (in het kwadrant van ‘communion’). 
‘Exterior’ refereert aan processen van verandering die kunnen worden beschreven op een autonoom (hoewel 
afhankelijk) niveau en aan de wil om de interne kern te verlaten omwille van het deel willen zijn van het grotere 
geheel (Edwards, 2007). Het perspectief van ‘exterior’ is objectief; te signaleren door een van onze zintuigen 
(Van Eijnatten, 2003). Woorden die passen bij ‘exterior’ zijn gedrag, acties, interacties. 
De beschreven kwadranten zijn in de theorie weliswaar te onderscheiden, maar de achterliggende 
perspectieven ervan zijn niet van elkaar te scheiden. We gebruiken de kwadranten in dit proefschrift om een 
perspectief op een mechanisme te duiden (hoofdstuk 8) en aan te geven hoe een project zich ontwikkelt ten 
gevolge van deze mechansimen.

‘Dissapative structure’
In het perspectief van het complexiteitsdenken beweegt een holon naar een onbekende toekomst. Die 
beweging in een omgeving door ‘self-preservation’ en ‘self-adaptation’ wordt als een ‘!tness landscape’ met 
pieken en dalen gevisualiseerd, waar een onbekende piek de !tte toestand representeert en een onbekend dal 
een evolutionair “disaster” (Stacey et al., 2000, p. 44). Hoe lager het dal hoe kleiner de kans op overleving. En ook: 
“the more-adapted organisms survived and their numbers increased, while the less-adapted perished” (Stacey 
et al., 2000, p. 39). De beweging door dit landschap is als “a movement toward a future that is under perceptual 
construction by the movement itself. No mature or !nal state, only perpetual iteration of identity and di#erence, 
continuity and transformation, the known and the unknown, at the same time. The future is unknowable but 
yet recognizable: the known-unknown” (Stacey et al., 2000, p. 52). Deze gedachten passen in een framework 
over het denken over causaliteit dat bekend staat als “transformative teleology: a form of self-organization as 
paradoxical, characterized by both continuity and potentially radical transformation” (Stacey et al., 2000, p. 
53). In dit gedachtenraamwerk is de beweging van de holon een uitdrukking van stabiliteit en transformatie, 
van het individuele en het collectieve, op hetzelfde moment. Deze beweging is bekend uit de scheikunde en 
door Prigogine en Stengers (1984) ‘dissipative structure’ genoemd. ‘Dissipative structure’ is het opkomende 
patroon dat ontstaat als een holon spontaan gaat afwijken van de (mathematische) weg (Stacey et al., 2000, 
p. 93), door het injecteren van energie. De tweede wet van de thermodynamica stelt dat gesloten systemen 
verworden tot een vast evenwicht. Een ‘dissipative structure’, daarentegen, is een georganiseerd toestand die 
ontstaat als een systeem ver van het evenwicht gehouden wordt, omdat er voortdurend energie toegevoegd 
wordt (Andersen, 1999). Die injectie van energie kan veroorzaakt worden door een uiterst kleine verandering 
in de condities van de holon. Vanaf het moment van verandering gaat de holon zichzelf organiseren en een 
ontwikkelingsweg kiezen. Die weg wordt gevoed door energie of informatie van buiten naar binnen, waarmee 
de holon zichzelf kan vernieuwen, (‘self-preservation’) en energie of informatie van binnen naar buiten, die de 
holon kan afgeven aan de omgeving (‘self-adaptation’). ‘Dissipative structure’ is een interactief proces dat zich 
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tijdelijk manifesteert in een (globaal gezien) stabiele fase. Dat is het paradoxale van het geheel: De ‘dissipative 
structure’ is druk doende om in een fase die uit balans is een nieuwe stabiele structuur te creëren.

2.1.2 Chaordische systemen

Onderzoekers als Fitzgerald (2002) en Kira et al. (2010) spreken van ‘chaordic systems thinking’, waarmee zij een 
manier van kijken naar chaordische systemen (systemen waarin zowel chaos als orde heerst) bedoelen. ‘Chaordic 
systems thinking’ is geen theorie, evenmin als complexiteit dat binnen de managementwetenschappen is. 
‘Chaordic systems thinking’ is afgeleid van de chaostheorie, stamt uit de mathematica en is een bepaalde vorm 
van proposities over een bepaald type patronen, zoals de non-lineaire di#erentiaalvergelijkingen van een 
S-curve (Bar-Yam, 1997). In die zin is de chaostheorie een disciplinespeci!eke theorie die momenteel wordt 
toegepast in de managementwetenschappen. Die toepassing is vooral metaforisch en dus is het beter te 
spreken van chaosdenken dan van chaostheorie, aldus Van Eijnatten (2009). 
‘Chaordic systems thinking’ is een lens om door naar socio-ecologische systemen te kijken. In ‘chaordic systems 
thinking’ zijn complexe systemen niet ‘!xed’ (vast), maar ‘"ow’ (stromend). ‘Conventional systems thinking’ 
daarentegen, is niet in staat innovatie te creëren, omdat het doel van tevoren al bekend is (Stacey et al., 2000). 
Een project bezien als een stromend systeem, in plaats van als een vast gegeven, is een basisgedachte in de 
!loso!sche beschouwing van bijvoorbeeld Deleuze. Een van de centrale kenmerken van ‘chaordic systems 
thinking’ is de notie van discontinue groei. Een holon kan geleidelijk groeien, maar ook plotseling naar 
een hoger niveau van complexiteit springen. In een discontinue groei wisselen evenwicht en chaos elkaar 
af (Saynisch, 2010; Van Eijnatten, 2003). Binnen het complexiteitsdenken wordt een systeem als een geheel 
bezien; niet als een som van de individuen. Interactie tussen die individuen is onderdeel van het geheel. Die 
interactie leidt tot verrassingen. Veel interactie kan het beeld van chaos oproepen. In bepaalde situaties geldt 
dat meer chaos leidt tot meer orde omdat in de chaos zelforganisatie plaatsvindt. Er ontstaat namelijk, door 
interactie, iets nieuws. Dat nieuwe is alleen zichtbaar door naar het geheel te kijken (Van Eijnatten, 2009).

In een fase van evenwicht of balans van een systeem zijn zwakke signalen waarneembaar. Vele daarvan 
verdampen weer, maar een bepaald signaal kan leiden tot een nieuw patroon en een sprong in de groei. 
De toekomst zit verborgen als een heel zwak signaal in het heden. Een enkele minuscule verandering kan in 
de verre omgeving (zoals een vlinder in Brazilië) een kleine verstoring in het systeem versterken, waardoor 
enorme veranderingen in de uitkomst zichtbaar zijn (zoals een weersomslag in Londen) (Lorenz, 1963). Het 
is dus belangrijk zwakke signalen bijtijds te signaleren. Door dat zwakke signaal serieus te nemen kan groei 
van het complexe systeem ontstaan (Edwards, 2007; Hertogh & Westerveld, 2010; Kira & Van Eijnatten, 2008). 
Zo’n zwak signaal kan gemakkelijk niet opgemerkt worden, juist omdat het (in het begin) zo zwak is. Zwakke 
signalen kunnen evenwel voorbodes zijn van een nieuwe toekomst voor de (project-) organisatie, op een 
hoger niveau van complexiteit. Wanneer zo’n zwak signaal wordt opgemerkt, bevindt de organisatie zich in 
het bifurcatiepunt (Edwards, 2007; Kira & Van Eijnatten, 2008; Van Eijnatten, 2003). Het zwakke signaal brengt 
de groei van de toestand in een chaotische fase. Een bifurcatiepunt is een punt dat de faseovergang van 
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het ene complexiteitsniveau naar het andere aangeeft. Van een relatief stabiele toestand (rechte lijn boven 
complexiteitsniveau X in !guur 2.2) ontstaat een relatief onstabiele toestand (de afbuigende lijn in !guur 2.2). 
Er zullen tal van dilemma’s ontstaan om uiteindelijk naar een nieuwe, relatief stabiele toestand te kunnen 
springen op een hoger niveau van complexiteit (weergegeven door rechte lijn boven complexiteitsniveau X+1 
in !guur 2.2) (Van Eijnatten, 2003). Door nieuwe gedachten, gedragingen, waarden en rollen te accepteren, 
kan de holon, zonder externe hulp, naar een hoger niveau van complexiteit springen (van X naar X+1 in !guur 
2.2) (Van Eijnatten, 2004). Nieuwe niveaus van complexiteit kunnen worden bereikt door een afwisseling van 
een toestand van evenwicht (‘equilibrium’) en een toestand ‘far from equilibrium’ (Laszlo & Laszlo, 1997).
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Figuur 2.2: Sprong naar een hoger niveau van complexiteit (vereenvoudigde weergave, Van Eijnatten, 2003, p. 3).

Sprong naar een hoger niveau van complexiteit
Springen naar een hoger niveau van complexiteit in de chaosfase gaat niet een beweging. Een holon beweegt 
zich in een perspectief van het oude denken; een relatief veilig en dominant patroon. Onder invloed van externe 
krachten wordt de holon in verwarring gebracht en reageert bijvoorbeeld met nieuwe gedachten (‘agency/
interior’). Nieuwe gedachten worden toegepast op oude gedragspatronen. Deze toestand veroorzaakt 
verwarring waardoor de holon op haar vertrouwde gedachten re"ecteert en/of, door nieuwsgierigheid 
gedreven, in het oude denken maar al met nieuwe gedragspatronen stoeit (‘agency/exterior’). Ook dat geeft 
verwarring, want het oude denken past niet meer bij het nieuwe gedrag. Die verwarring heeft e#ect op de 
verbinding met het geheel (‘communion/interior’ en ‘communion/exterior’). Zo kan de holon bewegingen 
maken in alle kwadranten, meerdere malen, afwisselend en tegelijkertijd, om uiteindelijk een nieuw 
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evenwicht te vinden (Edwards, 2003). Dan is de holon naar een hoger niveau van complexiteit gesprongen 
(de "uctuerende lijn uit !guur 2.3). Een interventie in een willekeurig kwadrant van Edwards’ AQAL-framework 
zal bewegingen in alle vier de kwadranten teweeg brengen (weergegeven door de dubbele pijlen op elke 
positie in het framework in !guur 2.3) (Kira et al., 2010). Alhoewel deze fase wordt gekenmerkt door ernstige 
verwarring, tegenstrijdigheden en elementair gebrek aan duidelijkheid, is er ook een orde in te ontdekken: de 
adaptieve cyclus. 
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Figuur 2.3: De sprong naar een nieuw evenwicht in het AQAL-framework (Edwards 2007, p. 9).

Het wijzigen van structuren en culturen, van gedachten en gedrag vindt plaats in een proces dat kan worden 
weergegeven in een adaptieve cyclus (Gunderson & Holling, 2002) van vier fasen: exploitatie, instandhouding, 
loslaten, reorganisatie. In de fasen van loslaten en reorganisatie kan de holon zich de nieuwe manier van 
werken en denken eigen maken. De exploitatie en de instandhoudingfase verlopen lineair. Tijdens deze twee 
fasen leert de holon om te komen met nieuwe oplossingen binnen de nieuw ontwikkelde manier van denken 
en werken. De oplossingsruimte in deze curve wordt steeds groter, totdat de grenzen van de groei aan het 
eind van de instandhoudingsfase zijn bereikt. Dan volgen de fasen van loslaten en reorganisatie. Een nieuwe 
stijl van bewustzijn, denken, gedragen en werken (‘self-transcendence’) moet worden ontwikkeld voordat de 
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grenzen van de groei zijn bereikt. Als een project, beschouwd als holon, wacht met het ontwikkelen van een 
nieuwe stijl totdat de nieuwe wijzen van werken en denken zijn georganiseerd, volgt een periode van verval 
(‘self-dissolution’). Een project op het niveau van ‘self-transcendence’ is in staat nieuwe kwaliteiten als geheel 
te laten zien die niet in de afzonderlijke delen aanwezig zijn, omdat zij ‘self-organizing’, ‘self-referencing’, ‘self-
iterating’ en ‘self-adapting’ is (Van Eijnatten, 2003). Waar het proces naar ‘self-transcendence’ betekenisvoller 
is, is het proces van ‘self-dissolution’ meer fundamenteler van aard (Van Eijnatten, 2003). Elk systeem, bezien 
als holon, heeft de capaciteiten in zich deze ontwikkeling door te maken (Kira et al., 2010), met interactie als 
sleutel (Putnik, 2009). 

2.2 Theorie over projectmanagement

Management in het algemeen, en projectmanagement in het bijzonder, is een relatief nieuwe discipline in 
de onderzoekswereld (Bygrave, 2007). Er zijn onvoldoende gevalideerde theorieën bekend. Zelfs de meest 
gebruikte projectmanagementmethoden hebben nauwelijks of geen wetenschappelijke grondslag (Nogeste, 
2006). Dat is lastig, omdat de belangrijke instrumenten van een paradigma de theorie en haar methoden 
zijn. In de theorieën zijn namelijk concepten, modellen en door deze modellen gemaakte voorspellingen, 
geïntegreerd (Bygrave, 2007). Projectmanagement bevindt zich dus in een soort ‘pre-theorie’ fase; te 
vergelijken met een puzzel met een bekend kader, maar voor het merendeel ontbrekende stukken (Bygrave, 
2007). “No one can claim to have invented project management” (Cleland, 1990, preface). Lang geleden werd 
al in projectverband gewerkt: de piramides in Egypte, de Chinese muur en Romeinse aquaducten zijn daar 
voorbeelden van (Bourne, 2005; Cleland, 1990). Alhoewel er aan de realisatie van die bouwwerken wel degelijk 
principes van het huidige projectmanagement ten grondslag moeten hebben gelegen, duurde het tot de 
jaren ‘50 voordat we eenmalige, unieke resultaatopleveringen ‘projecten’ gingen noemen (Stretton, 1994a).

2.2.1 Ontwikkelingen in projectmanagement

Een eerste artikel over projecten, werd geschreven door Paul O. Gaddis in ‘Harvard Business Review’ van mei 
’59 (in Cleland, 1990). “Several basic notions put forth by Gaddis contributed to a conceptual framework for the 
management of projects that hold true today”, aldus Cleland (1990, p. 18). Het projectmanagement van de jaren 
‘50 werd gestimuleerd door de behoefte tot een aanpak voor het coördineren van grote, militaire operaties 
(Cleland, 1990). In de jaren ‘50 ontstonden twee technieken voor het plannen en monitoren: ‘The Critical Path 
Method’ (CPM) en ‘Project Evaluation Review Techniques’ (PERT). Er is inmiddels algemene overeenstemming 
over dat wat later projectmanagement werd genoemd, haar oorsprong vond in deze benadering van werk: 
het plannen en monitoren van het traject van concept naar resultaat (Stretton, 1994a). In de tweede helft 
van de jaren ’60 werden processen als het beheersen van kosten, het plannen van mensen en middelen, de 
identi!caties van problemen en de samensmelting van PERT en CPM verder ontwikkeld (Stretton, 1994a). Deze 
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stroming staat bekend als ‘Optimization School’ (Söderlund, 2011, p. 158).
De jaren ‘70 kende een ongekende expansie in toepassingsgebieden voor projectmanagement zoals in de 
bouw, het leger, de creatieve sector, de opkomende informatietechnologie en de groei van ondernemingen 
(Cleland, 1990). Veel projectmanagementtechnieken, die toen werden ontwikkeld of ver!jnd, zijn gebaseerd 
op de rationele wijze van problemen oplossen, zoals ‘work breakdown structure’ (WBS), ‘product breakdown 
structure’ (PBS) en ‘organisational breakdown structure’ (OBS) (Turner, 1999). Er werden onderzoeken gedaan 
naar kritische succes- en faalfactoren van projectmanagement. Deze stroming wordt ‘Factor School’ genoemd 
(Söderlund, 2011, p. 159). De populariteit van projectmanagement van de jaren ‘50 tot aan 1980 voltrok zich 
vooral in de civiele techniek en de industrie. Dit toepassingsgebied leek de afhankelijkheid van de ‘tools’ en 
technieken te versterken (Stretton, 1994b). Gaandeweg ontstond het besef dat projectmanagementtechnieken 
en -methoden ook nuttig konden zijn voor het beheer van organisatorische veranderingen, echter met weinig 
zorg of aandacht voor sociale gedragsinvloeden (Leybourne, 2007). De beschreven periode wordt de periode 
van ‘Traditional Project Management’ genoemd (Kerzner & Saladis, 2009). 
In de jaren ’80 werd de ‘Project Management Body of Knowledge’ ontwikkeld (PMI, 1996). Kosten, tijd en 
kwaliteit werden aangewezen als de drie belangrijkste doelstellingen van een project. De functies omvang, 
mensen en communicatie werden interessante toevoegingen. Tevens was er in die tijd een grote stijging in 
het aantal en de invloed van externe actoren op projecten te constateren (actoren die we later ‘stakeholders’ 
zijn gaan noemen). De perceptie van projectmanagement als een geschikte methode om te kunnen 
reageren op veranderingen en als het meest geschikte voertuig voor de implementatie van veranderingen, 
kreeg daardoor brede acceptatie (Stretton, 1994b). De beschreven periode wordt de ‘Renaissance’ genoemd 
(Kerzner & Saladis, 2009). De focus op structuren en methoden van organisatie werd later ‘Contingency School’ 
genoemd (Söderlund, 2011, p. 160). Daaropvolgend kwam de ‘Behaviour School’ (Söderlund, 2011, p. 161), 
die de aandacht richtte op ‘soft skills’ (communicatieve en sociale vaardigheden). De link met projecten in het 
algemeen werd niet gemaakt, getuige overzichten van ontwikkelingen in projectmanagement zoals Crawford 
et al. (2006). Multiprojectmanagement (ook bekend als portfoliomanagement) werd eenvoudigweg gezien als 
een optelsom van een aantal losse projecten, in de veronderstelling dat dit zou leiden tot een geïntegreerd 
geheel (Stretton, 1994c).
In de tweede helft van de jaren ’90 kwamen daar aandachtsgebieden bij als ‘leren van projecten’, relatie-
management (niet alleen gericht op relaties binnen het project, maar ook met belanghebbenden erbuiten) 
en strategische samenwerking met andere projecten (Crawford et al., 2006). Deze stroming staat bekend 
als ‘Decision School’ (Söderlund, 2011, p. 164). Deze laatste ontwikkeling stimuleert ook de beweging waar 
projectmanagement steeds meer gebruikt wordt als vehikel om strategische veranderingen in organisaties te 
implementeren (Leybourne, 2007). Inmiddels is projectmanagement uitgegroeid tot “an important and growing 
philosophy of management (…) into its present conceptual framework as a culmination of experimentation 
with a variety of organizational liaison devices” (Cleland, 1990, p. 19). Deze periode wordt de ‘Modern Project 
Management’ -periode genoemd (Kerzner & Saladis, 2009).
Duidelijk is de trend die een grote vermindering van de focus op functionaliteit en beheersysteem aangeeft. 
Tevens valt een toename op van de waarde van projectevaluatie, projectverbetering, relatiemanagement en 
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strategische afstemming. Interpersoonlijke thema’s, alsmede het management van middelen, programma’s, 
tijd, kosten en risico’s bleken consistent in deze periode (Crawford et al., 2006). Deze trends vertonen 
veel overeenkomsten met trendbeschrijvingen van bijvoorbeeld Söderlund (2011) en Saynisch (2010). 
Laatstgenoemde beschreef, op basis van het experimenteren met andere zienswijzen op vier complexe 
projecten, een nieuw perspectief op projectmanagement: ‘Project Management Second Order’. Söderlund 
(2004) signaleerde mogelijkheden van extra perspectieven voor het bestuderen van projectmanagement. 
Deze extra perspectieven richten zich op het leren, relaties tussen projecten, sociale processen, waarden, 
vertrouwen, onzekerheid en de ontwikkeling van oriëntatie op vaardigheden naar oriëntatie op management 
(Saynisch, 2010; Söderlund, 2004): ‘Relationship School’ (Söderlund, 2011, p. 163). Deze nieuwe perspectieven 
duiden op een belangrijke verschuiving in een richting die aspecten van het menselijk gedrag in het 
kader van projectmanagement meer omarmt (De Bakker, 2011). Er zijn meer aanwijzingen dat de trends in 
projectmanagement langzaamaan verschuiven van tools en technieken naar meer gedraggericht onderzoek, 
gelinkt aan de meer gevestigde academische gebieden van de sociologie en psychologie (Leybourne, 2007). 
Söderlund (2004) ziet het nog breder en signaleert een trend in de richting van ecologie. Hij suggereert dat 
als projectmanagement dichter bij algemene management komt te staan, er een trend ontstaat in wat hij 
noemt ‘projectecologie’. Hij omschrijft projectecologie als een belang in de samenhang tussen de projecten 
en actoren, de sociologie van de projecten, de economie van de projecten en de organisatieontwikkeling. 
De projectecologie refereert naar de ecologie uit de biologie en kijkt naar de dynamiek van de wisselwerking 
tussen projecten onderling en de relaties tussen het project en haar omgeving (Söderlund, 2004). Zo ontstaat 
een sociaal gedreven complexiteit (Small & Walker, 2010), gericht op het integreren van het project in de 
organisatie en in haar ruimere omgeving (Söderlund, 2004).

2.2.2 De"nitie van project 

Veel organisaties gebruiken het project als een mechanisme voor het bereiken van hun strategische 
doelstellingen (Bourne, 2005). Alhoewel er voldoende literatuur is over projectmanagement, is er geen 
de!nitie van project waar alle auteurs het over eens zijn. Een van de eerste de!nities, van Ralph Currier Davis 
in 1951, luidde: “Any undertaking that has de!nite, !nal objectives representing speci!c values to be used 
in the satisfaction of some need or desire” (Cleland, 1990, p. 3). Dat is het soort organisatie dat Mintzberg 
(1983) adhocratie noemt: een organisatie die in het leven geroepen wordt om te zoeken naar oplossingen 
voor complexe problemen. Mintzberg associeert een type organisatie zoals een organisatie met een simpele 
structuur, machinebureaucratie, professionele bureaucratie, divisiestructuur of adhocratie met een bepaalde 
machtscon!guratie. In de adhocratie ligt er veel macht bij de ondersteunende afdelingen, omdat, door gebrek 
aan een standaardaanpak, afstemming tussen betrokkenen van cruciaal belang is.
Opvallend in deze vroege omschrijving van project is de afwezigheid van beperkingen van tijd en middelen. 
Klassieke de!nities beschrijven projecten juist in termen van de drievoudige beperkingen (of gouden driehoek) 
van kosten, tijd en kwaliteit. Deze beschrijvingen worden vandaag de dag beschouwd als verouderd (Nogeste, 
2006). De!nities van het begrip project, puur in termen van geld, tijd en kwaliteit zijn niet fout, maar eerder 



52

onvolledig (Turner & Müller, 2003). De overeenkomsten in beschrijvingen van deze aard zijn legio: een project 
heeft unieke ‘one-o#-kenmerken’ (Nogeste, 2006; Pinto & Slevin, 1988), is beperkt van duur (Shenhar & Dvir, 
2007), voegt een reeks geplande activiteiten samen (Pinto & Slevin, 1988), voldoet aan speci!eke doelstellingen 
(Pinto & Slevin, 1988; Shenhar & Dvir, 2007), bereikt uiteindelijk een veelal positieve verandering (Christenson 
& Walker, 2008; Turner & Cochrane, 1993) en wordt beperkt door de klassieke parameters van kosten, tijd en 
kwaliteit (Pinto & Slevin, 1988; Shenhar & Dvir, 2007; Turner & Cochrane, 1993). Op basis van deze ingrediënten 
heeft Turner een de!nitie geformuleerd: “A project is an endeavour in which resources are organized in a novel 
way, to undertake a unique scope of work, within constraints of cost and time, so as to achieve bene!cial 
change” (Turner, 1999, p. 3). Gebaseerd op een literatuurstudie naar de de!nities van project tussen 1997 
en 2005, kwam Nogeste (2006) tot een vergelijkbare de!nitie: “A project is a unique initiative, comprising a 
limited set of resources to conduct planned, interrelated activities which generate a de!ned set of deliverables 
designed to deliver tangible and intangible outcomes with the goal of achieving bene!cial change” (Nogeste, 
2006, p. 24).
Packendor# (1995) beschouwt projecten als tijdelijke organisatie, in plaats van als een verzameling van complexe, 
maar in essentie voorspelbaar en dus voorspelbare taken, bestuurd door een set van vooraf gede!nieerde 
instrumenten. Ook de Amerikaanse standaard PMBoK beschrijft een project in termen van tijdelijk, uniek 
en geleidelijke uitwerking (PMI, 2000). Tijdelijk betekent dat elk project een duidelijk begin en een duidelijk 
einde kent. Het einde is idealiter bereikt wanneer aan de doelstellingen van het project is voldaan, wanneer 
duidelijk wordt dat niet kan worden voldaan aan die doelstellingen, of wanneer de noodzaak van het project 
niet meer bestaat. Uniek betekent dat er in projecten iets gebeurt wat tot dan toe niet is gedaan. Integreren 
van de concepten tijdelijk en uniek leidt tot de geleidelijke uitwerking (gestaag, met zorg en detail uitgewerkt 
in stappen) (PMI, 2000). Een project wordt niet langer beschouwd als een onpersoonlijk, gestructureerde 
keten van taken die, wanneer goed uitgevoerd, onvermijdelijk leidt tot het vooraf gede!nieerde resultaat dat 
alle belanghebbenden hebben afgesproken, maar als een tijdelijke organisatie van mensen. Bourne (2005) 
formuleert een project als “a temporary organisation and its role as a vehicle for delivery of novelty and change” 
(Bourne, 2005, p. 15). Deze de!nitie sluit aan bij de ontwikkelingen en trends in projecten (Crawford et al., 
2006) en ligt in lijn met de eerder beschreven ontwikkelingen van de de!nitie van projecten zoals hierboven 
beschreven. In dit proefschrift wordt de volgende de!nitie gebruikt: 

Project Een project is een tijdelijke organisatie om vernieuwing of verandering te 
brengen. 

Bourne (2005) spreekt over een ‘endeavour’ en benadrukt de tijdelijkheid ervan. Het belang van het in de 
de!nitie opnemen van een begrip als ‘endeavour’ of ‘undertaking’ als middel voor het bereiken van een hoger 
doel en niet als resultaat op zich, wordt duidelijk gemaakt door onder meer Söderlund (2004). Hij spreekt 
over ‘managing by projects’, om aan te geven dat een project geen doel op zich is, maar dient als hulpmiddel 
om een hoger gelegen doel te bereiken (Cleland, 1990). Dat hoger gelegen doel is een vernieuwing of een 
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verandering: elk project heeft een verandering tot gevolg als het eenmaal haar unieke of vernieuwende 
resultaat oplevert (De Bakker, 2011; Bourne, 2005). Deze uitspraak sluit aan bij een van de meest essentiële 
vragen die elke projectmanager zich dient te stellen: “How will the project results !t into the design and 
execution of organizational strategies?” (Cleland, 1999, p. 6).

2.2.3 De"nitie van projectmanagement

“Projects are the leading edge of change in organizations; this change has to be managed and that is where project 
management comes into play”, aldus Cleland (1990, p. 126). De vraag over de waarde van projectmanagement 
voor het creëren van producten, diensten of resultaten is relevant voor zowel wetenschappers als 
praktijkmensen (Thomas & Mullaly, 2008). Besner en Hobbs (2006) bevroegen in dit kader projectmanagers 
over de waargenomen en verwachte waarde van de verschillende projectmanagementaanpakken waaruit zij 
kunnen kiezen. In de visie van deze onderzoekers is een aanpak in de praktijk een verzameling instrumenten 
en technieken die projectmanagers helpen bij het aansturen van hun project. Daarnaast worden acties 
van individuele belanghebbenden in het project, en interactie tussen hen, als interessante en belangrijke 
elementen in het onderzoek naar projectmanagement gezien (De Bakker, 2011; Söderlund, 2004; Winter, 
Smith, Cooke-Davies & Cimcil, 2006).

Het begrip Projectmanagement bestaat uit project en management. Project is in de vorig paragraaf 
gede!nieerd, maar wat is management? Een deel van de moeilijkheid van het beantwoorden van deze vraag 
ligt in de ambiguïteit van de term. Management wordt gezien als een collectief proces met een institutionele, 
abstracte en anonieme noodzaak, maar ook als een bepaalde set van individuen in termen van wat deze 
mensen daadwerkelijk doen. Volgens Mintzberg is managen een aaneenschakeling van activiteiten van zeer 
korte duur, met een hoge variatie en discontinuïteit die elkaar in hoog tempo afwisselen (Mintzberg, 1973). 
Uit zijn observaties van managers blijkt dat zij bezig zijn met uitzonderingen; niet met regelmaat. Zij kiezen de 
verbale communicatie boven schriftelijke of digitale communicatie en vervullen drie rollen: interpersoonlijk, 
informatief en beslissend. De historische benadering van de jaren ‘70 hanteert een perspectief van de 
managementfuncties als reactie op organisatorische vereisten (Mintzberg, 1983). Kotter maakt onderscheid 
tussen leiden (het leiding geven aan) en managen (het beheren van) een organisatie, terwijl de nadruk 
volgens hem ligt op de noodzaak voor beide: de een zonder de ander levert waarschijnlijk slechte resultaten 
op. Managers zijn volgens Kotter voornamelijk bezig met het produceren van de van tevoren vastgelegde 
resultaten die verwacht worden door belanghebbenden, terwijl leiders de toonaangevende richting van een 
organisatie aangeven en bezig zijn met het motiveren en inspireren van mensen om die richting te volgen 
(Kotter, 1996).

Een klassieke omschrijving van het begrip projectmanagement is die van de ‘Project Management Body of 
Knowledge’: “Project management is the application of knowledge, skills, tools and techniques to project 
activities, to meet the project requirements and is accomplished through the use of the processes like 
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initiating, planning, executing, controlling, and closing” (PMI, 2000, p. 7). Gedeelde gemeenschappelijke 
elementen in andere de!nities van projectmanagement zijn ‘een combinatie van technieken, hulpmiddelen 
en systemen’ (PMI, 2000), ‘bestuurlijke activiteiten’ (Shenhar & Dvir, 2007), ‘de levering en de overdracht van 
resultaten’ (Baccarini, 1999) en ‘het voldoen aan de verwachtingen van de belanghebbenden’ (Neap & Aysal, 
2004; Nogeste, 2006; PMI, 2000). Turner (1999, p. 3) de!nieert projectmanagement als “the art and science of 
converting vision into reality”. Shenhar en Renier (1996) gebruiken de zinsnede ‘getting results done through 
others for the client’. In dit proefschrift hanteren we een de!nitie waarin de gemeenschappelijke elementen uit 
de literatuur zijn opgenomen: een werkwoord dat leidt tot een resultaat.

Project-
management

Projectmanagement is het omzetten van verwachtingen in realiteit.

2.2.4 De"nitie van projectsucces

Rondom het begrip projectsucces bestaat veel verwarring. Zo is het lang niet altijd duidelijk hoe je het succes 
van een project meet. Projectsucces is sterk afhankelijk van de perceptie op het project (Bourne, 2005). 
Daarnaast is de lijst met factoren die een project doen slagen in de literatuur zo lang, dat het niet eenduidig 
is aan welke knoppen je moet draaien om bij succes uit te komen (Belassi & Tukel, 1996). Bovendien moet er 
onderscheid gemaakt worden tussen projectsucces, project-managementsucces en productsucces, alvorens te 
kunnen bepalen hoe succesvol het project is (Baccarini, 1999). Het geven van een de!nitie van projectsucces is 
dus niet eenvoudig. Vele onderzoekers blijven impliciet in hun beschrijvingen (Akkermans & Van Helden, 2002; 
Conrow & Shishido, 1997; Gemmer, 1997; Wallace & Keil, 2004) en maken gebruik van de term ‘performance’ 
zonder deze verder te de!niëren. Aan deze de!nitieworsteling zijn drie lastige aspecten debet. Ten eerste is 
dat het partiële karakter van projectsucces. Projecten zijn vaak succesvol op één aspect, maar falen op een 
ander aspect (Thomas & Fernandez, 2008). Ten tweede is het onduidelijk op welk moment het succes van het 
project wordt beoordeeld: bij oplevering, bij afsluiting, bij implementatie of bij overdracht? Ten derde is succes 
afhankelijk van het perspectief van de aanschouwer, dat is gebaseerd op een persoonlijke set van waarden, 
ervaringen en drijfveren (Baccarini, 1999; Berntsson-Svensson, 2006; De Bakker, 2011). 

Een veelgebruikte de!nitie van projectsucces heeft te maken met een eindproduct op tijd a"everen, binnen 
de beperkingen wat betreft kosten en volgens de vooraf gemaakte afspraken over kwaliteit (Standish Group, 
1994). Als de factoren tijd, kosten en kwaliteit in een bepaalde mate in balans zijn, is het project succesvol 
(Martijnse & Noordam, 2007). Echter, projecten die voldoen aan al deze factoren zijn niet automatisch succesvol. 
Tevens zijn er projecten die niet voldoen aan elk van deze factoren, maar toch als succesvol project worden 
aangemerkt (Lewis, 2001). Hier sluit de theorie niet aan op de praktijk. In de praktijk lijken belanghebbenden 
te kunnen overwegen andere, of aanvullende criteria belangrijker te vinden bij het bepalen of het project kan 
worden beschouwd als een succes (De Bakker, 2011). De Bakker deed onderzoek naar het antwoord op de 
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vraag ‘Wat is projectsucces?’, een vraag die rechtstreeks betrekking heeft op het bepalen van projectsucces. 
Het antwoord op deze vraag kent een lange discussie die nog steeds woedt (Agarwal & Rathod, 2006; Baccarini, 
1999; De Wit, 1988; Shenhar, Dvir, Levi & Matlz, 2001; Thomas & Fernandez, 2008; Turner & Cochrane, 1993). In 
deze discussie heeft het begrip projectsucces zich ontwikkeld van een objectieve, meetbare karakteristiek, 
vertegenwoordigd door de gouden driehoek van tijd, kosten en kwaliteit (Atkinson, 1999) naar een nieuw 
concept. Projectsucces wordt vandaag de dag meer bezien als een concept dat zowel de meningen en 
percepties van individuele belanghebbenden op projectsucces omvat, als extra dimensies zoals bijvoorbeeld 
de bijdrage van het projectresultaat aan de zakelijke doelstellingen, of het potentieel dat het projectresultaat 
heeft ter ondersteuning van de onderneming (Shenhar et al., 2001). Een overzicht (Jugdev & Müller, 2005) 
over de evolutie van het denken over projectsucces illustreert dat de manier waarop het projectsucces wordt 
gede!nieerd door de jaren heen een aantal wijzigingen heeft ondergaan. Het op tijd, binnen budget en 
volgens de voorschriften leveren van een resultaat werd traditioneel beschouwd als de set van criteria waaraan 
projectsucces kan worden gemeten. Turner en Cochrane (1993) stelden dat deze zich uitsluitend richt op het 
belang van de verkoper of leverancier en niet op de cliënt. De Wit (1988) benadrukte enkele jaren eerder ook 
het belang van het opnemen van perspectieven van stakeholders bij het de!niëren van projectsucces. Het 
is daarom opmerkelijk dat de traditionele manier van het de!niëren en het bepalen van projectsucces nog 
steeds zeer wijd verspreid is (Chen, Law & Yang, 2009; Standish Group, 1999). Dit blijkt ook uit recent onderzoek 
naar het hanteren van het begrip projectsucces in 26 wetenschappelijke artikelen (De Bakker, 2011). Kritiek 
op een traditionele beschrijving van projectsucces van onder anderen De Bakker (2011), heeft betrekking op 
drie aannames. Ten eerste wordt verondersteld dat de hoeveelheid benodigde tijd en budget en de eisen 
kunnen worden bepaald bij de start van het project. Ten tweede wordt ervan uitgegaan dat projectsucces 
voor elke betrokkene hetzelfde is. Ten derde stelt men dat projectsucces kan worden bepaald op het moment 
dat het resultaat is opgeleverd. Praktijkmensen en wetenschappers zijn het erover eens dat er meer moet 
zijn rondom het concept projectsucces (Shenhar et al., 2001). Dat meer zit in de perceptie op projectsucces 
(Berntsson-Svensson, 2006). Succes van het project wordt daarmee iets dat niet objectief meetbaar is, maar 
afhankelijk is van de mening en de positie van belanghebbenden bij het project en de context waarin het 
project plaatsvindt (De Bakker, 2011). 

Een perceptie op projectsucces is veelal gebaseerd op onuitgesproken en persoonlijke indexeringen. Zo kan 
het gebeuren dat twee verschillende mensen (met verschillende ervaringen en waarden) het succes van een 
project verschillend waarderen. De reden hiervoor is dat de interpretatie van de kwantitatieve indicatoren 
van het project subtiel beïnvloed wordt door aanverwante onderwerpen zoals ‘trust’, ‘team spirit’, ‘morale’, 
‘responsiveness’, ‘punctuality’, ‘customer focus’, ‘communications’, ‘teamwork’, ‘con"ict resolution’, ‘trust’, 
‘integrity’, ‘honesty’, ‘sociability’ en ‘"exibility’ (Rad, 2003). Elke belanghebbende heeft zijn eigen zicht op 
projectsucces, afhankelijk van zijn belangen en de mate waarin deze zijn ingevuld en bevredigd (Baccarini, 
1999). Volgens Baccarini is projectsucces niet objectief te meten. Hij de!nieert projectsucces als een functie van 
projectmanagementsucces en productsucces. Projectmanagementsucces wordt bepaald door de traditionele 
triangel van tijd, geld en kwaliteit. Productsucces is te vertalen als: doet het resultaat wat het moet doen? 
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Het betreft de tevredenheid van de gebruikers en de belangrijkste belanghebbenden bij het volbrengen van 
het project (Baccarini, 1999; Khang & Moe, 2008; Thomas & Fernandez, 2008; Turner, 1999). Bourne (2005) 
trekt de beschrijving nog breder. Projectsucces wordt volgens haar afgemeten aan de verwezenlijking van 
de strategische en organisatorische doelstellingen van de projecteigenaar, alsmede de tevredenheid van de 
gebruikers en de behoeften van de belangrijkste belanghebbenden, daar waar zij betrekking hebben op het 
eindproduct van het project. Een de!nitie van projectsucces moet zodoende antwoord geven op de volgende 
vragen (Bourne, 2005, p. 6): (1) Heeft het projectresultaat naar verwachting bijgedragen aan het verwezenlijken 
van het hogere doel?; (2) Is het projectresultaat bereikt?; en (3) Zijn betrokkenen tevreden? De eerste twee 
vragen worden ook door Kerzner en Saladis (2009) gezien als elementen van projectsucces. Thomas, Delisted 
& Judgev (2001) zien alle drie de vragen terug in onderzoek naar een beschrijving van projectsucces onder 
35.000 projectleiders. Alhoewel volgens Bourne de drie vragen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, stelt 
Baccarini (1999) dat productsucces belangrijker is dan projectmanagementsucces. Bourne benadrukt dat 
stakeholders het verbindende element in projectsucces zijn. De mate waarin een project succesvol is, wordt 
bepaald door de mate waarin de bovenstaande drie vragen bevestigend beantwoord kunnen worden. In 
navolging van recente ontwikkelingen in het denken over projectsucces hanteren we hier een de!nitie van 
projectsucces gebaseerd op De Bakker: “A project is a success if all stakeholders are happy with the outcome 
of the project” (De Bakker, 2011, p. 72). Deze beschrijving illustreert dat projectsucces een individuele en 
multidimensionale evaluatie van een situatie is, afhankelijk van beleefde e#ecten, posities en verwachtingen 
van betrokken belanghebbenden. Die situatie beperkt zich niet alleen tot het moment van opleveren van het 
eindresultaat.

Projectsucces Projectsucces is de mate waarin betrokkenen tevreden zijn met de effecten van 
het project.

Empirisch onderzoek toont aan dat in de meeste organisaties niet gesproken wordt over wat er onder 
projectsucces verstaan wordt, of hoe men het gaat meten (Thomas & Fernandez, 2008). Organisaties waarin 
dat wel gebeurde, maakten een duidelijk onderscheid tussen projectmanagementsucces en organisatiesucces. 
Deze organisaties waren het, voordat het project startte, eens over hoe projectsucces er in hun project uit zou 
moeten zien (Villachica, Stone & Endicott, 2004). Zij richten zich daarmee automatisch op het opleveren van 
voordelen voor de organisatie.

2.2.5 Karakteristieken van projecten

Uit onderzoek naar de ontwikkeling van projectcategorieën in de afgelopen 20 jaar worden de volgende 
karakteristieken voor categorisering genoemd: geogra!sche spreiding, aantal samenhangende projecten, 
mate van concreetheid van doelen, mate van concreetheid van aanpak, fasen in de levenscyclus van een project, 
technologische complexiteit, risico’s, niveau van structuur, mate van samenwerking tussen projectleider en 



Value-based Project Management 57

opdrachtgever, strategisch belang, contracttype en cultuur (Crawford et al., 2006; Evaristo & Fenema, 1999; 
Shenhar, 2001; Shenhar & Dvir, 2007; Turner & Cochrane, 1993). Shenhar en Dvir (2007) ontwierpen een 
contextvrij framework voor het karakteriseren van projecten om de juiste aanpak te selecteren, geintroduceerd 
in hoofdstuk 1. Alhoewel dit framework niet de enige manier van categoriseren is, biedt het een werkbare 
oplossing en een startpunt voor veel projecten, organisaties en managers bij het nemen van beslissingen 
over hun project. Dit framework is onafhankelijk van branche, technologie of organisatievorm en universeel 
genoeg om bij een veelheid aan projecten toe te passen. We gebruiken dit framework omdat het aansluit 
bij de de!nities van project en projectmanagement zoals eerder geformuleerd. Andere taxonomieën, zoals 
de ‘goals-and-methods matrix’ van Turner en Cochrane (1993) passen beter bij de klassiekere de!nities van 
project en projectmanagement. Het framework van Shenhar en Dvir (zie !guur 2.4) omvat vier karakteristieken: 
‘complexity’, ‘(technology) uncertainty’, ‘pace’ en ‘novelty’. Deze karakteristieken vormen een framework voor 
het adresseren van een grote verscheidenheid aan projecten. Deze zogenaamde NCPT-ruit is gebaseerd op een 
“success-focused, "exible, and adaptive framework” (Shenhar & Dvir, 2007, p. 11). Het framework is ontworpen 
als een instrument voor het analyseren van de verwachte voordelen en risico’s van het project en voor het 
ontwikkelen van een set van regels en gedragingen voor elk projecttype.

complexity

pace

(technology)
uncertaintynovelty

Blitz

Time critical

Fast / competitive

Regular
Low Medium High Superhigh

DerivatePlatform
Break-

throught
Assembly

System

Array

Figuur 2.4. Framework voor karakteristieken van projecten (Shenhar & Dvir, 2007, p. 47).
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Complexiteit
Met complexiteit wordt in het systeemdenken een eigenschap van een systeem bedoeld die niet is af te 
leiden uit elk van de afzonderlijke componenten, maar alleen uit het systeem als geheel (Bar-Yam, 1997). 
Daarin verschilt complexiteit van gecompliceerdheid. Een gecompliceerd project is in af te bakenen delen 
uiteen te rafelen: een complex project kent onderlinge afhankelijkheden. Complexiteit is afhankelijk van de 
reikwijdte van het eindresultaat, het aantal en de verscheidenheid van elementen en de onderlinge koppeling. 
Complexe systemen worden gede!nieerd als systemen die uit een groot aantal componenten bestaan, die 
hevig met elkaar interacteren (Simon, 1962). Een ‘high level de!nition’ van complexiteit met betrekking tot 
projecten bevat elementen met betrekking tot structuur, dynamiek, afhankelijkheid en interactie (Whitty & 
Maylor, 2009). In tal van andere de!nities en beschrijvingen zijn overeenkomstige zinsdelen terug te vinden 
zoals “consisting of interconnected or interwoven parts” (Bar-Yam, 1997, p. 5). In het verschil tussen complexe 
en eenvoudige systemen blijkt een term als ‘interconnected’ of ‘interwoven’ essentieel. Er is bij een complex 
systeem geen sprake van een lineair causaliteitsprincipe, maar oorzaak en gevolg wisselen elkaar voortdurend 
af (Van Eijnatten, 2009). Complexiteit blijkt bepalend voor de organisatie, het proces en de mate van formaliteit 
waarmee het beheerst wordt (Shenhar & Dvir, 2007). 

In het ruitmodel van Shenhar en Dvir (2007) gaat complexiteit over het project; niet over het resultaat. 
Projectcomplexiteit is direct gerelateerd aan de ‘system scope’, dat nauw samenhangt met de grootte van het 
project. Veelal worden hiërarchieën van systemen en subsystemen gebruikt als een natuurlijke wijze van het 
maken van onderscheid tussen diverse niveaus van complexiteit. Shenhar en Dvir (2007, p. 103): “However, 
as we have found several levels of product complexity are managed in similar ways, and therefore project 
complexity shows less variability than product complexity.” Er worden drie niveaus van projectcomplexiteit 
gehanteerd, die elk hun eigen organisatie, structuur en focus vragen. Een toenemende projectcomplexiteit 
impliceert een meer complexe organisatie met een toenemend aantal interacties tussen de delen. Shenhar 
en Dvir noemen de drie niveaus van projectcomplexiteit ‘assembly’, ‘system’ en ‘array’. ‘Assembly projects’ 
kennen een enkele component of een assemblage van componenten. Zo’n project brengt een van te voren 
goed gede!nieerd product of dienst voort, dat deel uitmaakt van een groter project, of autonoom is. Het 
project kan gemanaged worden met een enkele planning, kent weinig risico’s en vindt veelal in een informele 
setting plaats. Bij assemblage is sprake van een gecompliceerd systeem. Een gecompliceerd systeem heeft 
weliswaar veranderlijke elementen, maar die gedragen zich volgens een vast en voorspelbaar stramien (Sargut 
& McGrath, 2011). ‘System projects’ brengen grote, lastig te de!niëren producten of diensten voort, zoals 
complexe softwareapplicaties of reorganisaties. Er zijn tal van onderlinge afhankelijkheden die extra risico’s 
met zich meebrengen. ‘Array projects’ zijn projecten met een wijd verspreide verzameling van systemen die 
samen moeten werken om een bepaald nader te concretiseren doel te behalen. Het is een samenspel van 
diverse subsystemen die eenzelfde missie dienen zoals het ontwerpen en bouwen van een nieuw stadsdeel. 
‘Array projects’ kennen veelal meerdere locaties, een veelheid aan planningen, veel deelprojecten enzovoort. 
Vanwege het omgaan met de veelheid aan !nanciële, logistieke en juridische verantwoordelijkheden worden 
‘array projects’ ook wel programma’s genoemd; ze fungeren als een paraplu over deelprojecten heen. 
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Onzekerheid
Onzekerheid wordt veelal gelijkgesteld aan complexiteit, maar beide concepten zijn erg verschillend (Shenhar 
& Dvir, 2007). Onzekerheid vindt zijn oorsprong in complexiteit (Holt, 2004). Onzekerheid staat in de literatuur 
synoniem voor een gebrek aan kennis en een onvermogen om het te meten en wordt in een adem genoemd 
met risico. Een risico is een uitdrukking in een speci!eke context, bijvoorbeeld in een project. Die expressie is 
gerelateerd aan een gebeurtenis met ongewenste gevolgen. De gebeurtenis moet echter nog gaan gebeuren. 
Een risico is dus een gecreëerd beeld; een projectie van iets dat misschien gaat gebeuren in de toekomst, met 
negatieve gevolgen. Het omgaan met risico’s is gebaseerd op kansberekening, bekendheid, voorspelbaarheid 
en meetbaarheid (De Bakker, 2011). Een onzekerheid is een statement, waar een spreker iets uitdrukt wat hij 
niet weet. Een onzekerheid op zich heeft geen positieve (kans) of negatieve (risico) connotatie. Echter, het feit 
dat de spreker de onzekerheid uitdrukt, betekent dat hij dit iets als relevant beschouwd. Onzekerheid kan niet 
behandeld worden met risicomanagement (De Bakker, 2011) omdat het onbekend is, onvoorspelbaar en niet 
meetbaar. 
Onzekerheid is een perceptie die wordt gevoed door complexiteit en dynamiek. Die perceptie gaat over de 
mate waarin iets al dan niet zeker is of vaststaat, voor zolang dat zeker is. Onzekerheid kan technisch en/
of organisatorisch van aard zijn, wat zoveel betekent als onzekerheid over de reacties van onderdelen van 
een systeem op elkaar en/of gedrag van mensen onderling (Weening, 2006). De mate van onzekerheid 
wordt bepaald door onder andere de duur van het project, hoe goed en hoe snel men het eindresultaat 
kan de!niëren, de detaillering, nauwkeurigheid en omvang van de planning, en de mate van onvoorziene 
gebeurtenissen (Shenhar & Dvir, 2007). Hoe langer de doorlooptijd van het project, hoe vager en globaler de 
omschrijving van het eindresultaat, hoe grover en groter de planning, hoe meer onvoorziene gebeurtenissen 
en hoe groter de onzekerheid. Projecten met een hoge onzekerheid kennen meer ontwerpcycli, bevriezen 
het ontwerp in een later stadium en kennen meer informele communicatie dan projecten met een lage 
onzekerheid (Shenhar, 2001). De as met betrekking tot onzekerheid in de ruit van Shenhar en Dvir gaat 
over technologische onzekerheid: onzekerheid die gepaard gaat met het gebruik van nieuwe of beproefde 
technieken die nodig zijn om het projectresultaat te behalen. Het is geen universele maatstaf, maar een 
subjectieve beleving, vanwege de afhankelijkheid van de technologische kennis die aanwezig is in de 
organisatie. Technologische onzekerheid geeft de mate van bekendheid met de te gebruiken technieken 
aan. Het continuüm van technologische onzekerheid loopt van ‘low tech’ (het gebruiken van middelen en 
technologieën die al vele malen zijn toegepast, zoals het bouwen van bruggen), via ‘medium tech’ en ‘high 
tech’ naar ‘superhigh tech’ (het ontwikkelen van een wijze om het resultaat te kunnen opleveren, gedurende 
het project, zoals bij het ontwerp en de bouw van de Apollo). Bij ‘high tech’ en ‘super high tech’ projecten is 
de te gebruiken technologie bij aanvang van het project nog niet bekend, of moet gaandeweg het project 
ontwikkeld worden. Het grote verschil tussen de uitersten van het continuüm zit in de “managerial approach 
that best !ts the situation” (Shenhar & Dvir, 2007, p. 92). Bij ‘low tech’ projecten kunnen projectleiders volstaan 
met een ‘stick to the plan and get it done’- aanpak. Bij ‘(super) high tech’ projecten is de aanpak niet standaard: 
daar moeten de projectleiders een "exibele houding aannemen, veranderingen als vanzelfsprekend nemen en 
bereid zijn om voor heel lange tijd met (technologische) onzekerheid te leven (Shenhar & Dvir, 2007).
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Tijd
Tijdsdruk (‘pace’) gaat over de urgentie en de mate van kritiek van deadlines. Het geeft antwoord op de vraag: 
“How critical is your time frame?” (Shenhar & Dvir, 2007, p. 123). Op deze schaal verschillen projecten in urgentie 
en in de consequenties van het niet op tijd behalen van het resultaat. Tijdrestricties kunnen gesteld worden 
door behoeften vanuit de markt, prestaties van concurrenten, managementstrategieën, omgeving, natuur en 
bijvoorbeeld bedreigingen. De beschikbare tijd voor het completeren van een project heeft een substantieel 
e#ect op de wijze waarop een project geleid moet worden. Het continuüm van tijd loopt van ‘regular’, via ‘fast’ 
en ‘time-critical’, naar ‘blitz’ (Shenhar & Dvir, 2007).
‘Regular’ projecten kennen geen kritische tijdsgrens voor projectsucces. Voorbeelden hiervan zijn de bouw 
van publieke gebouwen, de aanleg van wegen, re-engineering- of veranderingsprojecten en veel interne 
projecten. Managementbetrokkenheid is beperkt tot het ‘management by exceptions’. ‘Fast’ projecten 
kenmerken zich door een gerichtheid op kansen. Bijvoorbeeld het creëren van een nieuwe business-lijn. Vaak 
vraagt de markt om enig tempo, maar is van kritische tijdgrenzen geen sprake. Managen van deze projecten 
vraagt een focus op strategische doelen. ‘Time-critical’ projecten hebben te maken met een bepaalde 
deadline die niet te veranderen is, zoals de start van de Olympische Spelen, projecten die gerelateerd zijn aan 
nieuwjaarsdag of een ander evenement dat gepland staat. De nadruk van managementactiviteiten ligt op het 
monitoren van de tijdsplanning. ‘Blitz’ projecten zijn projecten die typisch geïnitieerd worden in crisissituaties: 
oorlogssituaties, natuurrampen en crises in organisaties waar onmiddellijk een oplossing wordt gevraagd. Ook 
projecten die voor een verrassingse#ect bij de concurrent of in de markt moeten zorgen, vallen onder ‘blitz’ 
projecten. Bij deze projecten is geen tijd voor gedetailleerde planningen, of gedetailleerde documenten. Er 
wordt zonder tijdsbesef gewerkt (het team is in "ow) en het management is evenzo te allen tijde beschikbaar 
voor ondersteuning, middelen, capaciteit en beslissingen. ‘Blitz’ projecten vragen absolute autonomie van het 
projectteam, eliminatie van bureaucratie en volledig commitment van alle betrokken partijen (Shenhar & Dvir, 
2007).

Noviteit
Noviteit (‘novelty’) is de kwaliteit van het nieuwe of, ten gevolge daarvan, het opvallende, originele of 
ongewone. ‘Novelty’ geeft antwoord op de vraag: “How new is the product to the market, the customers, 
and the potential users?” (Shenhar & Dvir, 2007, p. 63). Hoewel er wat te zeggen valt voor een objectieve 
maatstaf (bijvoorbeeld een nieuwe stijl van de kunst in wording) is de mate van noviteit over het algemeen 
een subjectieve beleving van individuen. Het representeert de mate waarin kopers en gebruikers bekend 
zijn met dit soort producten of diensten. Het indiceert het niveau van onzekerheid in de markt, externe 
onzekerheid, of de onzekerheid over de speci!caties van het eindresultaat (Shenhar & Dvir, 2007). Noviteit 
wordt bepaald door de mate van nieuwheid het projectresultaat en refereert aan het innovatieproces, het 
openstaan voor het nieuwe, de gedurfde creativiteit. Innovatie is het creëren van betere of meer e#ectieve 
producten, processen, diensten, technologieën of ideeën die zijn geaccepteerd door markten, overheden en 
de maatschappij. Innovatie is de vernieuwing; noviteit is het nieuwe (Shenhar & Dvir, 2007). Het continuüm 
van noviteit loopt van ‘derivative’, via ‘platform’, naar ‘breakthrough’ (Shenhar & Dvir, 2007). ‘Derivate’ projecten 
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zijn een verbetering van een bestaand product of dienst, zoals een ICT-systeem. ‘Platform’ projecten stijgen 
boven het gewone uit. ‘Breakthrough’ projecten zijn nieuw voor de wereld. Deze projecten kenmerken zich 
door het gegeven dat e&ciency moeilijk te bereiken is, maar ook niet erg kritisch in het project is. De resultaten 
van deze projecten zijn een “outstanding improvement in customer’s life and work” (Shenhar & Dvir, 2007, p. 
69). Het succes van ‘breakthrough’ projecten is cruciaal voor het organisatiesucces en veelal pas (jaren) later 
merkbaar en meetbaar.

Samenhang tussen de karakteristieken
Om het gedrag van een systeem volledig te begrijpen is niet alleen begrip van het gedrag van de onderdelen 
noodzakelijk, maar ook van hun wijze van samenwerking om een geheel te vormen (Bar-Yam, 1997). In het 
afgelopen decennium is er veel aandacht geweest voor interactie tussen innoverende (project-) organisaties 
onderling en voor interactie tussen een innovatieve (project-) organisatie en haar omgeving. Deze relaties 
blijken een doorslaggevende factor voor innovatiesucces. De visie op innovatie is daarmee verschoven van 
uitvinder (in de 19de eeuw) naar een sterke research en developmentafdeling (in de 20ste eeuw), naar de 
coöperatieve innovatienetwerken (in de 21ste eeuw). Deze laatste overgang is in sterke mate bepaald door de 
toenemende complexiteit van projecten (Van den Besselaar, 2000). Hoe meer er sprake is van interactie tussen 
een innovatieve organisatie en andere systemen in haar omgeving, hoe complexer het gehele systeem. 
Onzekerheid wordt beschouwd als het resultaat van complexiteit en dynamiek (Weening, 2006). De vele 
verschillende partijen die betrokken en van elkaar afhankelijk zijn, brengen onzekerheid met zich mee. Zij 
worden gekenmerkt door onbegrijpelijke en onverwachte interacties die coördinerende actoren in verwarring 
brengen. Dynamiek versterkt deze verwarring nog eens. Technisch complexe systemen die ontwikkeld worden, 
bestaan uit tal van componenten van het eindproduct. Hoe groter een project, hoe meer geïntegreerd het 
productontwerp en hoe groter de technologische interdependentie, des te technisch complexer is het project 
(Tatikonda & Rosenthal, 2000). Daarnaast heeft technische complexiteit te maken met de acties die nodig zijn 
om het product te fabriceren (Baccarini, 1996). Er geldt: hoe meer er sprake is van veel, gedi#erentieerde en 
onderling afhankelijke benodigde input en acties, des te groter de technisch-inhoudelijke complexiteit. Zowel 
op organisatorisch gebied als op technisch-inhoudelijk gebied brengt de complexiteit tal van onzekerheden 
met zich mee (Weening, 2006). In de onderlinge samenhang tussen tijd en complexiteit wordt in de wiskunde 
gesproken over tijdscomplexiteit: het aantal benodigde stappen om tot een oplossing van het probleem 
te komen, is de tijdscomplexiteit van het probleem. Het oplossen van problemen wordt daarmee uiterst 
mechanistisch benadert. In de sociale- en managementwetenschappen geldt deze relatie niet. Er is geen 
sprake van een lineair causaliteitsprincipe, maar oorzaak en gevolg wisselen elkaar voortdurend af. 
Het feit dat het begrip ‘complexiteit’ in projectcontext veelal gebruikt wordt als synoniem voor ‘moeilijk’ of 
‘gecompliceerd’, maakt het lastig. Shenhar en Dvir gebruiken het woord ‘complexiteit’ in hun model voor weer 
een ander begrip, waarmee de verwarring compleet is. Na de uiteenzetting van de methodologie (hoofdstuk 
3) wordt in hoofdstuk 4 verder ingegaan op de essentie van het complexiteitsdenken in relatie tot projecten. 
Nu kan alvast worden opgemerkt dat verwarring op zich geen reden hoeft te zijn om af te haken op deze 
ontwikkeling. Het begrip ‘verwarring’ heeft in het complexiteitsdenken een volwaardige plaats.
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3 Methodologie

In dit derde hoofdstuk wordt de vraag beantwoord: Hoe kunnen we een projectmanagementaanpak 
ontwerpen? Daartoe beschrijft dit hoofdstuk achtereenvolgens het ontwerpdoel en de strategie om tot 
dat doel te komen (3.1), de ontwerpmethodologie ‘design science research’, met daarbij de CIMO-logica als 
opbouw van de ontwerpstellingen (3.2) en tenslotte de wijze van gegevensverzameling (3.3).

3.1 Ontwerpdoel en ontwerpstrategie

3.1.1 Ontwerpdoel

Het ontwerpdoel van Value-based Project Management komt voort uit het voorlopig ontwerpdoel, zoals 
geformuleerd in hoofdstuk 1: Ontwerp een projectmanagementaanpak vanuit het perspectief van het 
complexiteitsdenken, die een project laat groeien in projectvolwassenheid door het benutten van moderne 
managementconcepten. Bij de validatie van die vooronderstelling bleek dat er een vijftal begrippen (‘social’, 
‘motivate’, ‘create’, ‘value’ en ‘trust’) in de wetenschappelijke literatuur over algemeen management signi!cant 
vaker voorkomt dan in de wetenschappelijke literatuur over projectmanagement (zie hoofdstuk 2). Hiermee 
is het aannemelijk dat het vakgebied van projectmanagement onvoldoende geïntegreerd is met moderne 
managementconcepten. Huidige projectmanagementaanpakken bieden niet voor elk soort project voldoende 
kans op succes (Shenhar, 2001). Daarom dient een nieuw te ontwerpen aanpak voor complexe projecten een 
relevante praktische waarde te hebben. Een van de karakteristieken van projectmanagers is hun praktische 
werkwijze, getuige de talloze handboeken voor dit werkveld (bijvoorbeeld Kerzner, 1992; Meredith & Mantel, 
2006; Morris & Pinto, 2004; Turner, 1999). Projectmanagers raken gemotiveerd door het bereiken van een doel 
(Herzberg, 2003). De methodologie voor dit onderzoek moet zodoende niet alleen een ontwerpdoel behalen, 
maar tevens een praktische bruikbaarheid kennen. Om deze praktische toepasbaarheid te behalen, dient naast 
een kennisstroom (wetenschappelijke kennis over de oplossing), een praktijkstroom (concrete en toepasbare 
oplossing) bediend te worden. Wetenschappelijk gezien is het interessant om niet alleen de oplossing te 
formuleren, maar ook de onderliggende mechanismen helder te beschrijven. Het ontwerpdoel wordt derhalve 
geformuleerd als: 

Ontwerpdoel Ontwerp een praktisch toepasbare projectmanagementaanpak vanuit het 
perspectief van het complexiteitsdenken, die een project laat groeien in 
projectvolwassenheid door het benutten van moderne managementconcepten.
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Projectvolwassenheid wordt in hoofdstuk 8 opnieuw gede!nieerd, en wel als: de mate waarin het project 
in staat is als autonoom project te functioneren en tegelijkertijd haar autonome positie te integreren in het 
grotere geheel, door dat grotere geheel in relatieve mate te begrijpen. Argumentatie voor deze de!niëring is 
beschreven in paragraaf 8.6. “Thus, in management one needs next to description-driven research programmes 
also prescription-driven research ones in order to develop research products which can be used in designing 
solutions for management problems” (Van Aken, 2004, p. 220). De aandacht voor het oplossen van een 
veldprobleem (naast het opleveren van wetenschappelijke kennis) is in dit proefschrift een belangrijke factor 
in het ontwerpparadigma.

3.1.2 Ontwerpstrategie

Bij een ontwerpdoel past een ontwerpparadigma. Een paradigma is het geheel van onderliggende waarden, 
normen en regels dat de gedachten en het gedrag van de onderzoeker beheersen en wordt gevormd door 
een combinatie van het onderzoeksdoel, de onderzoeksmethodologie en de aard van het te onderzoeken 
product of dienst (Van Aken, 2004). Het is een samenhangend stelsel van modellen en theorieën dat niet 
alleen een invalshoek vormt voor de wijze van onderzoek, maar tevens de onderzoeker beïnvloedt in zijn of 
haar kijk op de werkelijkheid (Bygrave, 2007). Een paradigma wordt de ontologie genoemd: de zijnsleer met 
een visie op de werkelijkheid en de bouwstenen daarvan (Weinbaum, 2011). Volgens ontwerpwetenschappers 
als Niehaves (2007) en Tran!eld, Denyer en Smart (2003) hoort de ontologie van de positivisten bij het 
ontwerpproces. Positivisten gaan ervan uit dat het in principe mogelijk is objectieve kennis van de wereld 
te genereren, met daarbij opgemerkt dat het absoluut noodzakelijk is de invloed van de onderzoeker in 
het proces buiten de objectieve kennis te houden (Niehaves, 2007). Positivisten zoeken oorzaak-en-gevolg 
wetten die voldoende generaliseerbaar zijn om kennis over te genereren en die een redelijke voorspelling 
van latere e#ecten kunnen doen (Tran!eld et al., 2003). Positivisten zijn ervan overtuigd dat in de sociale 
en natuurwetenschappen zintuiglijke ervaringen en hun logische en wiskundige behandeling samen, de 
exclusieve bron van alle waardevolle informatie zijn. Zij geloven dat er een objectieve werkelijkheid bestaat, 
onafhankelijk van het waargenomene. Introspectieve en intuïtieve pogingen om kennis op te doen, worden 
afgewezen. Over de vraag of een ontwerpstudie in de managementwetenschappen een paradigma is 
wordt nog hevig gedebatteerd. Sommige auteurs zien het als een onderzoeksparadigma (Van Aken, 2004), 
anderen stellen dat een ontwerpstudie een paradigma, noch een methode is, want onderzoekers binnen de 
ontwerpwetenschappen kunnen verschillen in zowel epistemologische als ontologische standpunten (zie 
bijvoorbeeld Andriessen, 2007). 

Ondanks de verschillen in ontologische standpunten (Andriessen, 2007) is er binnen de ontwerpstudies een 
gedeelde epistemologische notie: de gemeenschappelijke drijfveer is de wens van de praktische relevantie 
van het onderzoeksresultaat (Romme, 2003). Binnen ontwerpstudies zijn drie gemeenschappelijke kenmerken 
te noemen (Denyer, Tran!eld & Van Aken, 2008): 
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-‐	   onderzoeksvragen worden gedreven door een interesse voor problemen in het veld; 
-‐	   de nadruk van het onderzoek ligt op de productie van prescriptieve kennis, te koppelen aan interventies 

en systemen, om resultaten te produceren die de sleutel tot de oplossing van het veldprobleem bieden; 
-‐	   een verantwoording van het onderzoeksproduct is grotendeels gebaseerd op pragmatische geldigheid 

(leiden de interventies tot de beoogde e#ecten?).

Deze kenmerken zijn terug te vinden in ‘design science research’, de gekozen methodologie voor het ontwerp 
van Value-based Project Management.

3.2 Ontwerpmethodologie: ‘design science research’

3.2.1 Keuze voor ‘design science research’

Naast ontologie en epistemologie kent een paradigma ook een methodologische invalshoek. Gezien de 
verschillen in ontologie en epistemologie van ontwerpwetenschappen, kunnen onderzoekers diverse 
methodologiën hanteren (Andriessen, 2007). In die ontwerpwetenschappen komen termen als ‘design science 
research’ (Van Aken, 2004), ‘design research’ (Romme, 2003) en ‘design based research’ (Andriessen, 2004) voor. 
Het gebruik van de woorden ‘design’ en ‘science’ impliceert een oriëntatie op kennis voor het ontwerpen van 
een oplossing voor bestaande problemen en niet voor de oplossing zelf, of voor de vaardigheden die nodig zijn 
voor een adequaat optreden: “The mission of design science is to develop knowledge that the professionals of 
the discipline in question can use to design solutions for their !eld problems” (Van Aken, 2005, p. 20). Vanwege 
het eerder genoemde praktische gedrag van professionals in het veld van projectmanagement, volgen we de 
benaming ‘design science research’ zoals Van Aken die bedoelt. 

3.2.2 Missie, doel en resultaat van ‘design science research’

De missie van ‘design science research’ is het ontwikkelen van kennis die de professional (projectmanager) van 
de discipline in kwestie (projectmanagement) kan gebruiken voor het ontwerpen van oplossingen voor zijn 
probleem (Andriessen, 2004). Het doel van ‘design science research’ is het ontwikkelen van valide, betrouwbare, 
relevante en transporteerbare kennis die kan worden gebruikt bij het ontwerpen van oplossingen voor 
veldproblemen (Van Aken, 2005). Dit doel is een van de onderscheidende aspecten van ontwerpgericht 
onderzoek ten opzichte van verklarend onderzoek. ‘Design science research’ is van nature prescriptief en 
veronderstelt als zodanig dat bepaalde mechanismen leiden tot een bepaald resultaat. Het resultaat van 
‘design science research’ is een principeoplossing: wil je Y bereiken in situatie Z dan moet je actie X uitvoeren 
(Van Aken, 2005). Omdat die oplossing in een speci!eke context tot stand is gekomen, is generaliseren 
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nodig om hem transporteerbaar te maken. Dat generaliseren kan door het toepassen van algemene, context 
overstijgende ideeën, maar ook door het hanteren van logica. Een logica die past bij de principeoplossing van 
het ontwerpgerichte onderzoek, is de later te bespreken CIMO-logica.

3.2.3 Het product van ‘design science research’

Het product van ‘design science research’ is kennis. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen zuivere kennis 
en toepasbare kennis. Een zuiver kennisprobleem zoekt een antwoord op de ‘know why’ vraag: Waarom 
verschijnt er een regenboog als het regent en de zon schijnt? Het resultaat van zo’n onderzoek, de (nieuwe) 
kennis, is beschikbaar voor het verder ontwikkelen van een theorie. Een ontwerponderzoek genereert kennis 
om een veldprobleem op te lossen: toepasbare kennis. Toepasbare kennis zoekt antwoord op de ‘know why’ 
en de ‘know how’ vraag. Dit soort kennis staat bekend als ‘mode 2 knowledge production’, in tegenstelling tot 
‘mode 1 knowledge production’, een louter academische en monodisciplinaire productie van kennis (Van Aken, 
2004). In vergelijking met mode 1 is mode 2 kennis meer sociaal verantwoordelijk en re"ectief. De geldigheid 
van kennis wordt niet langer alleen of overwegend bepaald door nauw omschreven wetenschappelijke 
gemeenschappen, maar door veel bredere gemeenschappen van betrokkenheid die de bestaande kennis 
produceren, verspreiden, verhandelen en gebruiken (Stam, 2007). Dit impliceert dat de geldigheid of 
e#ectiviteit van de oplossing niet alleen zal worden beoordeeld door de onderzoeker, maar ook door de 
gebruikers uit het toepassingsgebied. Aangezien deze groep voornamelijk bezig is met het oplossen van het 
probleem, hoort de mate waarin dat probleem is opgelost een belangrijk criterium te zijn. In ‘design science 
research’ is kennis niet alleen wetenschappelijk gefundeerd, maar tevens gerechtvaardigd door pragmatische 
geldigheid (Stam, 2007). 
‘Design science research’ produceert mode 2 kennis: in de praktijk geteste en gefundeerde (‘grounded’) 
oplossingen (Van Aken, 2007). Een gefundeerde oplossing geeft aan dat bekend is waarom een bepaalde 
interventie de gewenste prestatie geeft. Er zit een bepaalde, logische regel achter. Bunge spreekt in dit 
verband van een technologische regel als een instructie tot het uitvoeren van een eindig aantal handelingen 
in een bepaalde volgorde, met een bepaald doel (Bunge, 1967). Denyer et al. (2008) geven de voorkeur aan 
de term ‘propositie’ in plaats van technologische regel, omdat de laatste, in tegenstelling tot zijn bedoeling, 
een nogal mechanistische en precieze instructie suggereert. Een propositie kan gezien worden als een 
hoeveelheid algemene kennis die een interventie koppelt aan een gewenste uitkomst of prestatie in een 
bepaald toepassingsgebied. Die kennis kan betrekking hebben op een concreet product maar ook op een 
ongrijpbaar proces. 
Een ontwerpstelling geeft generieke kennis voor een bepaald type veldprobleem, maar haar handelings-
implicaties dienen helder te zijn. Toepassing van de stelling moet hoofdzakelijk bestaan uit contextualisatie op 
basis van kennis over de speci!eke context, zonder (veel) verder onderzoek (Van Aken, 2011). Het kan echter ook 
nuttig zijn om ontwerpprincipes te gebruiken: ontwerpaanbevelingen die niet rechtstreeks te contextualiseren 
zijn en waarbij je bij toepassing dus meer ontwerpvrijheid kunt gebruiken. Een ontwerpprincipe is een 
algemene richtlijn die geldig is in een bepaalde context maar nog niet direct vertaalbaar naar een concrete 
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handeling voor een speci!ek geval. Een ontwerpprincipe wordt in algemene zin geformuleerd en kan gelden 
voor meerdere speci!eke problemen. Het voordeel van het principe boven een stelling is dat het niet telkens 
hoeft te worden geëxpliciteerd (Weber, 2011). In de literatuur worden principe en propositie nog wel eens 
door elkaar heen gebruikt, alhoewel een propositie in de regel een zin is die waar of niet waar kan zijn. Zowel 
een ontwerpstelling als een ontwerpprincipe is volgens CIMO-logica te beschrijven. In dit proefschrift wordt 
gewerkt met ontwerpstellingen, beschreven in de CIMO-logica. Daarmee wordt generieke kennis gegenereerd 
voor een bepaald type veldprobleem.

3.2.4 Ontwerpcyclus

Zoals gezegd: de missie van ‘design science research’ is het ontwikkelen van kennis die kan worden gebruikt bij 
het ontwerpen van oplossingen voor veldproblemen. Dientengevolge lopen in ‘design science research’ twee 
stromen parallel: de stroom van de theoretische kennis en de stroom van de praktijkgerichte probleemoplossing. 
De kennisstroom is gebaseerd op een re"ectieve cyclus en de praktijkstroom op een regulatieve cyclus. Deze 
cycli grijpen op elkaar in, zoals zichtbaar in !guur 3.1 (Van Aken, 1994). 

probleem
kluwen

evaluatie probleemkeuze

diagnose
(analyse)ingreep

plan (ontwerp)

vaststellen
ontwerpkennis

re!ectie op
resultaten

gevalkeuze

selectie van de te bestuderen
klasse van getallen

re!ectieve cyclus regulatieve cyclus

Figuur 3.1: De regulatieve en re!ectieve cyclus gecombineerd (Van Aken, 1994, pp. 20-22).

De regulatieve cyclus (de rechterkant van !guur 3.1) is een veel voorkomende, praktijkgerichte onderzoeks-
methode (Van Strien, 1986). Het woord ‘regulatief’ houdt in dat de cyclus gericht is op beslissingen. De 
regulatieve cyclus bestaat uit vijf fasen, die achtereenvolgens doorlopen worden: probleemstelling, probleem-
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keuze, diagnose (mogelijke oorzaak), plan (ontwerp om tot een verbeterde situatie te komen), implementatie 
(van het plan), evaluatie (controleren of het initiële probleem is opgelost door de interventie). De re"ectieve 
cyclus (de linkerkant van !guur 3.1) is een te doorlopen strategie om systematisch te re"ecteren door zicht te 
krijgen op het functioneren en dit (zelfstandig) bij te sturen. Deze cyclus bestaat uit fasen om het re"ecteren te 
structuren, naar analogie van de leercyclus van Kolb (1984). 
Een voorbeeld van de re"ectieve cyclus in de ontwerpwetenschappen, geformuleerd door Andriessen (2007) 
luidt: (1) caseselectie; (2) interventies plannen en uitvoeren (op basis van een probleemoplossende cyclus); 
(3) re"ectie op resultaten; (4) kennisontwikkeling over het ontwerp; en (5) ver!jnde kennis toepassen op een 
volgende case. In ‘design science research’ worden de regulatieve en de re"ectieve cyclus gecombineerd: de 
onderzoeker past de ontworpen theorie toe in de praktijk, re"ecteert hierop in de re"ectieve cyclus, ver!jnt 
het ontwerp, past het ver!jnde ontwerp toe op een (nieuwe) case, re"ecteert, ver!jnt enzovoort. “Don’t 
marry your !rst design idea”, noemt Van Aken dat (Van Aken, 2007, p. 73). Ook andere onderzoekers (Hevner, 
March, Park & Sam, 2004; Pe#ers, Tuunanen, Rothenberger & Chatterjee, 2006) combineren de regulatieve 
en de re"ectieve cyclus. Input voor het plan in de regulatieve cyclus van het ontwerpproces kan komen uit 
(Van Aken & Andriessen, 2011) een analyse van de ontwerpopgave en van het op te lossen probleem, de 
ontwerpeisen, een contextanalyse, de analyse van het primaire proces van het te (her)ontwerpen systeem, de 
wetenschappelijke kennis over het type probleem en de context ervan; en tenslotte ontwerpmodellen. Een 
ontwerp kun je echter niet logisch a"eiden uit de input van het ontwerpproces. Het houdt altijd een creatieve 
sprong in naar iets dat nog niet bestaat. Het maken van die creatieve sprong bij het ontwerpen kun je zien 
als een proces van abductie. Deductie en inductie gebruiken een logisch ononderbroken redeneerketen; bij 
abductie is de redenering niet helemaal sluitend, maar bevat een element van raden (Van Aken & Andriessen, 
2011). De creatieve sprong in dit ontwerp-proces is beschreven in paragraaf 7.2.

3.2.5 CIMO-logica

De vooronderstelling dat een resultaat het gevolg is van actieve mechanismen in een context, is de basis 
waarop alle realistische verklaringen zijn gebouwd (Pawson & Tilley, 1997). Pawson en Tilley erkennen in de 
relatie tussen oorzaak en gevolg de achterliggende mechanismen van deze uitkomsten. Kritisch realisten 
gaan op zoek naar de oorzakelijke mechanismen die aan wetmatigheden ten grondslag liggen en naar de 
condities waarin die mechanismen speci!eke resultaten produceren. Pawson en Tilley, bijvoorbeeld, werkten 
deze algemene uitgangspunten van het kritisch realisme uit in het kader van de vraag naar de werkzaamheid 
van interventies. Het resulteerde in de CMO-con!guratie: een con!guratie die zich afspeelt in een bepaalde 
context (C), waarbij een dominant mechanisme (M) leidt tot een speci!eke outcome (O) (Pawson & Tilley, 
1997). De realistische ontologie gaat ervan uit dat er niet-zichtbare entiteiten bestaan in de sociale wereld en 
dat die entiteiten de potentie hebben om in bepaalde contexten bepaalde resultaten te genereren. Zij gaan 
er tevens van uit dat de werkelijkheid los van de kennis ervan bestaat (Pawson & Tilley, 1997). Van Aken brengt 
daar tegen in dat de ontwikkeling van kennis een proces is van mensen met gevoelens en ervaringen en dus 
niet een objectief waarneembaar beeld van de wereld (Van Aken, 2007). Ontwerpproposities zijn gebaseerd 
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op waarneembare patronen van gedrag die (kunnen) worden overgebracht en contextueel (kunnen) worden 
gemaakt door het proces van herinrichting van het algemene naar het speci!eke (Van Aken, 2005). Afgeleid van 
de CMO ontstaat zodoende een uitgebreidere ontwerppropositie: CIMO (Deyner et al., 2008). De CIMO-logica 
is vergelijkbaar met de CMO-con!guraties: het heeft voordelen om in toepassingsgebied C van problemen, 
type interventie I te gebruiken, om, via mechanisme M, resultaat O te realiseren. Ontwerpdoelen opgebouwd 
volgens deze CIMO-logica bevatten informatie over wat te doen, in welke situaties, met welk e#ect en waarom 
dit gebeurt. Het antwoord op de combinatie van de ‘know how’- en de ‘know why’-vraag is kenmerkend voor 
‘design science research’. 

Context (C)
De context bestaat uit externe en interne omgevingsfactoren en menselijke actoren die van invloed zijn 
op gedragsverandering. Zij verwijst naar de omgeving waarvoor een interventie is ontworpen. Hierbij kan 
onderscheid gemaakt worden tussen ‘class of problems’ en ‘class of contexts’. De eerstgenoemde verwijst 
naar de aard van de problemen die de interventie indirect beoogt op te lossen (bijvoorbeeld het uitblijven 
van projectsucces), de laatste verwijst naar het type van de situatie waarvoor de interventie bedoeld is 
(bijvoorbeeld projecten met veel vaagheid). “It is the contextual conditioning of causal mechanisms which turns 
(or fails to turn) causal potential into a causal outcome” (Pawson & Tilley, 1997, p. 69). De contextbeschrijving 
omvat kenmerken zoals leeftijd, ervaring, competentie, organisatorische politiek en macht, de aard van het 
technische systeem, organisatorische stabiliteit, onzekerheid en systeemafhankelijkheden. Om professionals 
de ruimte te bieden een ontwerpoplossing te vertalen naar hun of een speci!eke context, is het gewenst 
een rijke beschrijving van die context te bieden (Van Aken, 2004). De contextbeschrijving in dit onderzoek is 
gebaseerd op de karakteristieken van projecten (Shenhar & Dvir, 2007) (hoofdstuk 2).

Interventie (I)
De interventie is, in de ontwerpwetenschappen, de centrale component van een oplossing. Het is een 
samenspel van middelen en vaardigheden die ter beschikking staan om gedrag te beïnvloeden. Een interventie 
is te beschouwen als een ‘curriculum’, bestaand uit een bepaalde set van middelen en vaardigheden, die in een 
speci!eke context wordt geïmplementeerd. Interventies zijn altijd ingebed in een sociaal systeem en zullen 
worden beïnvloed door ten minste vier lagen uit de context: het individu, de interpersoonlijke relaties, de 
institutionele setting en het bredere infra-structurele systeem (Pawson & Tilley, 1997). Deze vier lagen maken 
elke situatie speci!ek. De interventie dient niet als oplossing als zodanig te worden beschouwd, maar als een 
sjabloon voor de creatie van een oplossing binnen een bepaalde context C. 

Mechanisme (M)
Het mechanisme is datgene dat in een bepaalde context door de interventie teweeggebracht wordt. Zij laat 
zien hoe twee fenomenen (de interventie en de outcome) met elkaar verbonden zijn (Tsoukas & Knudsen, 
2005) en geeft antwoord op de vraag waarom deze interventie, in deze context dit resultaat produceert (Denyer 
et al., 2008). Voorbeelden van mechanismen zijn ‘empowerment’, ‘group self-e&cacy’, ‘goal-intertwinement’, 
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‘groupthink’, ‘mindfulness’ en andere psychologische en sociale mechanismen. Mechanismen worden gezien 
als een kijkje in een black box van intra- en interpersoonlijke processen, door betekenis te geven aan de relatie 
tussen variabelen en zo bij te dragen aan het verklaren van een bepaald resultaat in een bepaalde context. 
Ze structureren wat we niet kunnen zien, maar toch bestaat in de sociale wereld. Daarmee zijn mechanismen 
zowel de verklaring als de verantwoordelijke voor het bestaan van relaties tussen interventie en outcome. Een 
mechanisme is een theoretisch construct dat wordt gebruikt om een speci!ek aspect van de hersenfunctie 
te beschrijven en wordt indirect afgeleid uit gedragsreacties op een speci!eke klasse van de input. Bij het 
de!niëren van een mechanisme moet men accepteren dat het de hersenen zijn die het menselijk gedrag 
mogelijk maken. Psychologische mechanismen kunnen worden begrepen als de interface tussen de hersenen 
en gedrag (Daws & Boyd, 2005). In de literatuur wordt veel gediscussieerd over het aantal soorten van 
mechanismen, dan wel het feit dat een mechanisme altijd gebaseerd is op een individuele actie (bijvoorbeeld 
Hedstrom & Swedburg, 1998). 

Outcome (O)
De outcome van een mechanisme is het e#ect van de interventie die dat mechanisme triggert, binnen de 
gestelde criteria van de context (Van Aken & Andriessen, 2011). Een ‘outcome’ verwijst naar het e#ect dat 
kan worden verwacht door toepassing van de interventie in een bepaalde context. Men zou daarvoor het 
woord ‘resultaat’ kunnen gebruiken. Echter, resultaten zijn geformuleerd als functionele eisen of prestatie-
eisen (Andriessen, 2004) en worden bij projectmanagement geassocieerd met SMART-geformuleerde doelen 
(speci!ek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden) (bijvoorbeeld Turner & Müller, 2003). Een outcome 
van een mechanisme kan veel meer zijn dan een ‘SMART’ resultaat, bijvoorbeeld prestatieverbetering, 
kostenreducties, minder fouten, verbeterde e#ectiviteit, vertrouwen enzovoort (Van Aken, & Andriessen, 2011). 
De outcome van een mechanisme kan ook het triggeren van een ander mechanisme zijn. De Engelse term 
outcome doet meer recht aan het e#ect van een mechanisme, wordt in Nederlandse literatuur en zodoende 
ook hier gebruikt.

3.3 Empirische dataverzameling

Voor het verzamelen van gegevens omtrent de mechanismen, contexten en outcomes, wordt geen 
speci!eke onderzoeksmethodologie naar voren geschoven (Gijselinckx, 2006). Gijselinckx opteert voor een 
methodologisch eclecticisme waarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden worden 
ingezet om de nodige triangulatie te realiseren. Essentiële vraag daarbij is: Hoeveel verschillende methoden 
zijn er nodig? Een indicatie voor het aantal methoden kan het moment zijn waarop de onderzoeker denkt 
‘nu hoor ik niets nieuws meer…’. Twee vragen gaan daaraan vooraf. Ten eerste: Waarover worden gegevens 
verzameld? Ten tweede: Wat voor een soort bronnen zullen deze gegevens gaan aanleveren? Verzamelen van 
gegevens kan op tal van wijzen. Elke keuze daarin is goed, zolang de onderzoeker geloofwaardigheid kan 
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verzekeren doordat bijzondere aandacht is besteed aan het de!niëren van de wijze waarop gegevens worden 
verzameld, de consistentie in de toepassing van die wijze van verzamelen en de betrouwbaarheid van de bron 
(Nogeste, 2006). Ontwerpwetenschappelijk onderzoek maakt gebruik van ‘eclectic theory’: elke theorie die 
iets waardevols te zeggen heeft over het probleem, kan worden gebruikt (Van Aken, 2007). Het moet mogelijk 
zijn om met de gehanteerde onderzoeksmethoden te verklaren hoe en waarom bepaalde mechanismen (niet) 
werkzaam zijn, binnen welke context en hoe individuen daartoe bijdragen. De in dit onderzoek gebruikte 
wijzen van gegevensverzameling zijn literatuurstudies, interviews, ‘peer consultation’, veldtesten, ‘critical 
incident technique’ en vragenlijsten. 

‘Peer consultation’ is een vorm van $-testen. Een $-test test het ontwerp in een gecontroleerde omgeving, 
veelal de natuurlijke omgeving van de onderzoeker (Dolan & Matthews, 1993). De onderzoeker maakt zelf 
deel uit van de omgeving. Bij ‘peer consultation’ worden fouten, toepassingsproblemen en onvolledigheden 
opgespoord door collega-onderzoekers, experts, professionals of potentiële gebruikers. Een veldtest is een 
vorm van %-testen. Het doel van een %-test is te bepalen of het ontwerp ‘doet’ waarvoor het is ontworpen, 
door het verkrijgen van meer robuust en objectief bewijs, geleverd door een derde partij (Van Aken, 2005). 
De onderzoeker zelf speelt geen actieve rol in de %-test. Met een veldtest wordt de %-test uitgevoerd in het 
gebruikersveld waar het ontwerp voor ontworpen is. De ‘critical incidents technique’ is een techniek waarmee 
voorbeelden worden verzameld van kritieke gedragingen en het e#ect daarvan. Deze techniek maakt gebruik 
van gegevens uit de herinnering van de gebruiker. De subjectiviteit van deze wijze van gegevensverzameling 
kan deels worden ondervangen door het gebruik van een logboek en door gestructureerd interviewen. 
Een e#ectieve wijze van vragen stellen, om te verzekeren dat de interpretatie van de participant dichtbij de 
bedoelingen van de vraagsteller ligt, is het vragen naar voorbeelden van situaties. De vraag moet kort verwijzen 
naar de algemene doelstelling van de activiteit en uitdagen tot het beschrijven van feitelijk gedrag. Daarna is 
het belangrijk dat de participant ruimte krijgt in zijn eigen woorden te antwoorden en dat de vraagsteller dat 
proces niet te veel structureert (Flanagan, 1954). 

Het ontwerpproces van Value-based Project Management volgt de gedachten van ‘design science research’. 
Kenmerkend voor deze ontwerpbenadering is de aandacht voor het oplossen van een veldprobleem. Contact 
met het veld en praktijkkennis is in het ontwerpproces belangrijk. Om praktijkkennis te vergaren zijn op 
diverse momenten in het ontwerpproces vragen gesteld, gesprekken gevoerd en interviews gehouden met 
experts, projectleiders en projectmanagers. Deze momenten staan weergegeven in !guur 5.1. In hoofdstuk 5 
staan tevens de gedetailleerde toepassing van ‘peer consultation’, veldtesten en ‘critical incidents technique’ 
beschreven.



72

3.4 Samenvatting

In hoofdstuk 1 is het ontwerpdoel geformuleerd als: Ontwerp een projectmanagementaanpak vanuit 
het perspectief van het complexiteitsdenken, die een project laat groeien in projectvolwassenheid door 
het benutten van moderne managementconcepten. In hoofdstuk 2 is een theoretische verkenning naar 
projectmanagement en projectkarakteristieken en het complexiteitsdenken als een alternatief perspectief 
voor projectmanagement, beschreven. In dit derde hoofdstuk is de verantwoording gegeven voor de keuze 
voor de methodologie.
Value-based Project Management wordt ontworpen volgens de aanpak van ‘design science research’. Leidend 
in die keuze is geweest: “to develop knowledge that the professionals of the discipline in question can use 
to design solutions for their !eld problems” (Van Aken, 2005, p. 20). ‘Design science research’ combineert de 
regulatieve en de re"ectieve cyclus, om generaliseerbare kennis te ontwikkelen, met als doel een redelijke 
voorspelling van latere e#ecten te doen. Daartoe wordt de CIMO-logica gevolgd: het heeft voordelen om in 
toepassingsgebied C van problemen, type interventie I te gebruiken, om, via mechanisme M, resultaat O te 
realiseren. Het omschrijven van de getriggerde mechanismen kan gezien worden als het openen van de black 
box. De geldigheid of e#ectiviteit van het ontwerp zal niet alleen worden beoordeeld door de onderzoeker, 
maar ook door de gebruikers uit het toepassingsgebied. Aangezien deze groep voornamelijk bezig is met het 
oplossen van het probleem, hoort de mate waarin dat probleem is opgelost een belangrijk criterium te zijn. In 
‘design science research’ is kennis niet alleen wetenschappelijk gefundeerd, maar tevens gerechtvaardigd door 
pragmatische geldigheid. Op diverse momenten in het ontwerpproces zijn groepen professionals uit het veld 
betrokken. Hun ideeën, ervaringen en wensen zijn meegenomen in het ontwerpproces.
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4 Literatuurstudie

Dit vierde hoofdstuk is een literatuurstudie naar de diverse onderwerpen die als idee kunnen dienen voor het 
ontwerpen van een aanpak voor chaordische projecten, vanuit het perspectief van het complexiteitsdenken. 
Het eerder geformuleerde ontwerpdoel (ontwerp een praktisch toepasbare projectmanagementaanpak 
voor chaordische projecten die een project laat groeien in projectvolwassenheid door het benutten van 
moderne managementconcepten) biedt drie richtingen voor input van het ontwerp: chaordische systemen, 
projectsucces en moderne managementconcepten. De eerste paragraaf beschrijft het literatuuronderzoek 
naar kenmerken van chaordische systemen. In de tweede paragraaf wordt de literatuur met betrekking tot de 
vijf moderne managementconcepten beschreven. De derde paragraaf beschrijft het literatuuronderzoek naar 
zes projectsuccesfactoren. In de laatste paragraaf worden de belangrijkste elementen die kunnen dienen als 
input voor het ontwerpen van een nieuwe aanpak, samengevat en aan elkaar verbonden.

4.1 Chaordische projecten 

4.1.1 Chaos en orde tegelijkertijd

Value-based Project Management wordt ontworpen voor projecten met een hoge mate van complexiteit, 
(technologische) onzekerheid, vaagheid, tijdsdruk en/of innovatie. Dit soort projecten roept makkelijk 
het beeld op van warboel, verwarring, wanorde. Dat zijn dezelfde sterk negatieve connotaties als bij het 
begrip chaos (Gleick, 1987), dat dan ook vaak als metafoor voor complexiteit wordt gebruikt (Van Eijnatten, 
2003). De term ‘chaos’ refereert aan non-lineaire modellen, discontinue ontwikkelingen, onzekerheid en 
onvoorspelbaarheid. Chaos, als onderdeel van het complexiteitsdenken, wordt gelabeld als ‘the new science’, 
die niet in plaats komt van, maar overtre#end is aan meer conventionele benaderingen (Van Eijnatten, 2003). 
Gleick (1987) de!nieert chaos als de theorie van complexe, dynamische, non-lineaire systemen en ziet het 
daarmee als een vorm van complexiteit. Andere de!nities van het begrip chaos zijn vergelijkbaar. Zij kennen 
dezelfde basiskarakteristieken als determinisme, niet-lineair afhankelijk, onvoorspelbaar, soms stabiel en soms 
bewegend en grenzeloos (Liu, 2004). 
In het hedendaags denken staat chaos voor een revolutionair andere benadering. Het is een bril om door 
naar de werkelijkheid te kijken en waarmee voortdurende bewegingen, sprongsgewijze veranderingen en 
complexe patronen beschreven en begrepen kunnen worden (Van Eijnatten, 2003). In deze visie kunnen chaos 
en orde elkaar afwisselen en naast elkaar bestaan (Fitzgerald & Van Eijnatten, 2002). Hock heeft hiervoor de 
term ‘chaordic’ geïntroduceerd: chaotisch en ordelijk tegelijk. Het is een patroon dat noch door regelmaat, 
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noch door chaos wordt gedomineerd (Fitzgerald & Van Eijnatten, 2002; Hock, 1996). Hock (1996, p. 3): “By 
Chaord, I mean any self-organizing, adaptive, nonlinear, complex organism, organization or community, (…) 
the behaviour of which harmoniously blends characteristics of both order and chaos. Brie"y stated, a chaord is 
any chaotically ordered complex. Loosely translated to social organizations, it would mean the harmoniously 
blending of intellectual and experiential learning.” Voor Hock ontstond de term in een organisatie die niet 
meer was dan een community waar een set waarden en een vaag concept bestonden (Hock, 1996). In 
navolging van Hock wordt een chaordisch systeem door Fitzgerald (1997, p. 1) omschreven als “a complex and 
dynamical arrangement of connections between elements forming a uni!ed whole the behavior of which is 
both unpredictable (chaotic) and patterned (orderly) simultaneously.” Het chaordisch systeem opereert in een 
eveneens complexe en dynamische omgeving waarvan het een onafscheidelijk deel is (Van Eijnatten & Putnik, 
2004). Alhoewel in elke organisatie sprake is van een chaordisch systeem stellen Fitzgerald en Van Eijnatten 
(2002) voor de term ‘chaordic enterprise’ te reserveren voor organisaties waarin chaos en orde in balans zijn.
Een project met veel complexiteit, (technologische) onzekerheid, vaagheid, tijdsdruk en noviteit kan chaordisch 
genoemd worden. Het is een dynamisch arrangement van elementen die een geheel vormen. Deze projecten 
ontwikkelen zich niet lineair, maar gedragen zich zowel onvoorspelbaar als geordend. Projecten bezien als 
chaordisch systeem gaan door een aantal fasen, die zich uitstrekken van meer ordelijk tot meer chaotisch (Van 
Eijnatten, 2003). Er is geen ambitie om op voorhand te streven naar controle van een beheersbare situatie. 
Chaordische projecten komen opvallend dicht in de buurt van wat Vermaak ‘taaie vraagstukken’ noemt. Hij 
gebruikt de kwali!catie taai omdat dat overeen komt met de gevoelslading van betrokkenen (Vermaak, 2009). 
Taaiheid is dus niet een kenmerk van het vraagstuk zelf, al staat deze beleving niet los van de feitelijke kenmerken 
van taaie vraagstukken. “Hoe complexer een vraagstuk, hoe slechter het vertrouwde handelingsrepertoire 
er een antwoord op is en hoe sneller taaiheidervaring kan ontstaan” (Vermaak, 2009, p. 115). Alhoewel de 
kenmerken van taaie vraagstukken dicht in de buurt komen bij de zojuist geclassi!ceerde projecten, is de 
naam niet dekkend voor de bedoelde categorie van projecten. Taaiheid is een (subjectieve) beleving en in die 
zin een weergave van het leertraject van bijvoorbeeld de projectleider; niet van het project zelf. 

4.1.2 Eigenschappen van chaordische systemen

De manier om chaordische systemen te benaderen, wordt ‘chaordic systems thinking’ genoemd (Fitzgerald 
& Van Eijnatten, 2002). ‘Chaordic systems thinking’ is een manier van denken, een lens om door naar socio-
ecologische systemen te kijken. ‘Chaordic systems thinking’ ziet complexe systemen niet als ‘!xed’, maar als 
‘"ow’. Een project bezien als een stromend systeem, in plaats van als een vast gegeven, is een basisgedachte 
in de beschouwing van Value-based Project Management (zie hoofdstuk 3 voor ontologie en epistemologie). 
‘Chaordic systems thinking’ is “a powerful and empowering art of thinking, seeing, acting, and being in the 
organization and in the world” (Fitzgerald, 1997, p. 1). Kenmerken van chaordische systemen zijn: ‘consciousness’, 
‘connectivity’, ‘indeterminacy’, ‘dissipation’ en ‘emergence’ (Fitzgerald, 2002, p. 342; Van Eijnatten, 2003, p. 9; Van 
Eijnatten et al., 2002, p. 11).
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1. Bewustzijn – ‘Consciousness’ 
Sociale systemen zijn niet enkel een fysieke entiteit. Zij hebben een ‘mind’. Het bewustzijn, het denken, 
de ideeën vormen de essentie van een chaordisch systeem. Het zijn de ideeën en de niet-waarneembare 
innerlijke aspecten en innerlijke potentie, die de basis van de werkelijkheid vormen. Dit bewustzijn 
beïnvloedt elke beslissing en alles wat er gebeurt in het systeem. Om een chaordisch systeem te kunnen 
veranderen, moet je het denken veranderen. 

2. Verbondenheid – ‘Connectivity’
Een chaordisch systeem is autonoom ten opzichte van het ene aspect en afhankelijk ten opzichte van het 
andere. Het is autonoom en verbonden tegelijkertijd. Niets kan los van het geheel bestaan. Een chaordisch 
systeem is complex en altijd onderdeel van steeds grotere gehelen. Daarom is het noodzakelijk alle 
entiteiten van het systeem in ogenschouw te nemen. De manier om hiermee om te gaan, wordt verwoord 
als ‘denk groot, handel klein’.

3. Onbepaaldheid – ‘Indeterminacy’
De wereld is zo complex dat elk verband tussen oorzaak en gevolg onvoldoende of onduidelijk is. Elke 
gebeurtenis is zowel oorzaak als gevolg, waardoor de toekomst vooral onkenbaar is. Alles wat gebeurt is 
gerelateerd aan elkaar. Er is geen verleden, er is geen toekomst, er is alleen een heden. De toekomst valt 
niet rechtstreeks af te leiden uit het verleden. Dat maakt het extreem lastig de toekomst te voorspellen. 
Het antwoord op de hoe-vraag van de verandering moet gaandeweg gevormd worden. Plan als het 
moet, maar plan niet als het niet hoeft. Wees voorbereid op wat komen gaat, maar probeer het niet te 
voorspellen. 

4. Verval – ‘Dissipation’
Chaordische systemen verbinden cycli van creëren en loslaten. Het is zowel zelf-creërend (‘self-
transcendence’) als spontaan uiteenvallend (‘self-dissolution’). Uiteenvallen en in elkaar passen horen bij 
de ontwikkeling van een chaordisch systeem. Als systemen uit elkaar vallen (door te weinig potentie van 
binnenuit), zullen ze op termijn weer samensmelten in een ongekende nieuwe vorm. Met potentie van 
binnenuit zullen zij zichzelf transformeren naar een hoger niveau van complexiteit. Om dit te kunnen laten 
gebeuren moeten oude gedachten, patronen en dergelijke los gelaten worden, zodat iets nieuws kan 
ontstaan. Verander voordat het tijd is om te veranderen. 

5. Verrassing – ‘Emergence’
Unieke eigenschappen van het geheel komen voort uit de interactie tussen delen. Afzonderlijke delen 
kennen deze verrassende eigenschappen niet. Deze eigenschappen kunnen ervoor zorgen dat een 
systeem naar een hoger niveau van complexiteit springt, iets dat een afzonderlijk deel niet zou kunnen. 
Chaordische systemen hebben de mogelijkheid hogere niveaus van coherentie en complexiteit te 
bereiken, door zelforganisatie, zelfreferentie en zelftranscendentie. Deze mechanismen zijn gebaseerd 
op interactie en vertrouwen. Managers zullen moeten leren loslaten en afzien van controle. Het is de 
aanwezigheid van een collectieve, inspirerende en evoluerende visie die alle gedachten en handelingen 
van het chaordisch systeem voedt.
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Gemeenschappelijk in de vijf kenmerken is de ‘en/en’-benadering van ‘chaordic systems thinking’: materie 
en geest, deel en geheel, oorzaak en gevolg, creatie en verval, chaos en orde (Van Eijnatten et al., 2002). 
Dit gemeenschappelijke is ook terug te vinden in de betekenis van ‘chaord’: chaos en orde tegelijkertijd. 
De vijf eigenschappen van chaordische systemen zijn een inspiratie geweest voor Value-based Project 
Management als geheel, en voor een aantal ontwerpstellingen daarvan in het bijzonder (zie verder hoofdstuk 
7). Zo bood de eerste eigenschap van een chaordisch systeem (‘consciousness’) inspiratie voor de eerste 
ontwerpstelling: baseer de aanpak van het project op projectwaarden. De eigenschap ‘connectivity’ leidde 
tot de ontwerpstelling: richt aandacht en energie voortdurend op het hogere projectdoel. ‘Dissipation’ lag 
aan de basis voor de derde ontwerpstelling: het ontwikkelen van een projectvisie. De vierde ontwerpstelling 
(hanteer een ontwikkelbenadering met erkenning voor vaagheid) ontstond door inspiratie uit de eigenschap 
‘indeterminacy’. ‘Emergence’ bood inspiratie voor de ontwerpstelling over leiderschap. Een en ander is in 
hoofdstuk 7 nader uitgewerkt.

4.2 Moderne managementconcepten

In hoofdstuk 1 is een gevalideerde vooronderstelling gepresenteerd: De begrippen ‘create’, ‘motivate’, ‘social’, 
‘value’ en ‘trust’ zijn signi!cant meer aanwezig in de literatuur over algemeen management, dan in de literatuur 
over projectmanagement. Het is denkbaar dat het integreren van de essentie van deze begrippen in een aanpak 
voor projectmanagement leidt tot een sprong in complexiteit. In deze paragraaf worden de vijf begrippen 
nader bestudeerd. 

4.2.1 Sociaal (‘social’)

Naar het begrip ‘sociaal’ kan vanuit vele disciplines worden gekeken. In het algemeen wordt ‘sociaal’ omschreven 
als ‘de neiging om in groepen te leven’ (Van Dale, 2005). In de beschrijving van aanverwante woorden als 
sociabel, sociaaldenkend komen woorden voor als gezellig, bijeenkomst, menselijk en medeleven. In de 
actuele managementliteratuur domineert de beschrijving Blyler en Co# (2003). Zij omschrijven ‘sociaal’ als: 
“the ability of actors to secure bene!ts by virtue of membership in social networks” (Blyler & Co#, 2003, p. 
678). In de psychologie heeft men het over “het gedrag van mensen in relatie tot anderen” (Buunk & Meertens, 
1994, p. 16). Sociale psychologie gaat om de psychologie van het individu, in zoverre deze andere individuen 
beïnvloedt of een reactie is op hun gedrag. Sociologie is de studie van psychologische verschijnselen bij 
groepen, zoals die zich voordoen in wisselwerking met de omstandigheden. Sociaal management (een begrip 
sinds begin jaren ‘90) is coördinatie, gebouwd op het vertrouwen in sociale interacties. Organisatiewaarden 
moeten aanzienlijk resoneren in de kern van zo’n breed sociaal netwerk (Raza, Kausar & David, 2007). Het 
vertrouwen van een leider stijgt naarmate de waarden van de leider en de waarden van het team congrueren 
(Jung & Avolio, 2000). Sociale processen zijn de manieren waarop andere mensen en groepen het begrip van 
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mensen van de wereld beïnvloeden en hun acties sturen (Smith & Mackie, 2008). Rode draad in deze zichtlijnen 
is dat het begrip ‘sociaal’ in alle gevallen verwijst naar het bewustzijn van andere mensen (die overigens niet 
direct aanwezig hoeven te zijn). Kenmerkend in onderzoeken naar sociaal gedrag van individuen en groepen 
is de afspiegeling van de tijdgeest. Zo was er begin jaren vijftig volop aandacht voor conformiteit (door een 
heksenjacht in de Verenigde Staten van Amerika naar vermeende communisten), gevolgd door aandacht voor 
afhankelijkheid (door afhankelijkheid van wereldmachten) en interpersoonlijke attractie en communicatie 
(eind van de vorige eeuw) (Buunk & Meertens, 1994). Momenteel ligt de nadruk op cognitieve thema’s en 
integratie van wetenschap en praktijk (Smith & Mackie, 2008).
Coöperatie en afhankelijkheid zijn twee dimensies van sociale relaties die regelmatig in onderzoek bevestigd 
worden (Buunk & Meertens, 1994). Coöperatie is verbonden aan de groep waarin men opereert (in eenzelfde 
groep is eerder sprake van coöperatie; tussen groepen eerder van vijandigheid). Iemand zal zich coöperatief 
gedragen wanneer hij het doel heeft een duurzame relatie te beginnen en/of in stand te houden en tevens 
de verwachting heeft dat de ander dat ook doet (Pruitt & Kimmel, 1977). Afhankelijkheid heeft te maken met 
gelijkheid versus ongelijkheid. Meestal zijn mensen zich er wel bewust van dat zij afhankelijk zijn van anderen 
en anderen van hen. Dat bewustzijn maakt, in combinatie met coöperatief gedrag (opereren in eenzelfde 
team), dat sociale relaties binnen eenzelfde team leiden tot positief gedrag (Buunk & Meertens, 1994). Dat 
positieve gedrag kan betekenen dat beide, afhankelijke, individuen, vanwege hun sociale relatie, samen het 
doel gaan behalen.

4.2.2 Motivatie (‘motivate’)

Het begrip ‘motivatie’ heeft in zowel de (organisatie-) psychologie als in de managementwetenschappen 
volop aandacht gehad (Kuipers, 1989). Motiveren kan worden omschreven als het proces waarbij innerlijke 
oorzakelijke factoren gedrag oproepen en richting geven (Van der Vlist, 1991). Motivatietheorieën geven 
antwoord op de vraag waarom iemand doet wat hij doet. Zij hebben allemaal gedragsaspecten in zich: een 
energieaspect (fundamentele behoefte) en een richtingsaspect (structuur die betekenis geeft aan prikkels in de 
richting van acties om de behoefte te vervullen) (Deci & Ryan, 1985). De meest bekende motivatietheorie is de 
zelfactualisatietheorie van Maslow (1943): alle individuen streven naar het verwezenlijken van hun potentieel, 
om het maximale uit zichzelf te halen en autonoom te kunnen functioneren. Daaraan voorafgaand hebben zij 
achtereenvolgens vier andere categorieën van behoeften vervuld. Ten eerste de primaire behoeften (zuurstof, 
voedsel), ten tweede de behoefte aan veiligheid (vrij van pijn, angst en gevaar), vervolgens de behoefte 
aan liefde (interpersoonlijke relaties) en als laatste de behoefte aan waardering (van anderen en van jezelf ). 
Maslow’s theorie omvat begrippen als zelfredzaamheid, spontaniteit en ‘present-centeredness’ (gericht zijn op 
het hier en nu); begrippen die allen een negatieve relatie hebben met controleren (Deci & Ryan, 1985). 
Op deze plaats is een tweedeling binnen het begrip motivatie relevant: de verdeling in intrinsieke en extrinsieke 
motivatie. Intrinsieke motivatie is de aangeboren behoefte tot competentie en zelfbeschikking. Het is een 
continue zoektocht naar pogingen om optimale uitdagingen te overwinnen. Vrij van opgedrongen krachten 
en emoties zoeken mensen naar situaties die hen interesseren en waarin ze hun eigen creativiteit kwijt kunnen. 
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Extrinsieke motivatie, daarentegen, is een interesse die niet van nature aanwezig is, maar door de sociale wereld 
als nuttig-om-van-te-leren wordt beschouwd (Deci & Ryan, 1985). Intrinsieke motivatie zet mensen aan dingen 
te doen omdat ze het leuk vinden: ze hebben een keus. Extrinsieke motivatie geeft een relatie aan tussen de 
activiteit en een beloning die afhangt van de consequenties van die activiteit (Gagne & Deci, 2005). Motiveren 
wordt, in een projectcontext gede!nieerd als “energizing people to achieve high levels of performance and 
to overcome barriers to change” (PMBoK, 1996, p. 27). Een projectleider zou zich vooral moeten richten op de 
intrinsieke motivatie en deel van de groep moeten zijn. Een bewezen projectmanagementstijl die intrinsieke 
motivatie bevordert, is het participatief leiderschap (Schmid & Adams, 2008). Loyaliteit naar een ‘ingroup 
leader’ is groter dan de loyaliteit naar een ‘outgroup leader’ (Ellemers, De Gilder & Haslam, 2004). Mogelijk 
is dit te verklaren door gedeelde waarden van projectleider en teamleden, want intrinsieke motivatie wordt 
niet door een externe prikkel getriggerd. Intrinsieke motivatie kenmerkt zich juist door vrijheid van externe 
drijfveren (Maslow, 1943). Een projectleider kan intrinsieke motivatie indirect beïnvloeden door mensen 
extrinsiek te motiveren en de weg vrij te maken voor een individueel proces. De verschuiving van extrinsieke 
naar intrinsieke motivatie (van opgelegde factoren naar zelfregulatie door interne factoren) staat bekend 
als ‘internalization’: het ontwikkelingsproces waarin een individu een gedrag of overtuiging reguleert en dit 
transformeert in persoonlijke waarden of doelen (Deci & Ryan, 1985). Door het proces van ‘internalization’ 
ruimte te bieden, kunnen motivatieproblemen voorkomen worden. Manieren om teamleden indirect te 
beïnvloeden zijn: het stellen van doelen, het geven van feedback, belonen en het stimuleren van autonomie 
(Schmid & Adams, 2008). Motivatieproblemen in werksituaties zijn inherent aan de organisatiestructuur en 
niet aan de mensen in die structuur. Aandacht om motivatieproblemen op te lossen moet dan ook gericht zijn 
op structurele voorwaarden die betrokkenheid stimuleren en vervreemding bestrijden. De structuur van de 
organisatie is bepalend voor de intrinsieke motivatie (wat overigens niet betekent dat extrinsieke beloningen 
onbelangrijk zijn). Dit principe is het uitgangspunt van zelforganisatie (Kuipers, 1989).

4.2.3 Creëren (‘create’)

”There is no lack of de!nitions of creativity, and it comes as no surprise that the !eld of creativity has given rise 
to many creative de!nitions” (Dahlén, 2008, p. 64). Er is iets paradoxaals aan het begrip creëren en de daaraan 
verwante begrippen creatie en creativiteit (Dahlén, 2008). Kunstenaars en uitvinders lijken maar niet te kunnen 
aangeven hoe hun geweldige creaties ontstaan. Daarnaast hebben deze begrippen iets paradoxaals in zich. 
De!nities van creëren of creativiteit houden dit paradoxale beeld in stand: “to bring into being, or form out 
of nothing” (Mithen, 1998, p. 15), “the production of novel and useful ideas” (Amabile, Conti, Coon, Lazenby & 
Herron, 1996, p. 1154), of “to generate the new” (Carson, 2007, p. 13). De laatste omschrijving van creëren licht 
Carson zelf als volgt toe: “When an artist creates, he or she is actually re-creating reality according to his or her 
philosophical viewpoint, but much, if not all, of what is included in the creation is not a creation at all but an 
integration or an arranging of already existing things or ideas” (Carson, 2007, p. 13). Creëren is daarmee het op 
een nieuwe wijze integreren van het bestaande. Egan (2005) stelt dat de de!nitie van creativiteit zich ergens 
bevindt op het continuüm van creatieve aanpassing tot dynamische wijziging.
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Creativiteit is een centraal concept in vele disciplines, waaronder kunst, architectuur, psychologie en 
managementwetenschappen. Alhoewel het begrip creativiteit haar oorsprong vindt in het kruisen van deze 
disciplines, zijn de eerste beschrijvingen van de processen in het menselijk brein die leiden tot creatieve 
output, terug te vinden in de psychologie (Fillis & McAuley, 2000). Koestler beschrijft het als: “I have had my 
solutions for a long time but I don’t know yet how to arrive at them” (Brazier & Burniston, 1961, p. 327). Deze 
onderzoekers zien creativiteit als een leerproces waar de leraar en de leerling hetzelfde individu zijn. Dit proces 
stoelt op de gedachte dat creativiteit een continu proces is met een lineair verloop, berustend op inspiratie in 
het onbewuste. In een meer holistische benadering kan creativiteit als een patroon van gedragingen worden 
beschreven (Fillis & McAuley, 2000). Uitvinders, wetenschappers en artiesten spreken van intuïtie (Mithen, 
1998). Woorden als onbewust, intuïtie en het aan creativiteit verbonden passie kunnen in de context van 
creativiteit misleidend zijn (Kuczmarski, 1996), omdat het creëren gaat om geplande activiteiten (Brazier & 
Burniston, 1961), of om een proces waarin fasen in elkaar overlopen (Fillis & McAuley, 2000). In het opdelen 
van creativiteit in activiteiten of fasen zit tevens de eerder aangehaalde paradox, want “…the various critiques 
of the bourgeois notion of creativity ultimately fail because they eventually rea&rm precisely those qualities of 
spontaneity and originality that the ‘bourgeois’ notion regards as the objective origin of creativity” (Rampley, 
1998, p. 271). Dat wetende kunnen de volgende activiteiten worden onderscheiden: interesse wekken bij de 
omgeving, voorbereiden van de expeditie, overpeinzen van de expeditie, de eureka-ervaring, onderzoeken 
van behoefte aan het idee en de uitbuiting van het resultaat. De laatste stap mag niet vergeten worden, want 
voor een organisatie is een creatief idee alleen niet voldoende. Een idee moet niet alleen creatief zijn, maar 
ook passend, bruikbaar en actiegericht. Het idee moet op de een of andere manier de dagelijkse gang van 
zaken beïnvloeden, door bijvoorbeeld de kwaliteit van een product te verhogen, of het openen van deuren 
naar een nieuwe wijze van benaderen van het proces (Amabile, 1998). Door dit e#ect van een creatief idee is 
creativiteit in het algemeen en innovatie in het bijzonder, steeds meer de drijvende kracht achter succesvolle 
organisaties en projecten (Kuczmarski, 1996). Het benutten van de essentie van het begrip ‘create’ in een 
projectmanagementaanpak kan als toegevoegde waarde worden gezien.

Uit systematisch literatuuronderzoek onder 121 artikelen uit 29 wetenschappelijke tijdschriften en diverse 
boeken waarin kwantitatief onderzoek naar creativiteit staat beschreven, blijkt dat een aantal karakteristieken 
een positieve invloed heeft op individuele creativiteit, zoals: esthetisch, sensitief, aangetrokken tot complexiteit, 
brede interesse, openstaand voor belevingen, extravert, zelfvertrouwen (Egan, 2005). Mensen zullen het 
meest creatief zijn als ze intrinsiek gemotiveerd zijn, eventueel ondersteund door extrinsieke motivatoren 
(Amabile, 1998). Een organisatie kan de kans op creativiteit vergroten door een omgeving te creëren waarin 
de drie componenten van creativiteit (kennis, denkvaardigheden en in- en extrinsieke motivatie) goed kunnen 
functioneren (Amabile, 1998). Een omgeving waarin goede ideeën uit kunnen groeien tot betekenisvolle, 
creatieve output kenmerkt zich door de afwezigheid van formele controle. Bureaucratie, in"exibiliteit en 
de onwil om o#ers op een ander gebied te doen zijn funest voor creativiteit (Fillis, 2005). Egan (2005) deed 
systematisch literatuuronderzoek naar factoren uit de directe werkomgeving en hun invloed op individuele 
creativiteit: het stellen van doelen die gerelateerd zijn aan prestaties beïnvloeden creativiteit negatief; doelen 
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met een algemene aandacht voor de taak hebben een positief e#ect. Ook evaluatiesystemen werken negatief 
op creativiteit. Feedback heeft een positieve invloed als deze positief geformuleerd is en niet normatief van 
aard. Volgens Egan (2005) zijn individuen meer creatief als zij geïsoleerd werken, al heeft onder sommige 
omstandigheden interactie juist wel een positief e#ect. Vooral diversiteit in het team is bepalend voor 
creativiteit. Tenslotte is een stijl van leidinggeven die zich kenmerkt door inspiratie, charisma, intellectuele 
stimulatie en individuele aandacht, ondersteunend voor creativiteit in een organisatie. Dit in tegenstelling tot 
een stijl die gekenmerkt wordt door veiligheid, traditie en conformeren (Egan, 2005).

Samenvattend: een organisatie kan creativiteit stimuleren door een divers samengesteld team te creëren, 
zonder controle of evaluatie, met algemene doelen, met positieve, niet-normatieve feedback en een inspirerend 
leider die intellectuele uitdaging en individuele aandacht biedt. 

4.2.4 Waarden (‘value’)

In hoofdstuk 7 wordt het begrip ‘value’ als deel van ‘Value-based Project Management’ toegelicht als een 
combinatie van materiële en immateriële waarden. ‘Value’ op de shortlist van moderne managementconcepten 
is bedoeld als begrip van zingeving waar men al dan niet betekenis aan hecht, zoals klantvriendelijkheid, 
zelfstandigheid en respect (Van der Wal, 2006). ‘Values’ of waarden zijn ‘internalized attitudes about what is 
right and wrong’ (Rokeach, 1973).
Wanneer de waarden van de leider en de waarden van het team congrueren, heeft dit een positief e#ect op 
het beeld van de te vertrouwen leider (Jung & Avolio, 2000). Gedeelde waarden binden mensen en faciliteren 
onderling werkgedrag, wat de kans vergroot op het bereiken van doelen en betere prestaties (Hassan, 2007). 
Mensen hebben de neiging meer kennis te delen met teamleden als zij denken dat zij eerlijk zijn en vanuit 
dezelfde waarden als zijzelf handelen (Bakker, Leenders, Gabbay, Kratzer & Van Engelen, 2006).
Waarden zijn geen opzichzelfstaande entiteiten, maar krijgen betekenis in een bepaalde context, door 
manifestatie, of door het belang dat eraan wordt gehecht. Dit geeft het ‘nominale karakter’ ervan weer. Waarden 
zijn taalafspraken met een betekenis die niet wordt afgeleid van de essentie van de waarde, maar van de manier 
waarop hij wordt gebruikt (Karssing, 2003). Waarden zijn te beschouwen als intrinsieke waardeoordelen en 
daarmee als concepties van een bepaalde eindsituatie of een bepaald gedragsideaal (Van der Wal, 2006). Om 
ze betekenis te laten krijgen, moet er een ‘code of behavior’ gecreëerd worden. Van der Wal komt op basis van 
dat inzicht tot een omschrijving van waarden als voorstellingen van het goede; principes die een gewicht 
hebben wanneer er beslissingen worden genomen. Ook Van der Loo (2007, p. 37) benadrukt dit oordelende 
karakter. Volgens hem zijn de kernwaarden van een organisatie het antwoord op de vraag: Waar staan we voor?
Vanuit een theoretisch standpunt, ontwikkelden Edwards & Cable (2009) een conceptueel kader dat bestaande 
mechanismen over waardencongruentie-e#ecten verklaart en uitbreidt. Zij gebruikten in dit onderzoek de acht 
meest voorkomende waarden in organisaties: altruïsme, collegialiteit, beloning, veiligheid, autoriteit, prestige, 
variëteit en autonomie (Cable & Edwards, 2004). Van der Wal (2006) deed onderzoek naar veelvoorkomende 
waarden in Nederlandse organisaties en komt tot een andere lijst (zie !guur 4.1). 
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Figuur 4.1: Dominante waarden in publieke en private organisaties (Van der Wal, 2006, p. 59).

Van der Wal (2006) maakt onderscheid in drie soorten waarden. Individuele waarden zijn psychologische idealen 
die nagestreefd worden vanuit de gedachte dat het goede gedaan behoort te worden. Organisatiewaarden 
zijn een voorstelling van wat voor een organisatie het meest van belang is. Projectwaarden zijn principes 
die gewicht hebben wanneer er beslissingen worden genomen. Alle drie de soorten waarden worden 
meegenomen in de ontwerpstudie. Van der Wal heeft dit publiek-privaat waardencontinuüm geschetst op 
basis van recente literatuur en empirisch onderzoek (Van der Wal, 2007, p. 59). In het midden bevinden zich 
de ‘common core organizational values’ en de centrale waarden voor de overheid en het bedrijfsleven aan de 
beide uiteinden.

4.2.5 Vertrouwen (‘trust’) 

In een onderzoek naar meer dan 25 verschillende de!nities van vertrouwen, wordt die van Schoorman, 
Mayer en Davis dominant genoemd (Burke et al., 2007). “Trust is the willingness of a party to be vulnerable 
to the actions of another party based on the expectation that the other party will perform a particular action 
important to the trustor, irrespective of the ability to monitor or control the other party” (Schoorman et al., 
2007, p. 347). Vertrouwen is veelal gebaseerd op ervaringen uit het verleden en is toekomstgericht (Dirkx, 
2002). Vertrouwen kan gezien worden als handeling, als toestand of als proces, (Bakker et al., 2006; Burke et al., 
2007; Gillespie & Mann, 2004) waarbij laatstgenoemde het meest voorkomend is.
Vertrouwen als handeling of geloof (‘trait’) refereert aan een individuele neiging om iemand ‘te vertrouwen’. 
Bakker et al. maken hierbinnen onderscheid in drie dimensies van vertrouwen: ‘capability’, ‘benevolence’ 
en ‘integrity’. De mogelijkheid van vertrouwen (‘capability’) refereert aan het scala van vaardigheden en 
karakteristieken die een partij de mogelijkheid geeft invloed uit te oefenen op een speci!ek domein. De 
bereidheid van vertrouwen (‘benevolence’) is de mate waarin een actor (of trustor, degene die vertrouwen 
geeft) gelooft in de goedheid van de reactor (of trustee, degene die het vertrouwen ontvangt), bezien vanuit 
een egocentrisch punt. De integriteit van vertrouwen (‘integrity’) heeft betrekking op de perceptie van de actor 
dat de reactor hecht aan principes die de actor acceptabel vindt. Bijvoorbeeld: Ik maak me nooit zorgen of jij je 
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wel aan je woord houdt. Deze dimensies variëren los van elkaar en zijn sterk aan elkaar gerelateerd. Vertrouwen 
als toestand of besluit (‘emergent state’) refereert aan cognitieve, motiverende of a#ectieve status die varieert 
als een functie van haar context. Vertrouwen als proces of actie (‘process’) refereert aan een interventieproces 
waardoor ander belangrijk gedrag, houdingen en relaties gesterkt of afgezwakt kunnen worden 
Vertrouwen kan bestaan tussen mensen onderling, tussen het team en zijn leidinggevende, tussen een 
medewerker en de rest van de organisatie, en tussen organisaties (Burke et al., 2007). In die context is er 
onderscheid te maken in ‘trust’ en ‘con!dence’. ‘Trust’ is het interpersoonlijk vertrouwen; het vertrouwen in 
een persoon. ‘Con!dence’ is het institutioneel vertrouwen; vertrouwen op een norm, waarde, gewoonte 
(Meurs, 2008). In dit proefschrift worden beide vormen van vertrouwen bedoeld. Een opdrachtgever 
wordt, door zijn keuze voor een projectvorm voor het realiseren van het projectresultaat, gebonden aan de 
medewerking van een projectorganisatie. De projectorganisatie versterkt van haar kant de relatie tussen 
haar eigen bedrijfseconomisch resultaat en het probleem of de vraag van de opdrachtgever. Door de 
samenwerking te zoeken, maken partijen zich onvermijdelijk afhankelijk van het gedrag van de andere, bij 
het project betrokken partij (Gerstlberger, 1999). Vertrouwen in een product is dynamisch en hangt samen 
met complexiteit, onzekerheid, betrouwbaarheid en risico’s. Het vertrouwen van gebruikers in een product of 
systeem is een belangrijke maat voor het gebruik ervan (Dirkx, 2002). Dit aspect komt verder aan de orde bij de 
projectsuccesfactor met betrekking tot gebruikers in de volgende paragraaf.
Vertrouwen correleert positief met zowel groeps- als individuele prestaties in projecten (Aryee, Budhwar & 
Chen, 2002). Het ondersteunt het bereiken van doelen in projecten (Bakker et al., 2006). Er is een sterke relatie 
tussen vertrouwen enerzijds en de bereidheid tot het delen van kennis in een groep anderzijds (Bakker et 
al., 2006). Vertrouwen in een projectcontext heeft een positief e#ect op tevredenheid met de werkrelaties, 
communicatie, leerprocessen, gewenst rolgedrag, de bereidheid tot volgen (Porter & Lilly, 1996) en binding 
aan en adaptatie van de organisatie (Burke et al., 2007). Genoemde processen leiden tot zowel kwantitatieve 
als kwalitatieve prestatieverbetering (Porter & Lilly, 1996) en tot een versterking van het vertrouwen (Burke 
et al., 2007). Breder geformuleerd, correleert vertrouwen positief met projectsucces (Peslak & Stanton, 2007).

4.3 Projectsuccesfactoren

4.3.1 Frameworks voor projectsuccesfactoren

In deze ontwerpstudie wordt een aanpak ontworpen vanuit het perspectief van het complexiteitsdenken. 
Aanleiding daartoe is dat veel projecten, gemanaged vanuit het reductionistisch perspectief, falen. In deze 
paragraaf worden projectfactoren bestudeerd die (in dat reductionistisch perspectief ) medebepalend zijn voor 
het behalen van succes. Deze factoren kunnen dienen als deel van de input voor een aanpak voor chaordische 
projecten.
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Omtrent de verantwoordelijkheid voor projectsucces vindt een verschuiving plaats van projectmanager 
naar opdrachtgever (Jugdev & Müller, 2005). Onderzoek (Müller, 2003) laat zien dat in succesvolle projecten 
de eigenaar een belang heeft bij en de bereidheid toont om, voortdurend te communiceren met de 
projectmanager, gedreven door de vooronderstelling dat in het project onder de potentie wordt gepresteerd. 
Het continu benadrukken van projectsucces op organisatieniveau helpt om op een holistische manier te 
re"ecteren op de waarde van het project als een strategisch voordeel (Jugdev & Müller, 2005). 
In de periode van 1960 tot 1980 wordt projectsucces vooral gemeten in termen van het behalen van tijddoelen, 
gelddoelen en prestatiedoelen (bijvoorbeeld Pinto & Slevin, 1988). In de navolgende periode (1980-1990) 
ontstaan tal van lijsten met kritische succesfactoren. Het zijn de factoren die nodig zijn om een omgeving 
te creëren waar projecten consequent op een excellent niveau kunnen worden gemanaged (Kerzner, 
2001). Nog steeds voeren het behalen van tijd-, geld- en prestatienormen de boventoon in die lijsten. Aan 
het eind van de vorige eeuw wordt voor het eerst de link gelegd tussen projectsucces en stakeholders en 
later ook met interactie in bredere zin. Het blijkt onmogelijk om een universele checklist van succescriteria, 
geschikt voor alle projecten, te genereren (Westerveld, 2003). Veelal worden eerder samengestelde lijsten 
met projectsucces-factoren ondergebracht in nieuw ontwikkelde frameworks (Jugdev & Müller, 2005). Er 
zijn frameworks ontwikkeld op basis van de levenscyclus van een project (Pinto & Slevin, 1988), op basis van 
invloed (Milis & Mercken, 2002; Shenhar & Reneir, 1996), op basis van actoren (Belassi & Tukel, 1996) en op 
basis van hiërarchie (Baccarini, 1999). Deze frameworks hebben als gemeenschappelijk doel projectsucces te 
voorspellen. Ze zijn ontworpen vanuit het reductionistisch perspectief op projectmanagement. Projectsucces 
heeft in deze frameworks een interne focus. De input voor deze frameworks zijn onderzoeken die resulteerden 
in lijsten met projectsuccesfactoren uit de jaren ’80 – ’90. Alle frameworks hebben de vooronderstelling dat 
de projectsuccesfactoren los van elkaar te beschouwen zijn. De meerwaarde van deze frameworks zit in het 
idee dat we ‘uit elk gebied’, of ‘van iedere factor’ iets in het project moeten realiseren (Jugdev & Müller, 2005). 
Bourne (2005) bestrijdt dit en pleit voor een samenhangend geheel met de juiste balans tussen de factoren 
en spreekt van een uitgebalanceerd samenspel tussen projectsuccesfactoren. De periode waarin we ons nu 
bevinden, wordt gekenmerkt door het zoeken naar strategisch projectmanagement.

4.3.2 Verantwoording van de keuze voor de geraadpleegde onderzoekers

Voor een overzicht van stabiele en actuele projectsuccesfactoren worden de resultaten van vijf onderzoekers 
gebruikt. Zij worden met grote regelmaat geciteerd in publicaties over projecten. Brown (2007) richt zich 
op het idee dat projectmanagement bij uitstek succesvol kan zijn voor het implementeren van nieuwe 
samenwerkingsverbanden, uitbreidingen of voor een organisatie essentiële wijzigingen. Hij combineert 
hiervoor literatuuronderzoek met empirisch onderzoek van Van der Post (1996) bij 49 industriële organisaties. 
Brown kijkt vooral naar de context van projecten en komt tot negen dimensies van een organisatie waarin 
projectmanagement goed gedijt. Westerveld (2003) bestudeerde de resultaten van vier empirische onderzoeken 
die naar zijn zeggen het thema van projectsucces in de breedste zin van het woord afdekken (Westerveld, 2003, 
p. 412). In zijn zes gebieden voor projectsucces zijn onderzoeken verdisconteerd van Wateridge (1998), Kerzner 
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(1992), Lim en Mohammed (1999) en Turner (1999). Milis en Mercken (2002) bestudeerden succesfactoren bij de 
implementatie van grote technologische projecten. Deze studie is interessant omdat het hier niet alleen gaat 
om het opgeleverde resultaat (projectmanagementsucces), maar ook om het e#ect ervan (productsucces) en 
daarmee projectsucces als groter geheel in ogenschouw neemt. Milis en Mercken bestudeerden documenten 
van deze projecten en namen interviews af en formuleerden daaruit acht projectsuccesfactoren. Belassi 
en Tukel (1996) ontwierpen op basis van zeven empirische onderzoeken naar projectsuccesfactoren, een 
framework waarin vooral de samenhang tussen deze factoren aan de orde komt. Zij testten dit framework 
bij 91 organisaties en komen zo tot een achttal, met elkaar samenhangende, projectsuccesfactoren. Pinto en 
Slevin (1989) bestudeerden projectsucces bij 409 projecten waarvan er 159 als innovatief konden worden 
aangemerkt. Zij bestudeerden met name de implementatie van een projectresultaat en komen met een lijst 
van tien kritische succesfactoren. Genoemde onderzoekers hebben hun projectsuccesfactoren opgesteld op 
basis van direct (Belassi & Tukel, 1996; Milis & Mercken, 2002; Pinto & Slevin, 1989) of indirect (Brown, 2007; 
Westerveld, 2003) empirisch onderzoek. Daaraan hebben 14 veldonderzoeken bijgedragen. De volledige 
omschrijvingen van de projectsuccesfactoren van de genoemde onderzoekers zijn opgenomen in bijlage 
E. In tabel 4.1 zijn zij verkort opgenomen. Het zijn: een projectvisie, de projectleider, het projectteam, de 
belanghebbenden, de gebruikers en het resultaat.

In de 14 onderzoeken naar projectsuccesfactoren zijn zes aandachtsgebieden te herkennen. De eerste heeft 
te maken met cultuur en visie. Het betreft de mate waarin een project gedijt in de organisatie, samenhangt 
met andere projecten en ruimte heeft om daar richting in te bepalen. Het tweede gebied wordt gevormd door 
projectsuccesfactoren die te maken hebben met de invloed van de projectleider. Belassi en Tukel noemen 
dat “factors related to the projectmanager” (Belassi & Tukel, 1996, p. 144. Daaronder vallen ook termen als 
“disposition towards change” (Brown, 2007, p. 25) en “skills transfer and empowerment” (Milis & Mercken, 2002, 
p. 115). Het derde gebied heeft daar veel raakvlakken mee: het betreft het functioneren in een team, waar de 
projectmanager deel van uitmaakt. Toch wordt het een apart gebied, omdat hier ook succesfactoren invallen 
als training voor het inzetten van vaardigheden (Pinto & Slevin, 1989) en de mate waarin vaardigheden elkaar 
aanvullen (Milis & Mercken, 2002). Een vierde gebied heeft te maken met belanghebbenden bij het project. 
Dat gebied wordt gevuld door factoren die te maken hebben met het management van de organisatie waarin 
het project opereert, bijvoorbeeld “organizational cohesion” (Brown, 2007, p. 25), “top management support” 
(Pinto & Slevin, 1989, p. 31) en door factoren die betrekking hebben op belanghebbenden die niet per se het 
management van de organisatie vormen, maar wel dicht bij het project staan, zoals “stakeholder management” 
(Westerveld, 2003, p. 414) en “factors related to the eternal environment” (Belassi & Tukel, 1996, p. 144). In dit 
gebied vallen ook de factoren die te maken hebben met het toewijzen van middelen; een verantwoordelijkheid 
die ligt bij het (top-) management. Een vijfde gebied betreft een bijzondere groep belanghebbenden: de 
gebruikers, een factor die door alle onderzoekers apart wordt genoemd. Het laatste aandachtsgebied gaat over 
factoren met betrekking tot het projectmanagementproces: het borgen van het resultaat door het beheersen 
van kwaliteit, tijd en geld. Ook dit aandachtsgebied wordt door alle onderzoekers genoemd. 
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Tabel 4.1: Projectsuccesfactoren op basis van empirisch onderzoek van Belassi en Tukel (1996), Brown (2007), Milis 
en Mercken (2002), Pinto en Slevin (1989) en Westerveld (2003).
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Brown (2007)

Cultural Management X

Organizational cohesion X

Performance orientation X

Con"ict resolution X X

Disposition towards change X

Employee participation X X

Goal clarity X

Locus of authority X

Management style X

Pinto & Slevin (1989)

Project Mission X

Top management support X

Project schedule/plans X

Client consultation X

Personnel X X

Technical tasks X

Client acceptance X

Monitoring and feedback X

Communication X X X

Trouble-shooting X

Milis & Mercken (2002)

Good selection X
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Project de!nition X

Project plan X

Management involvement / support X

Project team X

Skill transfer / empowerment X X

Change management X

Project resources X

Managing relationships X

Westerveld (2003)

Leadership and Team X

Policy and Strategy X

Stakeholder management X

Resources X

Contracting X

Project management scheduling X

Belassi & Tukel (1996)

Factors related to the Project Manager X

Project Team members X

Factors related to the project X

Factors related to the organization X

Client consultation / acceptance X

Project preliminary estimates X

Availability of resources X

Factors related to the eternal environment X

Tabel 4.1 geeft een indicatie hoe de lijsten met succesfactoren van de aangehaalde onderzoekers kunnen 
worden toegewezen aan deze zes aandachtsgebieden. Veel projectsuccesfactoren kunnen, afhankelijk van 
hun omschrijving, aan meerdere gebieden worden toegewezen. In de volgende subparagrafen worden de 
gebieden van projectsuccesfactoren afzonderlijk beschreven. In de laatste subparagraaf wordt een beeld 
gegeven van de onderlinge samenhang.
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4.3.3 Projectsuccesgebied 1: Projectvisie

 ‘Visie’ is afgeleid van het Latijnse ‘vide’, dat ‘zien’ betekent. Het Oxford-woordenboek de!nieert visie als “the 
ability to think about or plan the future with imagination or wisdom” (Oxford, 2009). Ook Bennis en Nanus 
(1985) richten zich op de toekomst met hun beschrijving dat een visie een realistisch, geloofwaardig en 
aantrekkelijk toekomstbeeld voor de organisatie formuleert, dat aanzienlijk beter is dan de bestaande 
gang van zaken. Kotter (1996) is concreter in zijn beschrijving en zegt dat een visie iets is dat helpt om de 
richting waarin te handelen te verduidelijken. Kotter heeft niet de intentie om een visie enkel en alleen als 
transformationele kwaliteit te zien die puur de verandering van X in Y werkzaam maakt. Hij spreekt over 
toegewijde bedoelingen en enthousiasme. Een visie is in zijn beeld een gereedschap of middel om passie en 
betekenis voor het project te wekken en om zo het resultaat te bereiken (Kotter, 1996). Vanuit het perspectief 
om een visie als een tool te gebruiken om een plan zin te geven, geeft Weick (2001) vele voorbeelden en 
illustraties van de kracht van een visie. Hij bespreekt hoe systemen van ‘sense-making’ van vitaal belang 
zijn op momenten dat specialisatie en decentralisatie resulteren in segregatie van mensen en teams en 
di#erentiatie van processen. Projectmanagement gaat over het e#ectueren van veranderingen door eerst een 
segregatie van taken in voor specialisten hanteerbare modules te maken en dan integratie van deze modules 
in een coherent geheel te bewerkstelligen (Weick, 2001). Vanuit een nauw verbonden perspectief kunnen 
we excellent projectmanagement zien als een geleidelijke transitie van logische gelinkte activiteiten die op 
het juiste moment en op de juiste plaats worden geactiveerd (Kerzner, 2001). Een projectvisie kan daarin een 
middel van betekenis zijn.

In tegenstelling tot de grote hoeveelheid onderzoeken naar visie op organisatieniveau, is er betrekkelijk 
weinig onderzoek gedaan naar visie op projectniveau (Lynn & Akgün, 2001). Op basis van literatuuronderzoek 
- kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar visie op organisatieniveau - hebben Lynn en Akgün een vertaalslag 
gemaakt naar visie op projectniveau. Zij de!niëren in die context de termen duidelijkheid, ondersteuning 
en stabiliteit (‘clarity’, ‘support’, ‘stability’). Cleland (1990, p. 100) de!nieert een visie in projectcontext als 
“the art of seeing things invisible to others” en merkt daar direct bij op dat projectmanagers dat lang niet 
altijd kunnen en doen. Pinto en Slevin (1989) omschrijven een visie als de algemene richting om de eerste, 
duidelijk omschreven doelen te behalen. Ook Fui-Hoon Nah pleit voor de aanwezigheid van projectdoelen 
in een visie (Fui-Hoon Nah, 2006). Een projectvisie heeft tot doel teamleden te motiveren en inspireren en 
andere belanghebbenden positief te beïnvloeden zodat zij blijven meewerken en eventueel negatief gedrag 
achterwege laten (Christenson & Walker, 2004), en om als handleiding voor implementatie te dienen (Fui-Hoon 
Nah, 2006). Het is veelal de doorslaggevende factor voor het behalen van projectsucces (Yeoh, Koronios & 
Gao, 2008). Het achterwege laten of vaag formuleren ervan vergoot de kans op projectfalen aanzienlijk. Niet 
de aanwezigheid van de visie op zich, maar het blijven benadrukken van het hoger liggende doel van een 
project, gedurende elke fase van het project, is daarin essentieel (Pinto & Slevin, 1989). Die stelling sluit aan 
bij later onderzoek waarin wordt aangetoond dat er een positief verband bestaat tussen ‘vision support’ en 
projectsucces (Lynn & Akgün, 2001): ‘Vision support’ (het veiligstellen van de inzet van mensen om te helpen de 
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visie te verwezenlijken) is, naast ‘vision clarity’ (een speci!ek en makkelijk te begrijpen doel, dat richting geeft) 
en ‘vision stability’ (consistent in de tijd), een voorwaarde voor een e#ectieve projectvisie. Milis en Mercken 
(2002) spreken van het aanpassen van het project aan de organisatiestrategie middels een projectstrategie. 
Keuzes in het project worden gebaseerd op een solide ‘business case’: een verantwoording van het project 
die aansluiting bij de organisatiestrategie verzekert. Hierbij kan verondersteld worden dat het hoger liggende 
doel van het project verankerd ligt in de ‘business case’ en geborgd in de projectstrategie. Projecten waarin de 
organisatiestrategie werd geschonden ondervonden veel meer moeilijkheden bij met name de implementatie 
van het projectresultaat in de organisatie (Westerveld, 2003). Met ‘beleid en strategie’ bedoelt hij de weg via 
welke projectdoelen worden bereikt. Deze weg wordt gevormd door het combineren van de belangen van 
stakeholders in het eindproduct (Westerveld, 2003). Christenson en Walker (2004) stellen dat de signi!cante 
drijfveer voor projectsucces e#ectief en intelligent leiderschap is, gecommuniceerd via een inspirerende 
projectvisie. Ook hierin is de visie het middel om te komen tot projectsucces. Dat middel kan een document 
zijn waarin de projectdoelen en ambities beschreven zijn, maar het zal geen betekenis hebben tenzij het de 
waarden van de organisatiecultuur re"ecteert (Christenson & Walker, 2004). Zij spreken over een artefact 
waarin de ziel van het project omschreven staat op een wijze die betrokkenen en projectmedewerkers, via 
hun kernwaarden, verankert aan het project. Het creëren van zo’n visie vereist een drietal gecombineerde 
zaken: (1) excellente communicatievaardigheden; (2) een diep begrip voor de organisatiecultuur; en (3) inzicht 
in de mechanismen die de onderliggende aannames van individuen en groepen creëren. Een waardevolle 
projectvisie wordt begrepen, werkt motiverend en is geloofwaardig en uitdagend (Christenson & Walker, 2004). 

Gemeenschappelijk in de literatuur over projectvisie is het idee dat de visie een middel is om passie en 
betekenis voor het project te wekken en zo het projectresultaat te bereiken (Bennis & Nanus, 1985; Christenson 
& Walker, 2004; Cleland, 1990; Kotter, 1996; Milis & Mercken, 2002; Pinto & Slevin, 1989; Westerveld, 2003). 
Daarop gebaseerd kan de projectvisie als volgt worden omschreven: Een projectvisie is een belevingsmiddel 
dat richting geeft aan het behalen van het hoger liggende doel van het project, op een zodanige wijze dat 
betrokkenen zich daaraan committeren.

4.3.4 Projectsuccesgebied 2: Leiderschap 

Niet alleen is de welbekende uitspraak van Drücker en Bennis alom geroemd en geaccepteerd; het trekt 
ook een haarscherpe lijn tussen twee belangrijke begrippen in een projectcontext: ‘Management is doing 
things right; leadership is doing the right things’ (Drücker & Bennis, 1984). Cleland (1994) vertaalt dat 
als: projectmanagers moeten niet alleen managen maar ook leiden. Het managen van een project is wat 
Bourne (2005) het vakmanschap van projectmanagement noemt, of de ‘eerste dimensie vaardigheden’. Deze 
vaardigheden zijn gericht op het beheersen van tijd, geld en kwaliteit. De ‘tweede-dimensie vaardigheden’ 
verwijzen naar de kunst van het leidinggeven in een project. Deze dimensie is noodzakelijk voor het faciliteren 
van de implementatie van het vakmanschap, omdat het uiteindelijk mensen zijn die het projectresultaat 
realiseren en niet de techniek (Bourne, 2005). Tweede dimensie vaardigheden richten zich op relaties. Voor het 
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behalen van projectsucces is de kunst minstens even belangrijk als het vakmanschap (Milis & Mercken, 2002). 
De ‘derde-dimensie vaardigheden’ is de sensitiviteit voor en het vermogen om te gaan met de (veelal politieke) 
omgeving waarin het project opereert: de wijsheid van projectmanagement. Derde-dimensie vaardigheden 
betre#en de projectecologie: politiek, stakeholders en andere projecten (Bourne, 2005). Eerder noemden 
Mintzberg en Westley drie dimensies vaardigheden in hun uitspraak “Management is a practice where art, 
craft, and science meet” (Mintzberg & Westley, 2001). 
Een veel voorkomende indeling naar vaardigheden in projectmanagement is de indeling in ‘hard skills’ (‘science’, 
‘craft’) en ‘soft skills’ (‘art’, ‘wisdom’). Alhoewel de term ‘soft skills’ breed geaccepteerd is in zowel de wetenschap 
als de populaire (project-) managementliteratuur, lopen de synoniemen en beschrijvingen ervan uiteen. Brown 
(2007) spreekt over een managementstijl waarmee hij de mate bedoelt waarin de projectmanager helder met 
zijn team communiceert, het assisteert en ondersteunt. Pinto en Slevin (1989) gebruiken communicatie als 
term voor het hanteren van een volwaardig netwerk en noodzakelijke data voor alle actoren in het project. 
Milis en Mercken (2002) gebruiken in die context ‘social skills’: de competentie om te gaan met con"icten, 
communicatie en kritiek. Westerveld spreekt over de wijze waarop een projectmanager het project leidt en 
waarop taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld (Westerveld, 2003). Belassi en Tukel (1996) spreken over 
aan de projectmanager gerelateerde factoren als delegeren, coördineren, verantwoordelijkheid dragen en 
verbondenheid aangaan. Bourne spreekt over “art of project leadership” als zij het heeft over de toepassing van 
de ‘hard skills’ (Bourne, 2005, p. 39). Het gemeenschappelijke in de beschrijvingen zijn de diverse communi-
catieve vaardigheden. Op basis van een literatuurstudie naar leiderschap in projecten komt Bourne (2005) tot 
een beschrijving van leiderschap als het vermogen om te werken met anderen, het vermogen een gezamenlijke 
visie te ontwikkelen en het vermogen anderen, via e#ectieve communicatie, te motiveren zich te committeren 
aan die visie. Leiderschap is daarmee een transactie tussen leider en volgers, al kan de een niet zonder de 
ander bestaan. 
Leiderschap in projecten dient twee kloven te overbruggen: (1) de kloof van het gezag, “authority gap”, door 
het bouwen van vertrouwensrelaties en het motiveren van teamleden en andere stakeholders en (2) de 
kloof van de betrokkenheid, “commitment gap”, het laten doordringen van de visie, de betekenis ervan en de 
verantwoordelijkheid ervoor van voor de betrokkenen (Bourne, 2005, p. 39). Om deze kloven te overbruggen 
heeft Bourne onderzoek gedaan naar benodigde competenties van een projectleider. De competenties 
waarover een projectleider dient te beschikken zijn:
- het creëren en communiceren van een gedeelde visie (Christenson & Walker, 2004);
- het leiden van het projectteam (Christenson & Walker, 2004);
- het managen van de directe omgeving van een project (Pinto & Slevin, 1998);
- verantwoordelijkheid nemen voor het bereiken van de projectdoelen (Turner, 1999);
- het coördineren van alle aspecten van een project, van de projectteamleden en van andere middelen 

(Briner & Geddes, 1990);
- het verzekeren dat alle formele en informele communicatie plaatsvindt (Pinto & Slevin, 1998);
- het in ere houden van ethische, juridische, kwaliteits- en prestatienormen (Turner, 1999);
- het spelen van advocaat van de duivel voor het project (Cleland, 1990).
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Deze competenties zijn geformuleerd in het perspectief van projecten in het algemeen en in het algemeen 
heersende perspectief van het reductionisme in het bijzonder. Wanneer we onafhankelijk van die perspectieven 
naar leiders kijken, kunnen we de onderzoeksresultaten van Bennis (1989) gebruiken. Op basis van het jarenlang 
volgen van top (project-)leiders, komt Bennis tot vier competenties die kenmerkend zijn voor sterke leiders:
-‐	   Belangstelling: het vermogen om belangstelling van anderen te wekken, niet alleen omdat zij een visie 

hebben, maar omdat zij een buitengewone aandacht en toewijding uitstralen;
-‐	   Zin en betekenis. Om een visie voor anderen zichtbaar te maken en hen op één lijn te brengen, moet een 

leider zíjn visie kunnen uitdragen. Communicatie en gelijkgerichtheid gaan daarin samen. Een leider maakt 
dat een denkbeeld voor anderen tastbaar en reëel wordt, zodat zij daaraan hun steun kunnen verbinden;

-‐	   Vertrouwen, met als voornaamste determinant ‘betrouwbaarheid’, zodat men weet waar je op uit bent. 
Ook hier gaan communicatie en gelijkgerichtheid samen;

-‐	   Zelfmanagement: de kennis van de eigen vaardigheden en deskundigheid en het e#ectief gebruik 
daarvan. Een sterke leider kent zichzelf, kent zijn sterke kanten, koestert ze en kweekt ze op om zichzelf te 
ontwikkelen tot een nog sterker leider. 

Sterk leiderschap wordt door de gehele organisatie gevoeld, het geeft vaart en dynamiek aan het werk en 
geeft ruimte voor initiatief. De handelingsruimte en de ruimte voor zelfstandig optreden die een e#ectief 
leider in een organisatie creëert, worden gekenmerkt door vier verschijnselen: (1) de mensen voelen dat ze 
belangrijk zijn en hebben het gevoel dat wat zij doen zin en betekenis geeft; (2) leren en vakbekwaamheid 
zijn belangrijk; (3) de mensen zijn deel van een gemeenschap, ze voelen dat ze erbij horen; en (4) het werk is 
opwindend, uitdagend, stimulerend, fascinerend en een genoegen. Bennis voegt daaraan toe dat een leider 
de energie losmaakt om zich te vereenzelvigen met een uitdagende visie op de toekomst. Deze benadering 
motiveert door identi!catie (Bennis, 1989). 

Uit een onderzoek onder 414 projectleiders blijkt dat zowel intellectuele als management en emotionele 
of sociale competenties (IQ, MQ, EQ) leiderschapsprestaties van projectleiders verklaren (Turner, Müller & 
Dulewicz, 2009b). Daartoe behoren competenties als analyseren, visieontwikkeling en strategievorming 
(IQ), communiceren, empowering en ontwikkeling (MQ), en motiveren, invloed uitoefenen en intuïtieve 
ontwikkeling (EQ). Cleland (1990) deed onderzoek naar leiderschap in projecten en vond vier belangrijke 
variabelen die de kwaliteit van het leiderschap van een projectmanager bepalen: de persoonlijke kenmerkende 
eigenschappen van de projectleider, de houding, behoeften en andere kenmerken van de volgers, kenmerken 
van de projectorganisatie zoals het doel, de structuur en de aard van het resultaat, en de omgeving in sociaal, 
politiek en economisch opzicht. De persoonlijke kenmerkende eigenschappen die van een projectmanager 
een projectleider maken, gaan over het juiste palet aan interpersoonlijke vaardigheden, om te kunnen werken 
met een team en met stakeholders, in een omgeving van loyaliteit, commitment, respect, toewijding en 
vertrouwen. De visie van Cleland op projectleiderschap is belangrijk omdat hiermee leiderschap niet iets van 
een individu is, maar een complexe relatie tussen variabelen van vier variabelen (Cleland, 1990). Hij ontslaat de 
projectmanager hiermee niet van zijn individuele verantwoordelijkheid een succesvol projectleider te zijn en 
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wijst hem op ‘the art of project leadership’. Dat begint bij het richten van aandacht middels het stellen van een 
doel. Vervolgens moet hij er betekenis aan geven: “the meaning for the project that team members can rally 
around” (Cleland, 1990, p. 465). Tenslotte moet hij de weg ernaar toe creëren: de projectvisie. Die visie moet hij 
helder maken aan anderen. Daarmee geeft hij betekenis aan het projectdoel.
Een groeiend aantal organisaties ziet weinig verschil tussen de prestaties van een projectmanager met 
een training of certi!caat en een projectmanager zonder training of certi!caat. Er blijkt wel een correlatie 
te bestaan tussen de ervaring van de projectmanager en het succes dat hij heeft, al is de reden hiervoor 
onbekend (Carayannis, Kwak & Anbari, 2005). Ervaring met gelijksoortige projecten wordt gezien als een 
projectsuccesfactor (Brown, 2007; Milis & Mercken, 2002; Pint & Slevin, 1989). Een ervaren projectmanager kan 
realistischer schattingen in tijd en geld maken om zodoende een beter plan te maken en risico’s in een eerder 
stadium inschatten (Milis & Mercken, 2002). Ervaring vormt tevens een basis voor besluitvorming: intuïtie krijgt 
meer fundering (Leybourne & Sadler-Smith, 2006). Een ervaren projectmanager is dan ook bedreven in zowel 
IQ- als MQ- en EQ- competenties. 

4.3.5 Projectsuccesgebied 3: Projectteam

Leiderschap is de belangrijkste factor om een eenmaal gevormd projectteam goed te laten functioneren 
(Cleland, 1990). Een goed functionerend projectteam wordt sinds jaar en dag genoemd als factor voor 
projectsucces (Belassi & Tukel, 1996; Brown, 2007; Milis & Mercken, 2002; Pinto & Slevin, 1989; Westerveld, 
2003, Yeoh et al., 2008). Er is een signi!cant verband tussen een e#ectief team en projectsucces (Peslak & 
Stanton, 2007). Kenmerkend voor een projectteam ten opzichte van een ‘regulier’ team is de tijdelijkheid en de 
onzekerheid (Bourne, 2005), de introductie ervan in een bestaande organisatiecultuur (Shenhar & Dvir, 2007) 
en de procesgeoriënteerdheid (in tegenstelling tot functionele georiënteerdheid) (Cleland, 1990). Het doel 
van een goed functionerend projectteam is om via waardering voor het project (Westerveld, 2003) en een 
verbinding aan het project (Belassi & Tukel, 1996; Milis & Mercken, 2002) te komen tot projectsucces. Aspecten 
bij het formeren van een goed functionerend team zijn werving, selectie en opleiding van het individu (Pinto 
& Slevin, 1989). Daarnaast wordt er continu aandacht gevraagd voor vaardigheden met een sociale en een 
technische invalshoek (Belassi & Tukel, 1996; Milis & Mercken, 2002). Tenslotte speelt een goede samenstelling 
van het team op zich een rol (Westerveld, 2003), waarbij zich direct de vraag aandient of het van tevoren 
gedegen samenstellen van een team tot grotere teamprestaties leidt. Belbin’s teamrolmanagement (1993) is 
een van de meest gerenommeerde instrumenten voor teamsamenstelling en -ontwikkeling. Belbin betoogt 
dat samenstelling van het team een belangrijke factor is in het beïnvloeden van teamprestaties. Hij stelt 
dat evenwichtig samengestelde teams beter presteren dan niet-evenwichtig samengestelde teams en dat 
schaarste van een teamrol een nadelige invloed heeft op de teamprestatie. Zowel eerdere (Partington & Harris, 
1999; Senior, 1997) als latere onderzoekers (Van de Water, Ahaus & Rozier, 2007) vinden hier geen bewijs voor.
Brown noemt als processen in een goed lopend projectteam: de mate waarin de nadruk wordt gelegd op een 
hoog niveau van teamprestaties; de mate waarin teamleden worden aangemoedigd creatief en innovatief 
te zijn en voortdurend te zoeken naar betere manieren om het werk gedaan te krijgen; de mate waarin 
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de teamleden zichzelf zien als deelnemer aan de besluitvorming over hun projecten; en de mate waarin 
de organisatie teamleden aanmoedigt con"icten en kritiek openlijk te uiten (Brown, 2007). Kort gezegd: 
presteren, innoveren, committeren en communiceren. Chrisostomo (2008) komt tot soortgelijke aspecten bij 
zijn onderzoek naar belangrijke voorspellers voor het welslagen van de uitvoering van projecten: kennis en 
kunde, het vermogen het veranderingsproces te beheersen en het vermogen om te gaan met reacties van 
teamleden. Uit de psychologie komen soortgelijke geluiden. De psycholoog Csikszentmihalyi (1975) noemt 
drie pijlers voor het vergroten van de kans op een goed functionerend team: aansprekende doelen, duidelijke 
en directe feedback, en een balans tussen uitdagingen en vaardigheden.

De toestand waarin mensen dermate betrokken zijn bij een activiteit dat ze alles om hen heen vergeten, staat 
bekend als "ow (Csikszentmihalyi, 1975). Flow is een “uiterst geconcentreerde staat van bewustzijn waarbij 
je het gevoel ervaart dat alles goed en vanzelf gaat, bijna automatisch en moeiteloos” (Weggeman, 2007, p. 
100). Flow is een subjectieve ervaring waarin mensen op hun best presteren. Alhoewel het begrip niet scherp 
is gede!nieerd - “a holistic sensation that people feel when they act with total involvement” (Csikszentmihalyi, 
1975, p. 36) -, is het voldoende aanwezig om wetenschappers het concept "ow breed te laten gebruiken 
(Quinn, 2005). Flow leidt tot motivatie en hoge productiviteit, mits de opgedragen doelstelling en de daarvoor 
benodigde kennis en vaardigheden met elkaar in balans zijn. Teveel kennis of het gevoel meer potentie te 
hebben dan waar aanspraak op wordt gemaakt, leidt tot verveling. Teveel uitdaging in relatie tot kennis 
en vaardigheden leidt tot angst. Het ultieme "owgebied bevindt zich tussen de gestelde uitdaging en de 
gevraagde kennis en vaardigheid. Het zelfbewustzijn van een individu in "ow verdwijnt (Csikszentmihalyi, 
1975) en daarmee wordt, zolang het individu zich onderdeel van het team voelt, een individuele balans 
ondergeschikt aan de teambalans. De kans op "ow is groter naarmate er meer ‘shared values’ zijn: gedeelde 
waarden van het individu met het team of de organisatie (Weggeman, 2007). Een projectvisie kan helpen bij 
het zichtbaar krijgen van die gedeelde waarden, evenals bij het formuleren van de doelstellingen op de juiste 
balanslijn (Christenson & Walker, 2004). Schmidt en Posner (1983) laten zien dat de aantrekkingskracht die een 
team op een teamlid uitoefent voor een groot deel bepaald wordt door de gevoelde overeenstemming tussen 
de persoonlijke doelen en het projectdoel. Weggeman spreekt in deze context van een ‘collectieve ambitie’ 
en stelt dat het energieniveau stijgt door een verhoogde motivatie, die ontstaat door een sterk gedragen 
collectieve ambitie (Weggeman, 2007). 

4.3.6 Projectsuccesgebied 4: Belanghebbenden

Recentelijk wordt onderscheid gemaakt tussen ‘management of projects’ en ‘management by projects’ 
(Bourne, 2005; Söderlund, 2004). Bij ‘managing by projects’ is het project het middel om een hoger gelegen 
doel in de omgeving van het project te bereiken (Bourne, 2005). Brown (2007) spreekt in het kader van 
projectecologie over ‘culture management’: de mate waarin de organisatie zich bewust bezighoudt met het 
vormgeven van de cultuur van de organisatie naar een ondersteuning voor projectmanagement. Turner en 
Müller spreken van “managing the interface to neighbouring projects” (Turner & Müller, 2003, p. 6). Belassi 



Value-based Project Management 93

en Tukel onderscheiden externe factoren zoals concurrenten en aannemers, en omgevingsfactoren zoals 
politieke, economische, sociale, technologische en natuurlijke factoren. De eerste categorie valt onder 
stakeholders, de tweede categorie zijn omgevingsfactoren (Belassi & Tukel, 1996). Ook Milis en Merken maken 
dit onderscheid. Zij gebruiken de termen ‘managing relationships’ en ‘change management’, waarbij change 
management uiteenvalt in “changes within the project” en “changes provoked by the outcome of the project” 
(Milis & Merken, 2002, p. 110). De laatst genoemde categorie omvat factoren als technologie en cultuur. 
Söderlund introduceert hiervoor het begrip ‘projectecologie’ en refereert daarmee naar de term ecologie uit 
de biologie. Ecologie bestudeert de verspreiding van organismen, de dynamiek van de wisselwerking tussen 
organismen en de relaties tussen organismen en de niet-biologische omgeving. Waar ontologie de algemene 
eigenschappen van dingen uit de omgeving beschrijft, is (project-) ecologie juist geïnteresseerd in de relatie 
tussen projecten en hun omgeving (Söderlund, 2004). De projectecologie zou je kunnen vertalen als een 
sociaal gedreven complexiteit (Small & Walker, 2010), gericht op het integreren van projectmanagement met 
de algemene ontwikkelingen in management en organisaties (Söderlund, 2004). Grabher (2002) wijst eveneens 
op het belang van de onderlinge relatie tussen (het doel van) een project en zijn omgeving. Hij doet onderzoek 
naar de economische omgeving van projecten en benadrukt het belang van de langetermijnrelaties voor het 
generen van vertrouwen in stakeholders van projecten. Hij benadrukt echter dat de kern van het probleem van 
veel projecten is dat juist die langetermijnrelaties veelvuldig ontbreken. Dit kan gezien worden als de paradox 
van projecten: het zijn de relaties die ontbreken in situaties waar zij het meest nodig zijn (Grabher, 2002). Voor 
het succesvol managen van projecten moet er een verandering plaatsvinden van toespitsing op instrumenten 
naar een verkenning van de sociale werkelijkheid van projecten (Van Aken, T., 1996). Die sociale werkelijkheid 
bestaat uit tal van bewegingen in de omgeving. Projecten voeren in wezen een sociale infrastructuur die is 
gebouwd op en rond netwerken, plaatsen, instellingen en bedrijven. Relaties tussen tijdelijke en permanente 
organisaties zijn niet een kwestie van eenvoudige vervanging, maar moeten worden beschouwd in termen 
van onderlinge afhankelijkheid, waarbij Grabher stelt: “Cool projects rely on boring institutions” (Grabher, 
2002, p. 205).
Alle bestudeerde onderzoekers beschouwen stakeholdermanagement als een activiteit van de projectmanager. 
‘Client consultation’ gaat speci!ek over de invloed van de klant: communiceren, consulteren en actief luisteren 
naar de belangen van de klant (Pinto & Slevin, 1989). Anderen zien stakeholdermanagement als een interactie 
tussen project en omgeving. “How does the project interact with various stakeholders?” vraagt Westerveld 
(2003, p. 415) zich af. Belassi en Tukel (1996) richten zich bij stakeholdermanagement op de interactie met 
partijen als concurrenten, toeleveranciers en de klant en beschouwen deze partijen als belanghebbenden 
met invloed. Mintzberg ziet een project (adhocratie) als een speelveld van macht en beïnvloeding. Hij gebruikt 
in die context het woord coalitie om aan te geven dat er sprake is van een mix van gemeenschappelijke en 
tegengestelde belangen. Een (project-) organisatie is als het ware de uitkomst van onderhandelingsprocessen 
rondom deze belangenmix en de hiermee samenhangende machtsverdeling. Mintzberg onderscheidt interne 
(medewerkers) en externe coalities (met als voornaamste groepen: eigenaren, geassocieerden, medewerkers, 
publieke organen) (Mintzberg, 1983). In de context van de adhocratie of projectorganisatie, zouden we coalities 
stakeholders kunnen noemen.
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Een algemene de!nitie van stakeholders is “any group or individual who can a#ect or is a#ected by the 
achievement of the organization’s objectives” (Freeman, 1984, p. 46). Een meer relationele omschrijving is: 
“those whose relations to the enterprise cannot be completely contracted for, but upon whose co-operation 
and creativity it depends for its survival” (Van Tulder, Kaptein, Van Mil & Schilpzand, 2004, p. 18). Alhoewel er 
vanuit diverse perspectieven naar de theorie over stakeholders wordt gekeken (zoals sociale wetenschappen 
en de convergentietheorie), is het gemeenschappelijke het belang in de uitkomst van het project dat 
stakeholders hebben (Sutter!eld, Friday-Stroud & Shivers-Blackwel, 2006). Dat belang kan een interesse zijn 
(iemand die geraakt zal gaan worden door een beslissing), een recht (een legale claim) of een eigenaarschap 
(een legale titel op een bezit of een middel) (Carroll & Buchholtz, 2000). De meeste stakeholders van een 
project hebben een interesse vanuit hun meerwaarde: kennis, inzicht en/of draagvlak (Bourne, 2005, p. 31): 
“Stakeholders are individuals or groups who have an interest or some aspects of rights or ownership in the 
project, can contribute in the form of knowledge, insight, or support, or can impact or be impacted by the 
project”. De termen ‘can impact’ en ‘can be impacted by’ refereren aan een dynamisch proces van de relaties 
tussen stakeholder onderling en met de projectorganisatie (Bourne, 2005). Deze de!nitie raakt aan de alom 
bekende de!nitie die gehanteerd wordt in de PMBoK Guide en kan daarmee als een praktisch hanteerbare 
de!nitie worden beschouwd (PMI, 1996). 
Naast het begrip belanghebbende, worden ook de term betrokkene en participant in projectmanagement-
literatuur gebruikt. Om verwarring te voorkomen worden deze begrippen in dit proefschrift als volgt 
onderscheiden. Een belanghebbende is iemand wiens belang bij het project betrokken is en die het project 
kan beïnvloeden of die erdoor beïnvloed wordt (Bourne, 2005). Het kan zijn dat een belanghebbende, om 
wat voor reden dan ook, niet betrokken wordt. Een betrokkene is iemand die zelf bij het project betrokken 
is, mogelijk om een belang te behartigen, maar mogelijk ook zonder belang (bijvoorbeeld als getuige). Een 
betrokkene is niet per se een belanghebbende en ook niet per se een participant (McKeen & Guimaraes, 
1997). Een participant is een speciaal soort betrokkene. Hij verstrekt informatie, heeft invloed op de te nemen 
beslissingen en kan voortdurend zien wat er met zijn input gebeurt, maar hoeft niet per se belanghebbend te 
zijn (McKeen & Guimaraes, 1997).

De invloed van stakeholders bestaat uit vier processen. Ten eerste is dat de verwachting van een stakeholder 
over en zijn percepties op het project en het projectresultaat (Berntsson-Svensson, 2006). Ten tweede is dat de 
onderliggende en veelal impliciete, perceptie op projectsucces (Berntsson-Svensson, 2006). Ten derde wordt 
stakeholdersbetrokkenheid tegenwoordig als ‘normaal’ ervaren; stakeholders zien hun betrokkenheid niet 
langer als een onderscheidend vermogen van een projectmanager, maar als een recht (Van Tulder et al., 2004). 
Ten vierde speelt de bereidheid van projectmanagers om de relaties met deze stakeholders te managen, een 
belangrijke rol (Belassi & Tukel, 1996; Milis & Mercken, 2002; Pinto & Mantel, 1990). De invloedrijke relatie van 
stakeholders kent drie redenen: een praktische, een ethische en een inhoudelijke reden (Van Tulder et al., 
2004). De praktische reden betreft de medeverantwoordelijkheid bij productsucces. Onvoldoende expliciet 
geadresseerd stakeholdermanagement kan leiden tot onzekerheid over het belang van een stakeholder, met 
onverwachte problemen als gevolg (Karlsen, 2002). Gebruikers zijn een speciaal soort stakeholders met vooral 
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een praktisch belang. Aansluiting bij de kernwaarden en kernprincipes van een organisatie leidt tot een meer 
valide projectbeleid. Het niet e#ectief managen van de (al dan niet verborgen) agenda’s van de stakeholders, 
brengt vaak grote (kosten-, tijd- of andere vormen van) overschrijdingen met zich mee (Sutter!eld et al., 2006). 
De inhoudelijke reden betreft de kwaliteit van besluitvorming in het project. Goede relaties met stakeholders 
kunnen kennis, inzicht en draagvlak in het aanscherpen van de projectvisie en het projectdoel met zich 
meebrengen, evenals het ondersteunen van de uitvoering ervan (Bourne, 2005). Meer en diverse zienswijzen 
en meer kennis leiden tot kwalitatief betere argumenten van besluiten (Van Tulder et al., 2004).
Erkenning van de belangrijkheid van het managen van de stakeholders wordt onvoldoende ondersteund door 
de huidige projectmanagementmethoden (Bourne, 2005). Ook in de praktijk blijken lang niet alle projecten 
een min of meer formeel en/of systematisch stakeholdersproces te kennen (Karlsen, 2002). De methoden 
voor het identi!ceren van stakeholders zijn veelal ontworpen vanuit een statisch perspectief. Daarbinnen 
hebben zij hun eigen focus. Walker en Rowlinson (2003) richten zich op onzichtbare stakeholders. Rowley’s 
model (1997) is gebaseerd op de concentratie van het netwerk van stakeholders in de naburige omgeving 
van de organisatie. Fletcher, Guthrie, Steane, Roos & Pike (2003) richten zich op stakeholders als verrijking 
in economische zin. Veil en Turner (2002) zijn geïnteresseerd in de kennis van stakeholders. Voorbeelden 
van ontwikkelingen van dynamische ondersteuningen op het gebied van stakeholdermanagement zijn de 
stakeholdercircle (Bourne, 2005) en de strategische stakeholderdialoog (Van Tulder et al., 2004). Essentie van 
het dynamische perspectief van Bourne is dat niet elke stakeholder hetzelfde is. Met de ‘stakeholder circle’ is het 
mogelijk maatwerkstrategieën te ontwikkelen en te prioriteren. Van Tulder et al. (2004) bezien het dynamische 
in het perspectief van tijd. In de strategische stakeholdersdialoog wordt een relatie met elke stakeholder 
opgebouwd die begint bij kennismaken en geleidelijk overgaat in betrekken, onderzoeken en het bereiken 
van wederzijdse meerwaarde.

Niet alleen stakeholders, maar ook het (top-)management kan een projectsucces versterken of afbreken. 
De rol van het management in de succesvolle uitvoering van de projecten dient dan ook niet te worden 
geblokkeerd (Fui-Hoon Nah, 2006; Loonam & McDonaugh, 2005; Pinto & Slevin, 1989; Yeoh et al, 2008; Zwikael, 
2008; Zwikael, Levin & Rad, 2008). Tal van onderzoekers stellen dat projecten die ondersteund worden in de 
organisatie, een grotere kans hebben om succesvol te worden afgesloten, zeker als die ondersteuning komt van 
het topmanagement (Belassi & Tukel, 1996; Brown, 2007, Milis & Mercken, 2002; Pinto & Mantel, 1990; Standish 
Group, 2004). De reden daarvoor is dat er een positieve relatie bestaat tussen het managementsupport en 
prioriteit bij het management voor het behalen van het projectdoel (Liu, 2009). Managementsupport wordt 
dan ook genoemd als de meest kritische succesfactor voor projecten (Fortune & White, 2006; Liu, 2009; Tukel 
& Rom, 1997; Yeoh et al., 2008). Daarnaast is het ontbreken van (top-) managementondersteuning de meest 
aanwijsbare reden voor projectfalen (Liu, 2009; Whittaker, 1999). Topmanagementsupport betreft niet per se 
het hele topmanagement, maar op zijn minst de constante aandacht van een ‘project champion’ (Fui-Hoon 
Nah, 2006). Een ‘project champion’ is een betrokkene die de coöperatieve capaciteiten van managers weet 
te stimuleren (Hertogh & Westerveld, 2010). Topmanagementsupport is de participatie en de betrokkenheid 
van de directie bij een project (Loonam & McDonagh, 2005). Brown (2007) beschrijft topmanagementsupport 
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als de mate waarin de verschillende subeenheden actief worden aangemoedigd om projectteams op 
een gecoördineerde wijze te ondersteunen, door doeltre#ende bijdragen te leveren in de richting van de 
verwezenlijking van het projectdoel. Termen die in de beschrijving van het topmanagementsupport gebruikt 
worden zijn ‘actief aanmoedigen’ (Brown, 2007), ‘de bereidheid van het management om te leveren’ (Pinto & 
Slevin, 1989), ‘het helpen van de projectmanager’ (Belassi & Tukel, 1996) of ‘bereid zijn om aan te wenden’ en 
‘het bouwen van strategische samenwerkingsverbanden’ (Loonam & McDonagh, 2005). Deze auteurs zijn het 
erover eens dat topmanagementsupport cruciaal is voor verwezenlijking van het projectdoel. De doeltre#ende 
bijdragen waar Brown op doelt kunnen zijn: middelen, gezag en/of macht (Pinto & Slevin, 1989), invloed 
uitoefenen op de besluitvorming of het gedrag van gebruikers (Milis & Mercken, 2002), het controleren van de 
toegang van een projectmanager tot middelen (Belassi & Tukel, 1996) en het managen van de veranderingen 
(Milis & Merckel, 2002). Loonam en McDonagh (2005) spreken, in hun studie naar managementsupport in 
literatuur van 1990-2004, over kapitalisatie, lange termijn investeringen, toewijzen van middelen, ontwikkelen 
van projectcoalities, het bij elkaar brengen van projectgroepen om kansen te pakken, het laten aansluiten van 
de projectvisie op de organisatievisie, het ontwikkelen van strategieën om veranderingen te implementeren, 
het aanmoedigen van positief en constructief gedrag, en het je ervan verzekeren dat veranderingen onderdeel 
zullen gaan uitmaken van de nieuwe organisatiecultuur. Over wanneer topmanagementsupport het meest 
gewenst is lopen de meningen uiteen. Jiang, Chen en Klein (2002) tonen aan dat topmanagementsupport 
in de fase voorafgaand aan een project de kans op succes vergroten. Pinto en Slevin (1989) laten zien dat 
topmanagementsupport het meest noodzakelijk is tijdens de uitvoeringsfase. Yeoh et al. (2008) en Fui-Hoon 
Nah (2006) stellen dat een consistente en toegewijde ondersteuning en sponsoring van het topmanagement 
gedurende het gehele project de benodigde operationele middelen verzekert. Onderzoek vanuit het 
perspectief van de projectmanager toont aan dat, ongeacht de grootte van de organisatie, het ontbreken 
van topmanagementsupport de grootste boosdoener voor teamdemotivatie is. Projectmanagers missen het 
topmanagementsupport vooral als ze dat het meest nodig hebben: in de beginfase (Schmid & Adams, 2004).
De meerwaarde van topmanagementsupport voor projectsucces zit ten eerste in de kennis van top-
managers op basis waarvan gegronde beslissingen kunnen worden genomen: zij zijn de link tussen 
organisatievisie en projectvisie. Ten tweede beïnvloedt het topmanagement direct het operationeel 
management. Door deze invloed wordt het uitvoeren van de taken van een projectteam vergemakkelijkt. 
Ten derde heeft topmanagementsupport haar invloed op het gedrag van de gebruikers: een hoge mate van 
managementsupport in combinatie met waargenomen problemen, verhoogt het belang van gebruikers en 
dus de gebruikersacceptatie van het project. Tenslotte speelt het topmanagement een belangrijke rol in het 
managen van de veranderingen die een project teweeg brengt (Milis & Mercken, 2002).

Studies naar topmanagementsupport in projecten blijven beperkt tot prescriptieve studies. Zij geven aan wat 
het topmanagement moet doen, maar faciliteren niet in begrip van wat het topmanagement daadwerkelijk 
doet (Loonam & McDonagh, 2005). Verder onderzoek is noodzakelijk aangezien topmanagers niet weten welke 
managementprocessen meer of minder bijdragen aan projectsucces (Zwikael, 2008). De managementprocessen 
die aangetoond bijdragen aan projectsucces zijn: communicatie, (begrip van) projectmanagementtechnieken, 
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opdrachtverstrekking, kwaliteitsmanagement, kennismanagement en projectsuccesmetingen (Liu, 2009; 
Zwikael, 2008; Zwikael et al., 2008). In elk van die processen valt een volwassenheidsniveau te onderscheiden. 
Via ‘initial’, ‘developed’, ‘envolved’ en ‘advanced’ komt men bij het hoogste niveau, ‘leader’. Het ontwikkelen van 
het project door de matrix (die ontstaat uit managementprocessen vs. volwassenheidsniveaus) van ‘initial’ naar 
‘leader’ op de zes genoemde managementprocessen vergroot de kans op projectsucces signi!cant (Zwikael 
et al., 2008). 

4.3.7 Projectsuccesgebied 5: Gebruikers

Een klant is de persoon die de dienst van een professional (persoon of organisatie) gebruikt of gaat 
gebruiken; een gebruiker is de persoon die de opererende dienst gebruikt (Oxford, 2009). In de literatuur over 
projectmanagement worden de termen ‘client’ en ‘user’ nogal eens door elkaar gebruikt (Pinto & Slevin, 1989). 
Westerveld (2003) maakt wel onderscheid tussen een klant en een gebruiker: een klant initieert (indirect) het 
project om een speciale behoefte te bevredigen; een gebruiker is degene die het projectresultaat functioneel 
gaat gebruiken. In de praktijk zijn gebruikers zowel interne functionele afdelingen die het (al dan niet gehele) 
projectresultaat gaan gebruiken, als klanten buiten de organisatie (Pinto & Slevin, 1989).
Gebruikersacceptatie is een van de belangrijkste factoren voor projectsucces (Pinto & Slevin, 1988), ongeacht 
de grootte van de organisatie (Turner, Ledwith & Kelly, 2009a). Het is de ultieme toets voor productsucces. 
Het vertrouwen van gebruikers in een product of systeem is een belangrijke maat voor het gebruik ervan 
(Dirkx, 2002). Met name in de beginfase van een project, bij het formuleren van de initiële projectdoelen en het 
opstellen van de projectvisie, heeft gebruikersacceptatie meerwaarde (Pinto & Slevin, 1989). Diverse studies 
hebben aangetoond dat het gebrek aan gebruikersbetrokkenheid in de beginfase van een project, later, in de 
implementatiefase, leidt tot weerstand bij de gebruikers (Jiang et al., 2002; Yeoh et al., 2008). Het is nodig in de 
beginfase gebruikerseisen en wensen helder te speci!ceren. Ter compensatie van gebruikersbetrokkenheid 
zijn tal van risico-ondersteunende technieken ontworpen, die projectvereisten helpen de!niëren. Jiang et al., 
(2002) onderzochten de mogelijkheid gebruikersbetrokkenheid voorafgaand aan het project te initiëren: ‘pre-
project partnering’. Uit dat onderzoek blijkt dat gebruikers niet per se het doel van een project hoeven te 
ondersteunen, maar moeten kunnen bijdragen aan het speci!ceren van eisen en wensen om de acceptatie 
van het projectresultaat te vergroten. Gebruikers kunnen met name in de pre-projectfase een waardevolle 
input leveren. Zij kunnen bij het reviewen en testen verzekeren dat het project de doelen behaalt die 
aansluiten bij hun wensen en zij zullen de hoger liggende projectdoelen begrijpen waardoor hun weerstand 
bij implementatie zal verminderen (Yeoh et al., 2008).
Gebruikersacceptatie is bereikt wanneer het project een bevredigend voordeel oplevert voor de eindgebruiker 
(Turner, 1999). In welke mate de gebruiker het projectresultaat accepteert, wordt niet alleen beïnvloed 
door het betrekken van eindgebruikers in het project, maar tevens door de kunst van het verkopen van het 
projectresultaat (Pinto & Slevin, 1989). 
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4.3.8 Projectsuccesgebied 6: Resultaat

Projectsucces bestaat uit projectmanagementsucces en productsucces (zie hoofdstuk 2). Projectmanagement-
succes wordt bepaald door de traditionele triangel van tijd, geld en kwaliteit. Een project dat binnen de aan 
deze drie aspecten gestelde eisen is gebleven, kent een succesvol projectmanagement (Baccarini, 1999; 
Turner, 1999). Verreweg de meeste publicaties in zowel wetenschappelijke als populaire boeken en artikelen 
over projectmanagement gaan over het managen van de triangel tijd, geld en kwaliteit (Söderlund, 2004). De 
kernvraag van een projectmanager is daarin: Hoe zorg ik dat ik het gevraagde product binnen de gestelde 
tijd en het gestelde budget realiseer? Die vraag impliceert drie beheersprocessen: kwaliteitsbeheersing, 
kostenbeheersing en tijdbeheersing. Onderzoekers naar projectmanagementsucces richten zich op (1) het 
maken en (2) het monitoren van een plan voor het kunnen beheersen van deze triangel. Een planning is een 
raming (Belassi & Tukel, 1996) of werkplan op basis van een geordende en geplande functionele decompositie 
van de werkpakketten (Milis & Mercken, 2002), weergegeven in een gedetailleerde speci!catie (Pinto & Slevin, 
1989), teneinde operationele controle te kunnen uitvoeren (Westerveld, 2003). Het monitoren omvat controle- 
en auditmechanismen (Belassi & Tukel, 1996; Milis & Mercken, 2002) voor tijdige verscha&ng van uitgebreide 
management-informatie in elke fase van het project (Pinto & Slevin, 1989) die gebruikt kunnen worden voor 
communicatiedoeleinden en om te kunnen focusseren (Milis & Mercken, 2002).Veel creatieve projecten 
(waaronder R&D en ICT), hebben te kampen met de uitspraak ‘creativiteit laat zich niet plannen’. Desondanks 
blijkt ook het plannen van dit soort projecten een bijdrage aan succes te leveren (Pinto & Mantel, 1990). 

4.3.9 Verbinding tussen projectsuccesfactoren

Bourne (2005) stelt dat een lijst met projectsuccesfactoren niet gehanteerd moet worden als checklist, maar 
bezien moet worden als een uitgebalanceerd, samenhangend geheel. Er is nauwelijks onderzoek gedaan 
naar samenhang tussen projectsuccesfactoren. Een paar onderzoeken vormen hierop een uitzondering (Liu, 
2009; Toor & Ogunlana, 2009; Turner et al., 2009a; Werner & Lester, 2001). Resultaten uit deze onderzoeken 
tonen vooral verbanden aan tussen projectsuccesfactoren en projectleider. Zo toont onderzoek onder 115 
projectmanagers naar motivatie in projectteams een positief verband aan tussen de (participatieve) stijl van 
leidinggeven van de projectmanager enerzijds en de intrinsieke motivatie van het projectteam anderzijds 
(Schmid & Adams, 2008). Ander onderzoek, onder 414 projectmanagers toont eveneens een positief ver-
band aan tussen competenties van de projectleider enerzijds en het commitment van het team aan de 
projectleider anderzijds (Turner et al., 2009a). Er bestaat een positief verband tussen de aanwezigheid, begrip 
en acceptatie van het projectdoel enerzijds en de tevredenheid van het team anderzijds (Werner & Lester, 
2001). Onderzoek onder 78 projectmanagers van grote bouwprojecten toont een positief verband aan tussen 
de aanwezigheid van topmanagementsupport en de e#ectiviteit van projectleiderschap (Toor & Ogunlana, 
2009). In datzelfde onderzoek wordt een positief verband aangetoond tussen de strategie en de e#ectiviteit 
van projectleiderschap. Topmanagementsupport is, in een onderzoek onder 746 Australische geregistreerde 
projectmanagers, eveneens positief gerelateerd aan het proces van het projectmanagement (Liu, 2009). Al deze 
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resultaten zijn weergegeven als doorgetrokken lijnen in !guur 4.2. Een dikke lijn geeft een sterk verband aan. 
Doel van deze !guur is een beeld te geven van de verbindingen tussen projectsuccesfactoren. Dit !guur zou 
de indruk kunnen geven dat het projectsuccesgebied ‘gebruikers’ niet samenhangt met de overige gebieden. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat er geen bewijs is gevonden in gepubliceerde onderzoeksresultaten 
naar een samenhang met andere projectsuccesfactoren.

Zoals opgemerkt, zijn kwantitatieve onderzoeken naar relaties tussen (gebieden van) projectsuccesfactoren niet 
ruim voorhanden. Daarom is gekozen voor een tweede vorm voor het verkrijgen van inzicht in de onderlinge 
samenhang. Hiertoe zijn, uit het netwerk van de auteur, experts uit het werkveld van projectmanagement 
benaderd. Deze experts zijn ‘thought leaders’ op het gebied van project- en verandermanagement en opereren 
in een werkveld waarin wetenschap en praktijk beide aanwezig zijn (zie hoofdstuk 5). Hen werd gevraagd 
hoe zij de verbindingen tussen de projectsuccesfactoren ervaren. Hun ervaringen staan weergegeven als 
onderbroken lijnen in !guur 4.2. Details staan weergegeven in bijlage H. Hoe dikker een lijn tussen twee 
factoren, hoe sterker de verbinding wordt gezien. Wellicht ten overvloede wordt hier vermeld dat het in beide 
gevallen primair gaat om een beeld te creëren van de samenhang. Uit de beelden valt op te maken dat er 
sprake is van samenhang tussen de projectsuccesgebieden. Uit de literatuurreview bleken diverse signi!cante 
verbanden aangetoond (doorgetrokken lijnen), die in de praktijk worden ervaren (onderbroken lijnen). De 
centrale positie van het leiderschap valt op. 

project-
managementleiderschap

team visie

omgeving gebruikers

Figuur 4.2: Verbindingen tussen gebieden van projectsucces volgens literatuur (doorgetrokken lijnen) en experts 
(onderbroken lijnen). 
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4.4 Ideeën voor een nieuwe aanpak

De belangrijkste taak van ontwerpgericht onderzoek, is het ontwikkelen van ideeën over interventies die het 
veldprobleem kunnen helpen oplossen en die helpen de daarvoor verantwoordelijke mechanismen (beter) 
te begrijpen. Deze ideeën kunnen voortkomen uit literatuurstudies en daarin beschreven kwantitatieve 
onderzoeksresultaten. In ontwerpstudies binnen de managementwetenschappen is het eveneens nuttig 
de ervaringen van de probleemhebbers in het veld mee te wegen. Vanuit gebruikers of probleemhebbers is 
datgene wat praktisch bruikbaar is, aantrekkelijker dan een idee dat wetenschappelijk onderbouwd is (Denyer 
et al., 2008).
Input voor het ontwerp in deze ontwerpstudie komt voort uit empirie en theorie over chaordische systemen 
(paragraaf 4.1), moderne managementconcepten (paragraaf 4.2) en projectsuccesfactoren (paragraaf 4.3). De 
zes gebieden van de projectsuccesfactoren (visie, leiderschap, team, belanghebbenden en gebruikers) geven 
een beeld van factoren die in de praktijk van het projectmanagement bepalend kunnen zijn voor projectsucces. 
In de onderzoeken waarop deze studie gebaseerd is (Belassi & Tukel, 1996; Brown, 2007; Milis & Mercken, 2002; 
Pinto & Slevin, 1989; Westerveld, 2003), wordt niet expliciet vermeld vanuit welk perspectief deze factoren 
bekeken worden. Gezien de dominantie van het reductionistisch denken in projectmanagement in het 
algemeen (Hertogh & Westerveld, 2010) is het voorstelbaar dat genoemde onderzoeken vanuit dit perspectief 
zijn uitgevoerd. Desalniettemin kunnen deze factoren waardevolle ideeën voor interventies opleveren. Er is een 
extra studie gemaakt van de verbinding tussen deze factoren in theorie en praktijk (zie paragraaf 4.3.9). Bij het 
vaststellen van de moderne managementconcepten die minder aanwezig zijn in projectmanagementliteratuur 
dan in algemeen managementliteratuur (zie hoofdstuk 1), heeft het gehanteerde perspectief geen rol 
gespeeld. De desbetre#ende concepten (‘create’, ‘motivate’, ‘value’, ‘trust’, ‘social’) zijn afzonderlijk bestudeerd. 
Zoals gebleken uit paragraaf 4.2, zijn zij van verschillende aard (toestand, proces, factor), waardoor zij input 
kunnen zijn voor een rijk scala aan ideeën voor interventies. Het toepassingsdomein van Value-based Project 
Management is in hoofdstuk 1 beschreven als ‘chaordische projecten’. Kenmerken van chaordische systemen 
bieden eveneens input voor ideeën voor interventies. Deze kenmerken (‘consciousness’, ‘connectivity’, 
‘indeterminacy’, ‘dissipation’ en ‘emergence’) kunnen met name dienen als input voor het holistisch karakter 
van Value-based Project Management.

Het bestuderen van een systeem als een geheel is in het perspectief van het complexiteitsdenken essentieel 
(Van Eijnatten, 2003). De projectsuccesfactoren, moderne managementconcepten en de kenmerken van 
chaordische systemen bieden ideeën voor samenhang, interactie, afhankelijkheid en binding van het geheel. 
Uit deze ideeën zijn elf ontwerpstellingen geformuleerd. In hoofdstuk 7 wordt een tabel gepresenteerd waarin 
de projectsuccesfactoren, de moderne managementconcepten en de kenmerken van chaordische systemen 
gekoppeld zijn aan de ontwerpstellingen. De interventies van die ontwerpstellingen worden beschreven in 
hoofdstuk 7; de onderliggende mechanismen en de outcomes ervan in hoofdstuk 8. 
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5 Empirische dataverzameling

In dit vijfde hoofdstuk wordt de wijze van empirische dataverzameling beschreven. De toegepaste 
ontwerpaanpak voor dit onderzoek is ‘design science research’ (zie hoofdstuk 3). Via deze methodologie 
wordt kennis gegenereerd teneinde een veldprobleem op te lossen (Van Aken, 2007). Het actief gebruiken 
van de praktijkstroom kan daarbij helpen (Van Aken & Andriessen, 2011). Om praktijkkennis te vergaren, zijn 
op diverse momenten in het ontwerpproces vragen gesteld, gesprekken gevoerd en interviews gehouden 
met experts, opdrachtgevers, projectleiders en projectmanagers. Deze momenten staan als zwarte blokjes 
weergegeven in het ontwerpproces in !guur 5.1. 
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Figuur 5.1: Momenten van empirische dataverzameling in het ontwerpproces.
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De nummers in de blokjes komen overeen met de paragrafen in dit hoofdstuk. In dit hoofdstuk worden de 
totstandkoming van de groepen participanten, de branche waaruit zij afkomstig zijn, de vraag die hen gesteld 
is en het percentage dat daarop gereageerd heeft, beschreven. De resultaten van de dataverzameling zijn, voor 
wat betreft de validatie, verwerkt in hoofdstuk 9 en voor wat betreft de diagnose in hoofdstuk 1. In dit vijfde 
hoofdstuk zal daarnaar verwezen worden. De participanten zijn direct (uit het netwerk van de onderzoeker) 
dan wel indirect (via digitale media) benaderd. Zij zijn met name werkzaam in de ICT, de bouw, het bankwezen, 
de zakelijke dienstverlening, of als zelfstandig professional. Zij werken allen dagelijks en veelal fulltime in 
projectverband op een leidinggevende positie. Een volledige weergave van de participanten met de branche 
waarin zij werkzaam zijn, hun functie en hun betrokkenheid bij het ontwerpproces van Value-based Project 
Management, is opgenomen in bijlage F.

5.1 Toepassingsgebied PRINCE2 en PMBoK

In hoofdstuk 1 is een categorisering voor projecten gepresenteerd. Bij gebrek aan literatuur over het 
toepassingsgebied van de veelgebruikte projectmanagementaanpakken PRINCE2 en PMBoK, zijn experts 
benaderd. Zij hebben desgevraagd hun visie gegeven op het daadwerkelijk toepassingsgebied van deze 
aanpakken. Zij reageerden positief op de via Twitter gestelde vraag:

DeKleinePrinses Nicoline Mulder
Wie noemt zichzelf ‘expert’ in het gebruik van PRINCE2 en/of PMBoK en wil 
4 vragen daarover beantwoorden? Mail: n.t.mulder@tue.nl
1 minute ago

Aan de zeven mensen die reageerden (twee van hen noemden zich expert in beide aanpakken) is via e-mail 
gevraagd of zij gebruikersexpert zijn in het gebruik van deze methoden (en geen adviseur of trainer). Bij 
bevestigend antwoord (100%; niet geveri!eerd) is hen per mail de categorisering van projecten van Shenhar 
en Dvir (2007), met een korte toelichting, voorgelegd (zie bijlage G voor de volledige mail). In die mail is hen 
gevraagd ‘Hoe zou jij, nadat je de tekst over de assen hebt gelezen, de methode(n) waar jij expert in bent, op 
elk van die assen inschatten en waarom?’ Hun reacties staan weergegeven in bijlage A. De functies en branches 
waarin deze experts werkzaam zijn, zijn opgenomen in bijlage F, waarin zij staan aangekruist in kolom I.



Value-based Project Management 103

5.2 Moderne managementconcepten

Het ontwerp in dit proefschrift is gebaseerd op de vooronderstelling dat moderne concepten van management 
minder aanwezig zijn in literatuur over projectmanagement dan in literatuur over algemeen management (zie 
hoofdstuk 1). In hoofdstuk 1 is deze vooronderstelling getest en valide bevonden voor de concepten ‘create’, 
‘motivate’, ‘social’, ‘value’ en ‘trust’. Bij de totstandkoming van de ‘longlist’ voor de validatie, is gebruik gemaakt van 
deelnemers (>100) aan projectmanagementtrainingen in 2007 en 2008. Deze projectmanagementtrainingen 
hadden tot doel projectmanagers met enkele jaren werkervaring communicatief vaardiger te maken. Zij 
werden opgeleid tot ‘projectmanager IPMA-C2’. Hen is tijdens een training mondeling de vraag gesteld: Welke 
begrippen, concepten, inzichten of waarden zie je binnen het algemeen management? Er is verder niets 
medegedeeld over de context van de vraag. Uit hun antwoorden is de ‘longlist’ ontstaan zoals weergegeven 
in bijlage C. Deze participanten staan in bijlage F aangeduid als AA1A en aangekruist in kolom II: Moderne 
managementconcepten.

5.3 Samenhang projectsuccesfactoren

In de literatuur over projectsuccesfacoren ontbreekt een beeld van de samenhang tussen de zes gebieden 
van projectsucces, te weten: team, visie, projectmanagement, gebruikers, omgeving en leiderschap (zie 
hoofdstuk 4). Om een beeld te vormen over deze samenhang is gebruik gemaakt van de visie van experts in 
projectmanagement die gezien kunnen worden als ‘thought leaders’. Deze experts zijn door de onderzoeker 
rechtstreeks benaderd middels een brief (bijlage H). Zij houden zich vakmatig bezig met het professionaliseren 
van projectmanagement, zij hebben (promotie-) onderzoek gedaan naar projectmanagement en hun 
sporen verdiend in de ontwikkeling van het vakgebied. Vier experts zijn benaderd; drie hebben hun 
medewerking verleend. Aan de drie experts is onderstaand beeld gepresenteerd, waarin de zes gebieden 
van projectsuccesfactoren staan weergegeven: team, visie, projectmanagement, gebruikers, omgeving, 
leiderschap (zie hoofdstuk 4). 

Aan de experts is gevraagd in dit beeld aan te geven of zij vinden dat de verbinding tussen deze gebieden 
sterk of matig is, of niet bestaat. Het beeld dat door het samenvoegen van deze drie expert-beelden ontstaat 
is gepresenteerd in paragraaf 4.3, !guur 4.3. Een overzicht van de functies en branches waarin deze experts 
werkzaam zijn, is opgenomen in bijlage F. Daarin staan zij aangekruist in kolom III.

2 
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Figuur 5.2: Zes gebieden van projectsuccesfactoren.

5.4 Gebruikers- en functionele eisen voor een aanpak

In hoofdstuk 6 wordt het programma van eisen voor een nieuw te ontwerpen aanpak voor chaordische projecten 
samengesteld. Daarvoor zijn twee groepen van participanten benaderd: projectleiders en onderzoekers.

5.4.1 Projectleiders

Tijdens het ontwerpproces heeft de onderzoeker vele intervisiesessies voor projectleiders gefaciliteerd. Uit 
de casuïstiek die tijdens de intervisiesessies aan bod kwam, bleek dat deze projectleiders werkzaam zijn 
in projecten die zijn aan te merken als chaordisch. Het scala aan branches waarin zij werkzaam zijn, bevat 
onder meer zorg, bouw, industrie, telecom, overheid, !nanciële dienstverlening en zakelijke dienstverlening. 
Deelnemers noemden zichzelf projectmanager. Aan het eind van deze intervisiesessies hebben de deelnemers 
de vraag voorgelegd gekregen: Aan welke gebruikerseisen moet een projectmanagementaanpak voor jou 
voldoen? Er werd een globale context medegedeeld (‘promotieonderzoek naar een nieuw te ontwerpen 
aanpak voor complexe projecten’). 20 Projectmanagers gaven mondeling of schriftelijk, via mail of via sociale 
media, antwoord op deze vraag. Gemiddeld gaven de participanten 2,3 antwoorden op de gestelde vraag. 
Hun antwoorden zijn in gecomprimeerde versie verwerkt in hoofdstuk 6 en in volledige versie in bijlage M. 
Deze resultaten worden in hoofdstuk 6 gebruikt voor het samenstellen van het programma van eisen. De 
functies en branches waarin deze projectleiders werkzaam zijn, is opgenomen in bijlage F. Daarin staan zij 
aangeduid als AA2A met als functie P (‘project leader’) en aangekruist in kolom IV.
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5.4.2 Onderzoekers

Om een beeld te krijgen van de behoefte aan gebruikerseisen en aan functionele eisen, is contact gezocht 
met onderzoekers uit het vakgebied, verenigd in het ‘Platform Projectmanagement Nederland’. Leden 
van dit platform zijn werkzaam als onderzoeker op het gebied van projectmanagement en verbonden aan 
universiteiten, hogescholen of andere onderzoeks-instellingen. Een deel van hen is (tevens) werkzaam in het 
bedrijfsleven. Indirect (via de secretaris van het platform) is hen per mail de vraag gesteld: Aan welke gebruikers- 
en functionele eisen moet een projectmanagementaanpak volgens u voldoen? Vier van de leden gaven een 
uitgebreid antwoord per mail. Hun antwoorden staan weergegeven in bijlage N en worden in hoofdstuk 
6 gebruikt voor het samenstellen van het programma van eisen. De gegevens van deze onderzoekers zijn 
opgenomen in bijlage F. Daarin staan zij aangekruist in kolom IV, met als functie R (‘researcher’).

5.5 Testen van het ontwerp middels ‘peer consultation’ (# – test)

5.5.1 Verantwoording #-test

Om aan te tonen dat een ontwerp werkt, moet het worden gevalideerd: toetsen of de beschreven interventie 
in de bedoelde context de beoogde e#ecten realiseert. In de softwareontwikkeling spreekt men dan van $-, 
%- en '-testen (Dolan & Matthews, 1993). 
Een $-test test het ontwerp in een gecontroleerde omgeving, veelal de natuurlijke omgeving van de onderzoeker. 
De onderzoeker maakt zelf deel uit van de omgeving. In een $-test worden fouten, toepassingsproblemen 
en onvolledigheden opgespoord. Het is een vorm van co-creatie waarbij klanten, potentiële gebruikers of 
bijvoorbeeld collega’s kritisch meedenken met de onderzoeker. Bij een %-test wordt een ontwerp getest door 
derden (Van Aken, 2005). Doel van een %-test is te bepalen of het ontwerp doet waarvoor het ontworpen 
is. Met andere woorden: lost het ontwerp het veldprobleem op? In een %-test gebruiken mensen uit de 
doelgroep het ontwerp voor een bepaalde periode in hun eigen omgeving en brengen vervolgens verslag 
uit over hun ervaringen. Essentieel element van %-testen is de afwezigheid van de ontwerper tijdens het 
gebruik, zodat mogelijke blinde vlekken van de ontwerper ten aanzien van het gebruik, zichtbaar worden 
(Argyris, 1996). De beste manier voor het testen van een ontwerp is het testen in het veld, gedurende langere 
tijd: een '-test. Een '-test stelt mensen in de gelegenheid het ontwerp voor onbepaalde tijd te gebruiken 
en eventuele problemen die zij tegenkomen te melden aan de ontwerper (Ozer, 1999). Met deze test kan 
direct antwoord worden verkregen op de vraag of het veldprobleem, dat de aanleiding is voor het ontwerp, 
daadwerkelijk met dit ontwerp wordt opgelost. Dat is wat ook ‘design science research’ beoogt: het genereren 
van kennis om veldproblemen op te lossen (Van Aken, 2005). Deze wijze van valideren is tijdrovend, gezien 
de doorlooptijd van (chaordische) projecten. Om betrouwbare informatie over het gebruik van Value-based 
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Project Management te krijgen zou de aanpak in meerdere projecten moeten worden toegepast. Ook dat is 
een tijdrovende wijze van valideren die binnen een promotietraject redelijkerwijs niet haalbaar is. Tenslotte is 
het niet ondenkbaar dat projectleiders liever werken met een ‘bewezen’ aanpak, dan met een nieuwe aanpak 
(Weber, 2011), wat pleit voor niet alleen een parallelle test, maar ook een longitudinale test. Deze argumenten 
van doorlooptijd, veelheid en onbekendheid leiden tot de keuze voor een meer pragmatische manier van 
valideren: een $-test, gevolgd door een %-test. Bij de validatie van de resultaten van ontwerpgericht onderzoek 
gaat het primair om het aantonen dat het ontwerp werkt en is een $-test, gevolgd door een %-test gepast (Van 
Aken, 2005). In dit onderzoek gebruiken we de ‘peer consultation’ als vorm voor de $-testen en de veldtest als 
%-testen. 

5.5.2 ‘Peer consultation’ als vorm voor de #-test

Na het ontwerp van Value-based Project Management wordt de aanpak getest middels een $-test. Een $-test 
test het ontwerp in een gecontroleerde omgeving, veelal de natuurlijke omgeving van de onderzoeker. Value-
based Project Management wordt getest middels een ‘peer consultation’. Bij ‘peer consultation’ geeft een 
groep collega-onderzoekers, experts, professionals, of potentiële gebruikers advies aan de onderzoeker. Zij 
kunnen commentaar geven en verbeteringen voorstellen. Door ‘peer consultation’ kan het ontwerp in de ogen 
van (potentiële) gebruikers aan geloofwaardigheid winnen (Tan, 2010). Het resultaat van deze consultatie is 
informatie over relevantie en plausibiliteit van het ontwerp. Hoofdstuk 9 geeft de resultaten van dit testproces 
weer. In dit proefschrift zijn ‘peers’ onderzoekers en professionals op het gebied van projectmanagement. Zij 
becommentariëren en bediscussiëren Value-based Project Management in het algemeen en ‘Project’s Eleven’ 
in het bijzonder. Er wordt gekeken naar de ontwikkelde ontwerpstellingen om te bepalen of de voorspelde 
mechanismen zullen worden geactiveerd (Weber, Ropes & Andriessen, 2011). 

5.5.3 Procedure van de #-tes

De ‘peer consultation’ wordt onderverdeeld in tien stappen (1 tot en met 10), voorafgegaan door een korte 
kennismaking en afgesloten met een afronding. 

-‐	   Kennismaking
1. Inleiding door de onderzoeker: Wat is een chaordisch project? 
2. Startvraag: Neem een project in gedachten waarbij u betrokken was. Wilt u in bijgevoegd schema 

aangeven hoe dat project zich laat karakteriseren? [C: Context]
3. Vraag 1: Wat ging er mis in dat project?
4. Vraag 2: Wat zou geholpen hebben (interventie of mechanisme) om dat project meer succesvol te 

laten verlopen?
5. Presentatie Value-Based Project Management in het algemeen en ‘Project’s Eleven’ in het bijzonder 

(door onderzoeker, zie bijlage J voor slides).



Value-based Project Management 107

6. Kunt u op een 5-puntschaal per constituent en voor Value-based Project Management in het geheel 
de mate van voorstelbare bruikbaarheid aangeven? (zie format bijlage I).

7. Vraag 3: Welke van deze interventie(s) zou geholpen hebben om datgene wat mis ging (vraag 1) niet 
te hebben laten gebeuren of de gevolgen ervan te beperken? [I: Interventie]

8. Vraag 4: Waartoe zou dat geleid hebben? [O: Outcome]
9. Vraag 5: Waarom denkt u dat die outcome zou ontstaan? [M: Mechanisme]
10. Heeft u suggesties voor verbetering van Value-based Project Management?

-‐	   Afronding: Wilt u meewerken aan een volgende validatiestap van Value-based Project Management?

Voor het beantwoorden van de vragen werd gebruik gemaakt van een format voor het commentaar. Dit 
format is weergegeven in bijlage I. Na elke vraag is er voldoende tijd voor participanten om met elkaar van 
gedachten te wisselen en individueel hun antwoord te noteren. De persoonsgegevens en de antwoorden op 
de vragen kunnen worden ingevuld in een format (zie bijlage I). Het resultaat van deze sessie is informatie 
over de relevantie en de plausibiliteit van Value-based Project Management en ‘Project’s Eleven’ en input 
voor verbetering. Op basis van deze resultaten kunnen Value-based Project Management en ‘Project’s Eleven’ 
worden aangepast. Aan het eind van de ‘peer consultation’ wordt gevraagd wie van de aanwezigen (delen 
uit) Value-based Project Management wil toepassen op (een deel van) het eigen (al dan niet chaordische) 
project. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen geneigd zijn om meer inzet te tonen voor het uitvoeren van 
beslissingen waaraan zij hebben bijgedragen, dan die waar ze niet aan hebben bijgedragen. Zij voelen meer 
ondersteuning bij het gebruik van de aanpak, omdat zij de mogelijkheid hebben gekregen om die aanpak 
mede vorm te geven (Beyer & Trice, 1982). Het is verleidelijk te stellen dat de positieve reacties en de extra inzet 
van gebruikers die deel hebben genomen aan de ‘peer consultation’, misschien wel van essentieel belang zijn 
voor succesvol gebruik van Value-based Project Management. Daarom wordt niet alleen aan de mensen uit de 
‘peer consultation’ groep gevraagd Value-based Project Management toe te passen in een %-test, maar ook aan 
projectleiders die niet bij de ‘peer consultation’ aanwezig zijn.

5.5.4 Participanten aan de #-test

Ontwerpwetenschappen ontwikkelen kennis voor het oplossen van ontwerpvraagstukken en verbeter-
problemen. Het testen is erop gericht vast te stellen of deze kennis bijdraagt aan het bereiken van het beoogd 
resultaat (Van Aken, 1994). Echter, “veel onderzoekers zijn kopschuw met het starten van nieuwe projecten, 
(…) niet opgewassen tegen de veelheid van verstorende factoren in het werkveld die nauwelijks iets heel 
laten van de oorspronkelijke intenties” (Kessels, 1995, p. 42). Het heeft geen zin om vanuit een dogmatische 
houding criteria als betrouwbaarheid en validiteit op te stellen, als er weinig substantieels overblijft om 
deze criteria te toetsen. Deze criteria zijn op onderzoek binnen ontwerpwetenschappen van toepassing. De 
feitelijke beoordeling van betrouwbaarheid en geldigheid is, net als bij ander onderzoek, afhankelijk van 
de waardenoriëntatie van de beoordelaar. “De waardering voor de kwaliteit zal wisselen al naar gelang het 
perspectief van de beoordelaar die er kennis van neemt. (…) Verschillende beoordelaars leggen verschillende 
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eisen aan op grond waarvan zij de geloofwaardigheid van beweringen aanvaarden en door de ‘school’ waartoe 
de oordelende behoort” (Kessels, 1995, p. 43). Een uitweg uit deze impasse is te vinden door onderzoekers en 
werkveld dichter bij elkaar te brengen. Kessels houdt een pleidooi voor het valideren van ontwerpen waarbij 
onderzoekers en participanten uit het werkveld het ontwerp vanuit eenzelfde waardenspectrum benaderen. 
Dit pleidooi versterkt het zoeken van participanten aan testen binnen het eigen netwerk.
Participanten aan de $-test worden benaderd via sociale media. Ongeveer 800 volgers van ‘De Kleine Prinses’ 
(werknaam van de onderzoeker in deze media) kunnen berichten hieromtrent lezen. Deze volgers volgen 
De Kleine Prinses vrijwillig. Dat zou kunnen betekenen dat zij het ontwerp aanschouwen vanuit eenzelfde 
waardenperspectief als de onderzoeker zelf (Kessels, 1995). De berichtgeving luidt: 

DeKleinePrinses Nicoline Mulder
Gezocht: experts op het gebied van #projectmanagement voor het valideren van 
een nieuwe aanpak. Interesse? Mail: n.t.mulder@tue.nl
1 minute ago

41 Betrokkenen reageerden bevestigend op dit twitterbericht, dat ook via LinkedIn te lezen was. Zij kregen 
vervolgens per mail een informatiebrief met daarin onder meer de exacte datum en locatie toegestuurd 
(zie bijlage K voor de volledige tekst). 22 Van hen meldden zich aan voor de ‘peer consultation’, waarvan er 
uiteindelijk 18 hebben deelgenomen aan de sessie, het merendeel als projectleider of projectmanager. De 
19 mensen die zich niet aanmeldden, gaven allen aan wel op een andere manier te willen meewerken. De 
gegevens van deze participanten zijn opgenomen in bijlage F. Daarin staan zij aangekruist in kolom V. De 
uitvoering van de $-test vond plaats op vrijdag 16 december 2011, van 13:00 tot 17:00 uur, bij de faculteit 
‘Industrial Engineering & Innovation Sciences’ van de Technische Universiteit Eindhoven. De resultaten van de 
‘peer consultation’ zijn verwerkt in hoofdstuk 9 en opgenomen in de bijlagen P (kwalitatieve resultaten) en Q 
(kwantitatieve resultaten). 

5.6 Testen van het ontwerp middels veldonderzoek ($ – test)

5.6.1 Verantwoording $-test

Na het herontwerp van Value-based Project Management ten gevolge van de $-test, is de aanpak voor een 
tweede maal getest middels een %-test. Het doel van een %-test is te bepalen of het ontwerp ‘doet’ waarvoor 
het is ontworpen, door het verkrijgen van meer robuust en objectief bewijs, geleverd door een derde partij 
(Van Aken, 2005). De onderzoeker zelf speelt geen actieve rol in de %-test. Dat is belangrijk, want inherent 
aan het doen van ontwerpgericht onderzoek is een bepaalde mate van vooringenomenheid van de 
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onderzoeker. De aanname dat een bepaalde ontwerpstelling in een bepaalde context helpt om een bepaald 
probleem op te lossen, is het startpunt van veel ontwerpgericht onderzoek, zo ook in dit geval. Een e#ectief 
instrument waarmee kan worden ingespeeld op deze inherente vooringenomenheid is het %-testen van de 
ontwerpstellingen (Stam, 2011). 

5.6.2 Veldtest als vorm voor de $-test

Dolan en Matthews (1993) onderzochten verschillende %-testmethoden. Zij concludeerden dat het uitvoeren 
van een %-test vooral geschikt is in situaties waar het ontwerp complex is, de gebruikers heterogeen en de 
potentiële toepassingsmogelijkheden van het ontwerp nog niet zijn uitgekristalliseerd. Zodoende lijkt een 
%-test zeer geschikt voor het testen van de hoofdontwerpstelling en de elf subontwerpstellingen van Value-
based Project Management. Stam (2011) formuleerde vijf regels voor een e#ectieve %-test in ontwerpgericht 
wetenschappelijk onderzoek: 

1. Streef alle doelen van de %-test na, te weten: (1) (verder) testen van de werking van de ontwerpstellingen; 
(2) testen van de productdocumentatie; en (3) versterken van de legitimiteit van de ontwerpstelling door 
het verzamelen van succesverhalen. Bij de %-test van Value-based Project Management worden alle drie 
de doelen nagestreefd. De nadruk ligt daarbij op het eerste doel: hebben de interventies het gewenste 
e#ect? Uitgangspunt voor het tweede en derde doel is het programma van eisen, zoals beschreven in 
hoofdstuk 6.

2. Respecteer de heterogeniteit van de participanten. Voor het vrijgeven van het eindresultaat is het 
belangrijk dat de ontwerpstellingen wordt getest onder zoveel mogelijk verschillende omstandigheden. 
Het doel hiervan is om de grenzen van de context te verkennen. Dit impliceert dat testlocaties van de %-test 
buiten de aanvankelijk beoogde context kunnen liggen. Uitgangspunt bij de selectie van de participanten 
voor de %-test van Value-based Project Management is dat zij vrijwillig aan deze test deelnemen. Soort 
organisatie, soort project en rol in het project worden niet begrensd.

3. Bereid goed voor. Een goede voorbereiding van de participanten is van cruciaal belang voor het welslagen 
van de toepassing van de ontwerpstellingen (Halman, 1994). Dit impliceert vooral dat de kennis over 
de aanpak moet worden overgedragen. Bij Value-based Project Management gebeurt dit door middel 
van een guideline, waarin een samenvatting van de achterliggende theorie is beschreven. De complete 
guideline is weergegeven in bijlage L. Desgevraagd kan elke participant een uitgebreidere beschrijving 
van het ontwerp ontvangen.

4. Zorg voor periodieke en systematische monitoring. Het doel van deze regel is tweeledig. Systematische 
periodieke monitoring van de %-test door de onderzoeker, verhoogt de kwaliteit van de feedback en 
reduceert de kans op mislukken. In het startgesprek is daarom aan participanten gevraagd een logboek 
bij te houden, zoals toegelicht in de guideline (bijlage L). Enerzijds helpt hen de aanpak bewust te blijven 
gebruiken. Anderzijds helpt het bij het beantwoorden van de vragen in het eindgesprek: het moment 
waarop het e#ect wordt verwoord.
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5. Genereer feedback. Het doel van het testen in ontwerpgericht onderzoek is om terugkoppeling te krijgen 
op het functioneren van ontwerpstellingen (Van Aken, 2005). Aangezien een %-test niet alleen in de 
praktijk, maar ook door mensen uit de praktijk wordt uitgevoerd, is dit de ultieme manier om waardevolle 
feedback te genereren over de e#ectiviteit van de ontwerpstelling. Het al genoemde logboek is ook 
ondersteunend aan dit doel van de %-test.

Een vorm van %-testen is het uitvoeren van een veldtest. In een veldtest wordt het ontwerp beoordeeld op 
e#ectiviteit: Zijn de uitkomsten zoals voorspeld? (Baarda, De Goede & Teunissen, 2005). Een veldtest richt zich 
op de directe uitkomsten. Uiteindelijke uitkomsten, waarbij veel meer factoren dan de te testen interventie 
een rol spelen, zijn door een veldtest veel moeilijker te bewijzen. De gerealiseerde e#ecten hoeven namelijk 
niet altijd het gevolg te zijn van de toegepaste interventies (Weber et al., 2011). 
In een veldtest is de onderzoeker vooral op zoek naar ‘supporting evidence’, ondersteunende bewijsstukken 
voor zijn voorspellingen. Het verzamelen van ‘supporting evidence’ kan plaatsvinden met behulp van ‘critical 
incidents technique’. Deze door Flanagan in 1954 ontworpen analysetechniek omvat in essentie het verzamelen 
van voorbeelden uit de praktijk die een negatief dan wel positief e#ect laten zien van de te testen aanpak. De 
techniek van ‘critical incidents’ geeft een helder beeld van de manier waarop de aanpak gebruikt is en invloed 
heeft gehad op de praktijk. Zij wordt beschreven in de volgende subparagraaf.

5.6.3 Procedure van de $-test

De %-test bestaat grofweg uit drie stappen: een startgesprek, een gebruikersperiode en een eindgesprek. De 
agenda voor het startgesprek ziet er als volgt uit:
1. Inleiding:
- Voorstellen en kennismaken;
- Agendavoorstel: project – aanpak – deelname aan test.
2. Het project: Vragen van onderzoeker aan projectleider:
- Introductie op het project;
- Rol van de participant;
- Inschatting van de projectkarakteristieken: complexiteit, onzekerheid, vaagheid, tijdsdruk en noviteit;
- Fase van het project.
3. Value-based Project Management: presentatie van onderzoeker:
- Filoso!e achter Value-based Project Management;
- Toelichting op materialen;
- Mogelijke gebruiksvormen.
4. %-test en vervolg:
- Denkt onderzoeker dat dit een geschikt project is en wil projectleider meewerken aan een %-test?
- Toelichting op gebruik blocnote: noteren e#ecten 
 (expliciet: Niet voor onderzoeker maar voor projectleider i.v.m. onbewust bekwaamheid);
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- Co-creatie: resultaten van gebruik worden meegenomen in volgende versie;
- Omgang met privacy van organisatie en participant.
5. Afronding:
-  Nieuwe afspraak voor over 6 tot 8 weken.

Bij het startgesprek, direct voorafgaand aan de gebruikersperiode, wordt aan participanten een logboek 
overhandigd, waarin zij voor zichzelf aantekeningen over geconstateerde e#ecten kunnen maken. Het 
logboek dient als hulpmiddel bij het expliciteren van de e#ecten, en is enkel voor de participant zelf. Deze 
toelichting is in de guideline (zie bijlage L) van de aanpak opgenomen. Voorafgaand aan het eindgesprek wordt 
aan participanten gevraagd het logboek nog eens door te nemen, en tijdens het eindgesprek bij de hand te 
houden. Het herlezen van hun eigen aantekeningen kan helpen bij het beschrijven van kritieke situaties en 
hun e#ecten. De agenda voor het eindgesprek ziet er als volgt uit:
1. Introductie:
- Doel van dit gesprek: het e#ect van het gebruik van Value-based Project Management inventariseren;
- Tijdafbakening: ca. 1 uur;
- Opbouw: eerst een algemeen beeld verkrijgen, dan inventariseren van concrete situaties.
2. Algemene vraagstelling: Wat heb je anders gedaan de afgelopen twee maanden en met welk e#ect?
- ‘Critical incidents: Kun je een speci!eke situatie beschrijven waarin (een deel van) 
 Value-based Project Management opvallend goed, of in haar geheel niet bruikbaar was?
- Hoe heb je Value-based Project Management daarin gebruikt?
- Wat was het e#ect?
- Wat heb je anders gedaan dan dat je voorheen gedaan zou hebben?
3. Afsluiting:
- Vermelden procedure rondom terugkoppelen verslag en opname in publicaties;
Dankzegging.

Het inventariseren van de e#ecten van Value-based Project Management is uitgevoerd aan de hand van de 
‘critical incidents technique’. Deze techniek maakt gebruik van gegevens uit de herinnering van de gebruiker. 
De subjectiviteit van deze wijze van gegevensverzameling kan deels worden ondervangen door het gebruik 
van een logboek en door gestructureerd interviewen (Flanagan, 1954). Met deze techniek wordt participanten 
expliciet gevraagd naar kritieke situaties waarin Value-based Project Management opvallend e#ectief of juist 
ine#ectief was voor hun werk. Vervolgens wordt gevraagd naar het e#ect van het (al dan niet) gebruik. Dit 
resulteerde in 3 à 4 situaties per participant. Van het eindgesprek is een verslag gemaakt. Dat verslag is ter 
goedkeuring aan de participant voorgelegd met de volgende tekst: “Op vrijwillige basis heb je deelgenomen 
aan de %-test van mijn PhD-onderzoek aan de TU/e. Namen van organisaties etc. uit die test worden in 
publicaties over dit onderzoek verwerkt op de wijze waarop ze nu staan weergegeven in bijgevoegd document. 
De resultaten uit de %-test kunnen worden gebruikt in diverse publicaties, waaronder het proefschrift van dit 
onderzoek. Vraag 1: Wil je organisatie-, afdelings- en persoons-namen in de bijgevoegde tekst zo nodig wijzigen 
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of anonimiseren? Vraag 2:(Is dit volgens jou een waarheidsgetrouwe weergave van jouw betrokkenheid bij de 
testperiode? Zo niet, wil je dan jouw opmerkingen verwerken met de functie ‘controleren à opmerkingen’ en 
mij het document retour sturen?”
De retourgestuurde (en dus door participanten geaccordeerde) versies zijn opgenomen in bijlage R. De 
resultaten ervan worden gepresenteerd in hoofdstuk 9. Voorafgaand aan het eindgesprek is een vragenlijst 
over de gebruikersvriendelijkheid van Value-based Project Management toegestuurd. De lijst bevat stellingen 
met antwoordmogelijkheden op een 5-punt Likertschaal. De stellingen komen overeen met de eisen uit het 
programma van eisen (zie hoofdstuk 6). De vragenlijst is opgenomen in bijlage S. De resultaten ervan worden 
verwerkt in de laatste paragraaf van hoofdstuk 9, bij de confrontatie van het ontwerp met het plan van aanpak.

5.6.4 Participanten aan de $-test

De deelnemersgroep aan de veldtest voor Value-based Project Management bestaat uit acht personen. Een 
van hen is afkomstig uit de $-test, de ‘peer consultation’. Hij heeft positief geantwoord op de laatste vraag 
uit de $-test: Wilt u mee doen aan een volgende validatiestap van Value-based Project Management? en 
reageert positief bij een benadering met de vraag om deelname aan de %-test. Door deze deelname heeft 
deze participant een voorsprong in kennis over Value-based Project Management, middels onder andere 
een toelichting van de onderzoeker tijdens de -test. De overige participanten aan de %-test komen direct of 
indirect uit het netwerk van de onderzoeker. Zij gaven aan te willen meewerken aan de ‘peer consultation’, niet 
beschikbaar te zijn op de geplande datum, maar wel op een later moment te willen meewerken. De gegevens 
van deze deelnemers zijn opgenomen in bijlage F. Daarin staan zij aangekruist in kolom VI. De participanten 
kregen een inleidende mail (zie bijlage O). De participanten aan de %-test ontvingen een doosje met daarin 
een in boekvorm uitgegeven guideline (bijlage L) en de beschreven interventie. De elf interventies waren op 
elf geplasti!ceerde kaarten gedrukt. In het doosje zat tevens een aantekeningenboekje, een pen en een DVD 
van Ocean’s Eleven (zie bijlage U). 
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6 Programma van eisen

De ontwerpstudie in dit proefschrift volgt de gedachten van ‘design science research’ (zie hoofdstuk 3). Deze 
benadering stelt zich ten doel kennis te ontwikkelen om een veldprobleem op te lossen (Van Aken, 2007). 
Toetsen van het ontwerp in het veld is daarbij zeer gewenst (Renkema & Berghout, 2005). Een programma 
van eisen kan dienen als een eerste, theoretische toetssteen. In dit hoofdstuk wordt het programma van 
eisen voor een projectmanagementaanpak voor chaordische projecten opgebouwd. Paragraaf 6.1 beschrijft 
de categorieën van eisen bij ontwerpen in het algemeen en de bronnen van eisen voor Value-based Project 
Management in het bijzonder. In paragraaf 6.2 worden de eisen geïnventariseerd en toegedeeld aan een 
categorie. Het hoofdstuk sluit af met een samenvatting.

6.1 Categorieën en bronnen van eisen

6.1.1 Niveau van speci"ceren van eisen

Er bestaan aanpakken voor diverse problemen en in een breed scala aan experimentele gebieden. Een aanpak 
die goed beschreven is, laat de gebruiker de nodige vrijheid in toepassing op de speci!eke werkcontext en 
is niet al te rigide door het geven van strikte instructies (Weber, 2011). Een goede aanpak of ontwerp moet 
voldoen aan de eis van de minimale speci!catie. Dat wil zeggen dat het niet meer en niet minder informatie 
geeft dan nodig is om de volgende stap van het proces goed uit te voeren. Onderspeci!catie van het ontwerp 
leidt mogelijk tot ontwerpen die afwijken van de bedoelingen van de ontwerper. Overspeci!catie wordt 
bepaald door onder meer de competenties en ervaring van de mensen in de volgende stap (Van Aken, 
2011). De juiste balans tussen vrijheid en rigiditeit, of tussen onder- en overspeci!catie, is wat Van Aken en 
Weggeman (2000) het Daphne-dilemma noemen. Te weinigmanagement e#ort may lead to under-exploitation 
of managementinspanning kan leiden tot onderexploitatie vantheir potential and to poor productivity, but 
too much het potentieel, maar teveelmanagement attention may destroy their informal aandacht kan het 
potentieel vernietigen. Het Daphne-dilemma staat beschreven in de ‘guide’ Value-based Project Management 
(bijlage L), om potentiële gebruikers te laten nadenken over de mate van managementinspanning. Het 
formuleren van een goed programma van eisen voor Value-based Project Management is gerelateerd aan het 
zoeken naar de juiste mate van speci!catie van de eisen.
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6.1.2 Categorieën van eisen

Een veel voorkomende indeling van ontwerpeisen (Van Aken, Berends & Van der Bij, 2007) of van eisen aan een 
project (Wijnen, Renes & Storm, 1984) is het onderscheid in ontwerpbeperkingen, randvoorwaarden, functionele 
eisen en gebruikerseisen. Deze vier categorieën samen vormen het programma van eisen. Randvoorwaarden 
geven antwoord op de vraag: Aan welke omgevingseisen moet de oplossing voldoen? Functionele eisen 
geven antwoord op de vraag: Wat moet de oplossing doen? Gebruikerseisen geven antwoord op de vraag: Wat 
willen de gebruikers graag? Ontwerpbeperkingen geven antwoord op de vraag: Welke beperkingen brengt de 
ontwerper als persoon met zich mee? De hier gehanteerde volgorde is volgens Weggeman (1995) a"opend in 
hiërarchie van noodzakelijkheid. Aan de randvoorwaarden dient onherroepelijk te worden voldaan, omdat het 
ontwerp anders niet kan functioneren. Aan de eisen van de opdrachtgever dient te worden voldaan, omdat 
zij voortkomen uit een hoger doel waartoe het ontwerp een middel is. Het niet voldoen aan de eisen van 
de opdrachtgever kan ertoe leiden dat het ontwerp wel functioneert, maar onvoldoende bijdraagt aan het 
behalen van het hogere doel. Daarna dient rekening gehouden te worden met de gebruiksvriendelijkheid 
van het ontwerp om de kans op gebruik te verhogen. Tenslotte wordt gekeken naar ontwerpbeperkingen, die 
vooral e&ciëntievoordeel voor de ontwerper opleveren. Opgemerkt dient te worden dat de kwali!catie van 
eisen geen doel op zich is. Het doel van deze indeling is om te komen tot een gesystematiseerd programma 
van eisen om de aanpak te kunnen ontwerpen (Brockmöller, 2008). Daarnaast dient opgemerkt te worden 
dat de toewijzing van eisen aan een categorie subjectief is (Van Aken et al., 2007). Deze subjectiviteit wordt 
ingegeven door het gewicht dat aan de individuele eisen wordt gesteld (Weggeman, 1995).

6.1.3 Bronnen van eisen

Uit een meta-analyse gebaseerd op 45 onderzoeken, blijkt het betrekken van gebruikers bij de ontwikkeling 
van het eindresultaat, de factor met het meeste e#ect op gebruikerstevredenheid te zijn (Mahmood, Burn, 
Gemoets & Jacquez, 2000). Gebruikersbetrokkenheid wordt genoemd als een belangrijke projectsuccesfactor 
(Belassi & Tukel, 1996; McKeen & Guimaraes, 1997; Pinto & Slevin, 1989; Westerveld, 2003). Er bestaat geen 
twijfel over dat potentiële gebruikers veel beter weten wat zij straks nodig hebben, dan een ontwerper die 
niet de dagelijkse gebruikerservaring van het probleem, of het gemis van het resultaat kent (Yeoh et al., 2008). 
Gebruikers kunnen e#ectief bijdragen aan het speci!ceren van eisen en wensen om de acceptatie van het 
projectresultaat te vergroten (Jiang et al., 2002). Als gevolg van meer duidelijkheid over gebruikerseisen en 
-wensen is een hoge kwaliteit van het resultaat te verwachten (Damodaran, 1996; McKeen & Guimaraes, 1997). 
Tevens helpt het ongewenste functionaliteiten in het resultaat te voorkomen (Damodaran, 1996; McKeen & 
Guimaraes, 1997).
Data voor het programma van eisen voor Value-based Project Management worden, gezien het bovenstaande, 
vooral geïnventariseerd bij gebruikers. De procedure daarvoor is opgenomen in hoofdstuk 5. Via twee groepen 
is empirische data verkregen: projectleiders en onderzoekers op het gebied van projectmanagement. Aan 
projectleiders is de vraag voorgelegd: Aan welke gebruikerseisen moet een projectmanagementaanpak 
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voor u voldoen? Twintig projectmanagers gaven mondeling antwoord op deze vraag. Gemiddeld gaven de 
participanten 2,3 antwoorden. Hun antwoorden zijn opgenomen in bijlage M; in de lijst met participanten 
aan dit onderzoek (zie bijlage F) staan zij gecodeerd als AA2A. Aan de onderzoekers is gevraagd: Aan welke 
gebruikers- en functionele eisen moet een projectmanagementaanpak volgens u voldoen? Vier leden van 
het Platform Projectmanagementonderzoek Nederland gaven een antwoord per mail (zie bijlage N). In 
de lijst met participanten aan dit onderzoek (zie bijlage F) staan zij aangevinkt in kolom IV: gebruikers- en 
functionele eisen. In de literatuur is niets geschreven over eisen voor een projectmanagementaanpak. Van 
Aken et al. (2007) noemen als belangrijkste eis aan een ontwerp als oplossing voor een managementprobleem, 
dat de oplossing het probleem moet oplossen. Daarnaast stellen zij als aanvullende functionele eis, dat de 
baten de kosten moeten overstijgen. Als randvoorwaarden stellen Van Aken et al. (2007) dat de aanpak 
moet aansluiten bij de organisatiestrategie en moet passen in de organisatiecultuur, en dat gebruikers de 
benodigde competenties moeten hebben om de aanpak te gebruiken. Dit laatste is geen eis van de gebruikers 
aan het ontwerp, maar een voorwaarde van het ontwerp richting de gebruikers. Na onderzoek ten behoeve 
van een aanpak voor investeringsmanagement komen Renkema en Berghout (2005) tot vier eisen voor een 
managementaanpak: de aanpak is toegankelijk gedocumenteerd, wordt in de praktijk regelmatig toegepast, 
kent een structuur (alleen een verzameling vuistregels is onvoldoende) en is geschikt voor een bepaald 
type probleem. De ontwerpbeperkingen, inherent aan de keuze voor ‘design science research’, zijn dat het 
ontwerp een oplossing moet bieden voor het gestelde veldprobleem, dat het ontwerp bijdraagt aan de 
kennisontwikkeling van het vakgebied en dat ontworpen wordt vanuit het spelersperspectief, in tegenstelling 
tot het waarnemersperspectief (Van Aken & Andriessen, 2011). 

6.2 Programma van eisen

6.2.1 Randvoorwaarden 

Randvoorwaarden worden gesteld door de omgeving waarin het ontwerp (straks) zijn functie moet gaan 
vervullen en geven antwoord op de vraag: Aan welke omgevingseisen moet de oplossing voldoen? Dit zijn (al 
dan niet technische) eisen vanuit de omgeving gesteld, die door het ontwerp niet beïnvloed kunnen worden 
en waaraan dus onvoorwaardelijk moet worden voldaan (zoals wettelijke en ethische eisen of gedragscodes). 
Als dit niet het geval is, kan het ontwerp zijn functie niet vervullen (Weggeman, 1995). In het geval van Value-
based Project Management komen randvoorwaarden uit de omgeving waarin de aanpak gebruikt gaat 
worden. Die omgeving wordt gedomineerd door de organisatie waarin het project opereert. Dat betekent 
dat de nieuwe aanpak de waarden van die organisatie moet onderschrijven. Het expertpanel verwoordt dat 
als: ‘Een projectmanagementaanpak vertegenwoordigt onderliggende organisatieprincipes’. In de literatuur 
wordt dat omschreven als ‘aansluiten bij de strategie’ en ‘passen binnen de organisatiecultuur’ (Van Aken et al., 
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2007). Omdat de cultuur beschreven wordt in de organisatiewaarden (Van der Wal, 2006) en de strategie een 
uitwerking is van de organisatiecultuur (Van der Loo, 2007), kan de randvoorwaarde voor Value-based Project 
Management worden omschreven als: Value-based Project Management is gebaseerd op de waarden van de 
organisatie waarin het project wordt uitgevoerd. De randvoorwaarde is opgenomen in tabel 6.1.

6.2.2 Functionele eisen

Functionele eisen geven antwoord op de vraag: Wat moet de oplossing doen? Zij geven de kern van het 
ontwerp aan. Het zijn eisen die aan de uitvoering van het ontwerp worden gesteld. Functionele eisen komen 
meestal van de opdrachtgever. In het geval van een wetenschappelijk ontwerp volgen functionele eisen 
direct uit de probleemde!nitie of het ontwerpdoel (Andriessen, 2003). Het ontwerpdoel van dit proefschrift 
is het ontwerpen van een praktisch toepasbare projectmanagementaanpak vanuit het perspectief van het 
complexiteitsdenken, die een project laat groeien in projectvolwassenheid door het benutten van moderne 
managementconcepten (zie hoofdstuk 1). Het oplossen van het veldprobleem (Renkema & Berghout, 2005; 
Van Aken et al., 2007) is functionele eis 1. Daarnaast is de door de participanten genoemde eis ‘ondersteunen 
van de projectoperatie’ (zie bijlage N) een eis die aan de uitvoering van de aanpak gesteld wordt (functionele 
eis 2). Vervolgens wordt als eis gesteld dat de kosten boven de baten uit moeten stijgen (Van Aken et al., 
2007) (functionele eis 3). Vanuit de literatuur (Renkema & Berghout, 2005) wordt daaraan toegevoegd dat een 
aanpak regelmatig in de praktijk getoetst moet worden; een eis die aansluit bij het blijvend bieden van een 
geschikte oplossing voor veldproblemen (functionele eis 4). Verder wordt in de literatuur de functionele eis 
genoemd dat alle gebruikers de benodigde competenties moeten hebben ontwikkeld om met de aanpak te 
kunnen werken (Van Aken et al., 2007) (functionele eis 5).

6.2.3 Gebruikerseisen

Gebruikerseisen geven antwoord op de vraag: Wat willen de gebruikers graag? Het zijn eisen van de mensen 
die de te ontwerpen projectmanagementaanpak gaan gebruiken (niet te verwarren met gebruikerseisen 
van de mensen die het eindresultaat van het project gaan gebruiken). Gebruikerseisen zijn speci!eke eisen, 
vaak geformuleerd als wensen (Weggeman, 1995). Zij de!niëren met name de gebruiksvriendelijkheid 
(Andriessen, 2003). Twintig projectleiders gaven antwoord op de vraag: Aan welke gebruikerseisen moet 
een projectmanagement-aanpak voor u voldoen? (zie bijlage M voor de detailantwoorden en hoofdstuk 
5 voor de procedure omtrent het verzamelen van gebruikerseisen). De 46 antwoorden zijn in zes groepen 
te categoriseren. Al hun eisen zijn aan te merken als gebruikerseisen. Deze eisen de!niëren het begrip 
‘gebruikersvriendelijkheid’, een eis die eveneens in de literatuur wordt genoemd (Van Aken et al., 2007). 
De zes groepen van gebruikerseisen zijn: overzicht bieden over het project; gericht op het projectbelang; 
"exibel in gebruik; helder, eenvoudig en logisch in begrip; ondersteunend in de persoonlijke ontwikkeling; 
en motiverend. Voor projectmanagementaanpakken geldt: “One size does not !t all projects” (Shenhar, 2001, 
p. 394). Ook professionals en onderzoekers geven aan dat een projectmanagementaanpak in de toepassing 
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bovenal "exibel moet zijn: geschikt voor meerdere soorten projecten en toepasbaar in meerdere soorten 
situaties. Zij gebruiken daarvoor de woorden ‘"exibel’, ‘repeteerbaar’, ‘situatieafhankelijk toepasbaar’ en 
‘schaalbaar’. Daarbij moet de aanpak eenvoudig en helder en (volgens onderzoekers) kort beschreven zijn. 
Dit wordt ondersteund door literatuur (Renkema & Berghout, 2005). Onderzoekers geven verder aan dat de 
aanpak (ook) visueel moet worden weergegeven en moet worden voorzien van software. Inhoudelijk geven 
de projectleiders aan dat de aanpak met name overzicht over het project moet bieden. Qua doel moet de 
aanpak volgens projectleiders gericht zijn op het projectbelang en motiverend werken. Beide groepen 
geven aan dat de aanpak niet voorschrijvend maar ondersteunend moet zijn bij de werkzaamheden van de 
projectleider (‘het operationaliseren van de projectvisie’, noemen de onderzoekers dat). Projectleiders geven 
bovendien aan dat de aanpak moet ondersteunen in de persoonlijke ontwikkeling van de projectleider en 
de projectteamwerkers. Literatuur voegt daaraan toe dat de aanpak een herkenbare structuur moet volgen 
(Renkema & Berghout, 2005). De geëiste "exibiliteit uit zich in een eerste gebruikerseis: Value-based Project 
Management is "exibel toepasbaar. Daarnaast eisen gebruikers dat de aanpak eenvoudig en helder is 
(gebruikerseis 2) visueel is weergegeven (gebruikerseis 3), kort en toegankelijk is beschreven (gebruikerseis 
4), ondersteund is met software (gebruikerseis 5), motiveert (gebruikerseis 6), overzicht biedt (gebruikerseis 
7), ondersteunt in de ontwikkeling van de projectvisie (gebruikerseis 8), gericht is op belangen (gebruikerseis 
9), een bepaalde structuur kent (gebruikerseis 10) en ondersteunt in de persoonlijke ontwikkeling van de 
gebruiker (gebruikerseis 11).

6.2.4 Ontwerpbeperkingen

Ontwerpbeperkingen geven antwoord op de vraag: Welke beperkingen neemt de ontwerper als persoon met 
zich mee? Het zijn beperkingen ten aanzien van het ontwerp als gevolg van de gekozen ontwerpmethodologie 
(Weggeman, 1995). Ze worden zodoende gesteld door de ontwerper zelf (Andriessen, 2003). Voor Value-based 
Project Management, ontworpen volgens ‘design science research’, betekent dat: het ontwerp is een oplossing 
voor het gestelde veldprobleem (ontwerpbeperking 1), het ontwerp draagt bij aan de kennisontwikkeling 
van het vakgebied (ontwerpbeperking 2) en het ontwerp is ontworpen vanuit spelersperspectief 
(ontwerpbeperking 3) (Van Aken & Andriessen, 2011). Opgemerkt moet worden dat ontwerpbeperkingen het 
doel hebben om het ontwerpproces van de projectmanagementaanpak te sturen en niet bedoeld zijn om 
expliciet te worden vermeld in de aanpak, omdat ze zijn opgenomen in de ontwerpstellingen (Weber, 2011).

6.2.5 Overzicht

In tabel 6.1 zijn de hiervoor beschreven eisen uit empirie en literatuur, gegroepeerd in randvoorwaarden, 
functionele eisen, gebruikerseisen of ontwerpbeperkingen. Deze indeling leent zich goed voor een 
ontwerpstudie (Brockmöller, 2008; Van Aken & Andriessen, 2011; Weggeman, 1995).
In de volgende paragraaf wordt, op basis van tabel 6.1, het programma van eisen voor Value-based Project 
Management samengevat.
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Tabel 6.1: Basis voor het Programma van eisen voor Value-based Project Management.
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6.3 Samenvatting

Value-based Project Management kent ten gevolge van de gekozen ontwerpmethodologie een aantal 
beperkingen. Daarnaast moet het ontwerp voldoen aan randvoorwaarden vanuit de omgeving. Vervolgens 
moet het ontwerp doen wat het belooft te zullen doen (functionele eisen) en voldoen aan de eisen van de 
gebruiker (gebruikerseisen). Ontwerpbeperkingen, randvoorwaarden, functionele- en gebruikerseisen 
vormen samen het programma van eisen, zoals weergegeven in tabel 6.2.

Het initiële ontwerp van Value-based Project Management zal getoetst worden aan het programma van eisen. 
De uitslag van deze toetsing wordt beschreven aan het eind van hoofdstuk 9. Ontwerpeisen hebben tot doel 
het ontwerpproces van de projectmanagementaanpak te sturen en zijn niet bedoeld om expliciet te worden 
vermeld in de aanpak. Zij zijn opgenomen in de ontwerpstellingen (Weber, 2011). Daarom zijn zij niet expliciet 
ter beoordeling voorgelegd aan de gebruikers van de -test. De overige eisen zijn middels een vragenlijst 
en een antwoordmogelijkheid op een 5-punt Likertschaal, getoetst bij de participanten aan de -test. Deze 
vragenlijst is, met de resultaten, opgenomen in bijlage S. De procedure voor het afnemen ervan is beschreven 
in hoofdstuk 5 en de resultaten zijn verwerkt in de confrontatie tussen ontwerp en programma van eisen in de 
laatste paragraaf van hoofdstuk 9.
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Tabel 6.2: Programma van eisen voor Value-based Project Management.

Randvoorwaarde

1 Value-based Project Management is gebaseerd op waarden van de organisatie waarin het project wordt 
uitgevoerd. 

Functionele eisen

1 Value-based Project Management is een aanpak voor chaordische projecten.

2 Value-based Project Management ondersteunt de projectuitvoering.

3 Value-based Project Management levert meer op dan dat het kost.

4 Value-based Project Management wordt regelmatig in de praktijk getoetst.

5 Gebruikers hebben de benodigde competenties om Value-based Project Management te gebruiken.

Gebruikerseisen

1 Value-based Project Management is "exibel toepasbaar.

2 Value-based Project Management is eenvoudig en helder in gebruik.

3 Value-based Project Management is visueel weergegeven.

4 Value-based Project Management is kort en toegankelijk beschreven.

5 Value-based Project Management wordt ondersteund door software.

6 Value-based Project Management motiveert.

7 Value-based Project Management biedt overzicht over het project.

8 Value-based Project Management ondersteunt in de ontwikkeling van de projectvisie.

9 Value-based Project Management is gericht op belangen.

10 Value-based Project Management kent een bepaalde structuur.

11 Value-based Project Management ondersteunt in de persoonlijke ontwikkeling van gebruiker.

Ontwerpbeperkingen

1 Value-based Project Management is een aanpak voor chaordische projecten.

2 Value-based Project Management draagt bij aan kennisontwikkeling van het vakgebied.

3 Value-based Project Management is ontworpen vanuit het perspectief van projectbetrokkenen



Value-based Project Management 121

7 Het ontwerp: Value-based Project Management

De ontwerpstellingen in dit onderzoek zijn opgebouwd volgens de CIMO-logica: het heeft voordelen om een 
context C interventie I te gebruiken om, via mechanisme M, outcome O te realiseren (Denyer et al., 2008). De 
context is beschreven in hoofdstuk 1. In dit zevende hoofdstuk worden de interventies beschreven. In hoofdstuk 
8 worden de mechanismen en de outcomes beschreven. Alhoewel de onderdelen uit een CIMO nauw met 
elkaar verbonden zijn, is er voor een scheiding in hun beschrijvingen gekozen. Dat heeft te maken met de 
samenhang tussen mechanismen, waardoor zij niet lineair te verbinden zijn aan een speci!eke interventie. 
De eerste paragraaf beschrijft de hoofdinterventie: het toepassen van Value-based Project Management. In 
de tweede paragraaf worden achtereenvolgens elf subinterventies beschreven. Deze zogenaamde ‘Project’s 
Eleven’ vormen, in samenhang, Value-based Project Management. In de laatste paragraaf wordt stilgestaan bij 
de indicaties en contra-indicaties van het ontwerp.

7.1 Hoofdinterventie: Value-based Project Management

7.1.1 Value-based

Value-based Project Management is een aanpak voor chaordische projecten vanuit het perspectief van het 
complexiteitsdenken. Een aanpak voor projecten vanuit dit perspectief maakt het mogelijk te overleven in 
veranderende omgevingen (Morrison, 2008). De aanpak is ontworpen met behulp van ‘design science research’. 
Deze ontwerprichting formuleert ontwerpstellingen met behulp van de CIMO-logica. De ontwerpstelling 
voor dit onderzoek luidt: als je bij chaordische projecten Value-based Project Management toepast, mag 
je verwachten dat op grond van ‘self-preservation’, ‘self-adaptation’ of beide mechanismen tegelijkertijd, 
het project een hoger niveau in complexiteit bereikt. Niveaus in complexiteit zeggen iets over de mate van 
afhankelijkheid en de intensiteit van de interactie tussen, in dit geval, het project met haar omgeving en tussen 
de (niet te onderscheiden) onderdelen van het project met elkaar (zie hoofdstuk 2). In hoofdstuk 8 wordt 
hiervoor het begrip ‘projectvolwassenheid’ gebruikt.
In het complexiteitsdenken wordt een systeem als een geheel bezien (Van Eijnatten, 2009), in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld in het reductionistisch denken, waarin relaties ontrafelt kunnen worden. De geformuleerde 
hoofdontwerpstelling kent elf onderliggende ontwerpstellingen: ‘Project’s Eleven’. Zij staan in dit perspectief niet 
op zich, maar vormen een uitgebalanceerd samenspel om projecten te laten groeien in projectvolwassenheid. 
Zij vormen een ‘wholeness’. Alles is met elkaar verbonden: een verandering in de ene constituent heeft 
gevolgen voor de andere(n). Door zelforganisatie tussen deze constituenten kan het project in een chaosfase 
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‘springen’ naar een hoger niveau van complexiteit (zie ook hoofdstuk 4) (Stacey et al., 2000; Van Eijnatten, 
2003). De (hoofd-)interventie ‘pas Value-based Project Management toe’ kan gezien worden als het toepassen 
van het geheel van de interventies van de ‘Project’s Eleven’ in samenhang met elkaar. Value-based Project 
Management kan gezien worden als een systeem dat bestaat uit autonome constituenten, die de vrijheid 
hebben te opereren zoals zij denken dat dit voor het geheel het beste is: onvoorspelbaar, verweven met de 
andere constituenten en verbonden door dezelfde waarden. Een aanpak voor projecten die is gebaseerd op 
de gedeelde waarden van de mensen in de organisatie, is voor de hand liggend. Zo’n aanpak vergroot de kans 
op projectsucces (Söderlund, 2004). Deze gedachtegang vormt de basis voor de naamgeving van de aanpak: 
Value-based Project Management. 
In zowel het Engels als het Nederlands wordt onderscheid gemaakt tussen ‘waarde’ (‘value’) en ‘waarden’ 
(‘values’). ‘Waarde’ kan worden beschouwd als een begrip in materialistisch perspectief en staat voor het 
resultaat van een economische ruil: de waarde van goud. Het is ‘how much something is worth in money 
or other goods for which it can be exchanged’ (Oxford reference online), zoals in ‘value for money’ (Neap & 
Aysal, 2004). ‘Waarden’ wordt (naast het meervoud van ‘waarde’) geassocieerd met begrippen van zingeving 
waar men al dan niet betekenis aan hecht, zoals klantvriendelijkheid, zelfstandigheid en respect (Van der 
Wal, 2006). Het zijn ‘internalized attitudes about what is right and wrong’ (Rokeach, 1973). Kerzner en Saladis 
stellen: ‘Because professional responsibility is now an integral part of project management, we could argue 
that all of these types of values apply to project management’ (Kerzner & Saladis, 2009, p. 65). In dit proefschrift 
sluiten we daarbij aan. De naam ‘Value-based Project Management’ is bedoeld met ‘value’ in de betekenis 
van een combinatie van materiële en immateriële waarden. Het is een aanpak voor projecten om waarde te 
genereren voor belanghebbenden, gebaseerd op waarden in de betekenis van begrippen van zingeving voor 
die betrokkenen.

7.1.2 ‘Guideline’

Om Value-based Project Management in het algemeen en de ‘Project’s Eleven’ in het bijzonder te kunnen 
gebruiken in de praktijk, is een ‘guideline’ opgesteld (bijlage L). De ‘guideline’ is een inspiratiebron met vragen 
die elke projectbetrokkene zich kan en zou moeten stellen. Nu, of later. De diepgang van de antwoorden 
wordt bepaald door de vaagheid, (technologische) onzekerheid, complexiteit, tijdsdruk en noviteit van het 
project. Ook de volgorde, het herzien van de antwoorden en zelfs het al dan niet beantwoorden van een vraag, 
wordt bepaald door de complexiteit van het project en is de verantwoordelijkheid van de professional zelf. 
De ‘guideline’ is niet ontworpen als werkschema, stappenplan of checklist. De onderlinge verbanden tussen 
de ‘Project’s Eleven’, hun inpassing in de context van chaordische projecten en de erkenning van de daaraan 
gelieerde vaagheden en onzekerheden, vragen om een holistische benadering.
In het complexiteitsdenken staat alles met elkaar in verbinding. Een project bevindt zich in haar project-ecologie 
en staat in verbinding met haar omgeving. Value-based Project Management is ontworpen als hulpmiddel voor 
de aanpak van een project voor iedereen die daarbij betrokken is: opdrachtgever, projectleider, projectwerker, 
(pëë) eindgebruiker, lijnmanager of andere belanghebbenden. De vragen in deze ‘guideline’ kunnen door 
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iedereen aan zichzelf of aan elkaar gesteld worden. Iedereen draagt individueel verantwoordelijkheid een juiste 
keuze te maken uit de relevante vragen en het moment waarop deze gesteld worden. Een verantwoordelijke 
wordt geacht antwoord te kunnen geven op fundamentele vragen over zijn  beslissingen, oordelen en 
redeneringen. De gedachte achter het stellen van fundamentele vragen, is om in dialoog tot een gezamenlijke 
onderbouwing van de antwoorden te komen. Het dragen van verantwoordelijkheid is onlosmakelijk verbonden 
met de zoektocht naar de antwoorden op fundamentele vragen.

7.1.3 Vraaggedreven

De essentie van een vraag zit niet in het antwoord, maar in het stellen van de vraag. Iemand aan wie een 
vraag wordt gesteld zal al snel de letterlijke woorden begrijpen (‘literal meaning’), maar moet de pragmatische 
betekenis (‘pragmatic meaning’) nog vorm geven: Wat bedoelt de vraagsteller eigenlijk met het stellen van 
deze vraag? De pragmatische betekenis wordt gevormd door de context. De vraagsteller verwacht ook 
dat degene die gaat antwoorden de context bij zijn antwoord betrekt. Hij gaat de context overdenken en 
opnieuw rangschikken, beoordelen, bezien enzovoort. Dat is een e#ect van het stellen van een vraag; los van 
het antwoord (Schwarz & Oyersman, 2001). De vragen in Value-based Project Management zijn open vragen. 
Het voordeel van open vragen (boven meerkeuze of gesloten vragen) is dat de kans op sociaal wenselijke 
antwoorden wordt verkleind. Bovendien is ons brein erop ingericht om bij open vragen een zo grondig 
mogelijk antwoord te geven (Taylor, 1962).
De beantwoorder van een vraag kan aan het werk op het moment dat hem een vraag is gesteld. Maar ook dan 
pas is voor de vraagsteller het proces begonnen. Voor hem is de behoefte naar informatie niet veranderd; zijn 
startpositie is veranderd (Taylor, 1962). De vragen uit de ‘guide’ zijn dan ook bedoeld als start voor een dialoog 
(Flanagan, 1954). Deze dialoog kan met meerdere personen tegelijk gevoerd kan worden: iedereen geeft 
namelijk een ander antwoord op een vraag (Taylor, 1962), gevoed door zijn context (Schwarz & Oyersman, 
2001). De diepgang en lengte van de dialoog die volgt is afhankelijk van het niveau van ‘pain and trouble’ die 
de vraagsteller wil doorstaan (Taylor, 1962).
De ‘guideline’ bestaat uit de uitwerking van de ‘Project’s Eleven’ in open vragen. Zij staan in een niet-ge!xeerde 
volgorde en zijn daarom niet genummerd. De vragen dienen als leidraad bij het succesvol aanpakken van 
een chaordisch project. De vragen zijn vermeld in de ‘guide’ Value-based Project Management, in bijlage L. De 
volgorde van de vragen in de ‘guide’ volgt een zekere (chrono-) logica, maar is zeker niet ge!xeerd. Evenmin is 
het een verplichting álle vragen te beantwoorden. Wellicht kan de gebruiker van deze ‘guideline’ (nog) geen 
antwoord geven op deze vraag, of is de vraag in deze context of in dit project minder relevant. In deze situaties 
is het aan te bevelen antwoord te geven op de vraag waarom deze vraag (nu) niet beantwoord wordt. Tevens 
is het van belang te bepalen wanneer deze onbeantwoorde vraag of vragen en de wel beantwoorde vragen 
opnieuw gesteld gaan worden. 
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7.2 Subinterventies: een inleiding

De elf ontwerpstellingen zijn te beschouwen als constituenten. Een constituent manifesteert zich als eenheid 
en is tevens onderdeel van een geheel. Een constituent is een syntactisch begrip dat staat voor een deel (van 
een zin) dat zich als eenheid manifesteert. Dat is het geval als een eenheid intact blijft onder bepaalde operaties, 
zoals isolatie, vervanging of verplaatsing. Een constituent is een autonome eenheid en krijgt een meerwaarde 
in een context. In de !lmwereld zijn de specialisten uit ‘Ocean’s Eleven’ als constituent te beschouwen (zie 
bijlage U). ‘Ocean’s Eleven’ is een !lm uit 1960 (met een remake uit 2001), waarin elf autonome specialisten met 
elkaar een klus klaren. Elke specialist is een vakman op zich, maar krijgt in het bijzijn van zijn tien kameraden 
een meerwaarde. Vanwege deze vergelijking worden de elf ontwerpstellingen ‘Project’s Eleven’ genoemd. De 
elf beschreven interventies van ‘Project’s Eleven’ zijn van elkaar te onderscheiden en tevens nauw aan elkaar 
verbonden. Toch worden ze hier, vanuit het oogpunt van overzichtelijk, separaat beschreven. De ‘Project’s 
Eleven’ zijn: 

-‐	   baseer de aanpak van het project op de gedeelde waarden;
-‐	   richt de aandacht voortdurend op het hogere projectdoel;
-‐	   ontwikkel een projectvisie en houd hem levend;
-‐	   hanteer een ontwikkelbenadering die vaagheid toelaat;
-‐	   werk op basis van vertrouwen;
-‐	   hanteer transformationeel leiderschap;
-‐	   realiseer de voorwaarden voor zelforganisatie;
-‐	   faciliteer creativiteit;
-‐	   laat gebruikers van begin af aan participeren;
-‐	   houd de dialoog met belanghebbenden gaande;
-‐	   werk resultaatgericht waar het past.

De ontwerpstellingen van Value-based Project Management zijn ontstaan na een creatieve fase, gebaseerd 
op diverse literatuurstudies. Om te beginnen was dat de studie naar het complexiteitsdenken en het ‘chaordic 
systems thinking’ (hoofdstuk 4). Ook de begrippen uit de gevalideerde vooronderstelling van dit onderzoek 
(‘de kernconcepten in management zijn signi!cant minder aanwezig in literatuur over projectmanagement 
dan in literatuur over algemeen management’) zijn input geweest voor deze ontwerpstellingen. Het zijn de 
kernconcepten ‘value’, ‘create’, ‘motivate’, ‘trust’ en ‘social’ (zie hoofdstuk 4). Tenslotte bood de literatuur over 
projectsuccesfactoren (hoofdstuk 4) een input voor de creatie van de ontwerpstellingen. Het bestuderen van 
een systeem als een geheel is in het perspectief van het complexiteitsdenken essentieel (Van Eijnatten, 2003). 
De projectsuccesfactoren, moderne managementconcepten en de kenmerken van chaordische systemen 
bieden ideeën voor samenhang, interactie, afhankelijkheid en binding van het geheel. Tabel 7.1 geeft aan uit 
welke bronnen input is verkregen voor een nieuwe aanpak voor het managen van chaordische projecten.
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Tabel 7.1: Verwijzing naar inspiratiebronnen van Value-based Project Management als geheel en ‘Project’s Eleven’.
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In de eerste kolom van tabel 7.1 staat de input voor het ontwerpproces weergegeven. Een ontwerp kun je 
echter niet logisch a"eiden uit de input van het ontwerpproces. Het proces omvat altijd een ’creatieve sprong’ 
naar iets wat nog niet bestaat (zie hoofdstuk 3). Het maken van die creatieve sprong bij het ontwerpen is een 
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proces van abductie. Deductie en inductie gebruiken een logisch ononderbroken redeneerketen; bij abductie 
is de redenering niet helemaal sluitend, maar bevat een element van raden (Van Aken & Andriessen, 2011), 
gevoed door de ervaringen van de ontwerper.
In tabel 7.1 vallen een paar zaken op. Zo leiden projectsuccesfactoren uit het hedendaagse projectmanagement 
niet tot input voor een interventie met betrekking tot een ontwikkelbenadering. Dat is uit te leggen omdat 
deze projectsuccesfactoren zijn geconstateerd in het perspectief van het reductionisme. In dat perspectief past 
de ontwikkelbenadering niet en wordt een ontwerpbenadering toegepast. Een soortgelijke uitleg is te geven 
bij de kenmerken van ‘chaordic systems thinking’. Deze kenmerken leiden niet tot input voor een interventie 
met betrekking tot resultaatgerichtheid. Dat is uit te leggen omdat chaordische systemen zich niet richten op 
een concreet resultaat, maar hooguit op een punt aan de horizon. Het laatste dat opvalt in tabel 7.1 is dat de 
verbondenheid tussen de ‘Project’s Eleven’, enkel voortkomt uit input van ‘chaordic systems thinking.’ Noch de 
moderne managementconcepten, noch de projectsuccesfactoren geven aanleiding tot verbinden.
In de volgende paragraaf worden de elf ontworpen interventies beschreven.

7.3 Subinterventies: elf beschrijvingen

7.3.1 Baseer de aanpak van het project op de gedeelde waarden

Waarden als voorstelling van het goede
‘Value’ is een van de vijf kernbegrippen uit de moderne managementliteratuur, die signi!cant minder aanwezig 
is in projectmanagementliteratuur dan in literatuur over algemeen management (zie hoofdstuk 2). Aan het 
begin van hoofdstuk 7 is aangegeven dat ‘value’ of waarde als begrip in Value-based Project Management, een 
combinatie is van materiële waarden in economische zin en immateriële waarden als begrip van zingeving 
waar men al dan niet betekenis aan hecht. Waarden zijn geen op zichzelf staande entiteiten, maar krijgen 
betekenis in een bepaalde context, door manifestatie (zoals verbale of non-verbale uitingen), of door het 
belang dat eraan wordt gehecht. Dit geeft het nominale karakter ervan weer. Waarden zijn te beschouwen als 
intrinsieke oordelen en daarmee als concepties van een bepaalde eindsituatie of een bepaald gedragsideaal 
(Van der Wal, 2006). Om ze betekenis te laten krijgen, moet er een ‘code of behavior’ gecreëerd worden. Van 
der Wal komt op basis van dat inzicht tot de volgende normatieve omschrijving: waarden zijn voorstellingen 
van het goede; principes die een gewicht hebben wanneer er beslissingen worden genomen (Van der Wal, 
2006, p. 50).
Over projectwaarden is nauwelijks wetenschappelijke literatuur verschenen. Organisatiewaarden daarentegen 
zijn veelbesproken. Zij zijn het afgelopen decennium een kernthema geworden binnen de diverse bestuurs-, 
bedrijfs- en organisatiewetenschappen en nemen een centrale positie in binnen recente debatten over 
integriteit in de publieke sector, bedrijfsethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen (Van der Wal, 
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2006). Alhoewel in veel studies naar waarden een adequate de!nitie ontbreekt (Van der Wal, 2006) verwijzen 
onderzoekers (bijvoorbeeld Burke et al., 2007, p. 618; Choi & Price, 2005, p. 85; Edwards & Cable, 2009, p. 655; 
Van der Wal, 2006, p. 50; Yoash, 1988, p. 535) veelal naar de de!nitie van Rokeach (1973): “Internalized attitudes 
about what is right and wrong, ethical and unethical, good or bad, important or unimportant”. Van meer 
recentere datum is de vergelijkbare de!nitie: algemene opvattingen over het belang van normatief wenselijk 
gedrag in de eindtoestand (Edwards & Cable, 2009). Vanuit een theoretisch standpunt ontwikkelden Edwards 
en Cable (2009) een conceptueel kader dat bestaande verklaringen over waardencongruentie-e#ecten 
verklaart en uitbreidt. Zij noemen als meest voorkomende waarden in organisaties: altruïsme, collegialiteit, 
beloning, veiligheid, autoriteit, prestige, variëteit en autonomie (Cable & Edwards, 2009). Van der Wal (2006) 
deed onderzoek naar veelvoorkomende waarden in Nederlandse organisaties. Hij maakt onderscheid tussen 
overheid en bedrijfsleven. Voor overheidsorganisaties zijn (mede)menselijkheid, sociale rechtvaardigheid, 
onpartijdigheid, transparantie, integriteit, gehoorzaamheid, doelmatigheid en moed veel voorkomende 
kernwaarden. Bij het bedrijfsleven zijn waarden als ondernemerschap, duurzaamheid en klantgerichtheid veel 
genoemd.

Gedeelde waarden
In het kader van dit proefschrift moet onderscheid gemaakt worden tussen drie soorten waarden. Bij de 
beschrijving van deze soorten is gebruik gemaakt van onderzoek naar waarden in organisaties (Van der Wal, 2006). 
Hij onderscheidt individuele waarden (psychologische idealen die nagestreefd worden vanuit de gedachte dat 
het goede gedaan behoort te worden), organisatiewaarden (een voorstelling van wat voor een organisatie het 
meest van belang is) en projectwaarden (principes die een gewicht hebben wanneer er beslissingen worden 
genomen). Deze eerste ontwerpdoelstelling voor Value-based Project Management betreft de project- en 
individuele waarden. Organisatiewaarden komen aan bod bij de ontwerpstelling over het hogere doel (paragraaf 
7.1.2). In de context van projecten re"ecteren projectwaarden de wensen van de opdrachtgever (Neap & 
Aysal, 2004). Daarmee is het begrip ‘waarden’ direct verbonden aan projectsucces, omdat de tevredenheid 
van de opdrachtgever daarin een belangrijke factor is (Baccarini, 1999). Waardencongruentie verwijst naar 
de gelijkenis tussen de waarden van individuen en zijn perspectief op de project- of organisatiewaarden 
(Edwards & Cable, 2009). Weggeman spreekt van ‘shared values’: het overlappende gebied van persoonlijke en 
organisatiewaarden (Weggeman, 2007). Choi en Price (2005) gebruiken de term ‘P-E !t’: ‘person-environment 
!t’. Het is belangrijk om de gedeelde waarden (‘shared values’, waardencongruentie) te kennen, omdat 
professionals met gedeelde waarden meer tevreden zijn met hun werk, zich makkelijker identi!ceren met de 
projectdoelen en zich meer verbinden aan de projectorganisatie (Edwards & Cable, 2009). Choi en Price (2005) 
toonden een signi!cant verband aan tussen persoonlijke waarden en waarden van de directe werkomgeving. 
Hoe groter de congruentie tussen deze twee sets waarden, des te sterker het commitment aan het project. 
Hoewel het streven naar gedeelde waarden een belangrijke praktische overweging moet blijven (Choi & Price, 
2005), suggereren resultaten van het onderzoek van Edwards en Cable (2009) dat de potentiële voordelen 
van gedeelde waarden ook kunnen worden verkregen door interventies die direct invloed hebben op de 
belangrijkste mechanismen ervan. Die mechanismen zijn open communicatie, vertrouwen, voorspelbaarheid 
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en aantrekkingskracht tussen projectleden (zie hoofdstuk 8). Open communicatie komt als interventie aan 
de orde bij de constituent over leiderschap. Werken op basis van vertrouwen is een zelfstandige constituent, 
waarbij ook voorspelbaarheid aan de orde komt. Aantrekkingskracht is een mechanisme dat bij de constituent 
over zelforganisatie aan de orde komt. Op dit punt beperken we ons daarom tot de interventies die direct 
gericht zijn op het verhelderen van waarden en het vergroten van het gedeelde waardengebied.

Het expliciteren van waarden
Voor het behalen van de doelen gebaseerd op de organisatievisie en -missie, moeten de organisatiewaarden 
op alle niveaus in de organisatie beleefd worden (Hassan, 2007), dus ook op projectniveau. Acceptatie van 
managementbeslissingen door professionals is groter naarmate zij bij de totstandkoming ervan betrokken 
zijn (Weggeman, 2007), omdat betrokkenheid het gevoel van verantwoordelijkheid en eigenaarschap geeft. 
Daarom heeft een participatieve manier van het expliciteren van de projectwaarden de voorkeur. Hierbij 
is een belangrijke vraag (Dietz & Stern, 2008; Edwards & Cable, 2009): Wie participeert? “De invloed en 
betrokkenheid van het topmanagement dient (…) substantieel te zijn”, stelt Weggeman (2007, p. 48). Als zij 
niet achter de projectwaarden staan, is er geen sprake van verankering en kan het project wegdrijven van 
de organisatie. Om goed te blijven aansluiten bij de aanleiding van het project, dient de opdrachtgever zijn 
invloed en betrokkenheid te hebben. Projectresultaat bestaat voor een belangrijk deel uit productsucces: 
Heeft het projectresultaat het gewenste e#ect (Baccarini, 1999)? Om de kans op projectsucces te vergroten, 
dient ook de potentiele gebruiker vertegenwoordigd te zijn bij het expliciteren van projectwaarden. Het 
gevoel van verantwoordelijkheid en eigenaarschap moet met name bij de projectleider en de projectwerkers 
bestaan. Ook zij zijn participant. Tot slot is het zinvol om andere berokkenen, van wie de invloed van belang 
is voor het succesvol volbrengen van het project, te beschouwen als participant. Resumerend betekent dat, 
dat het expliciteren van projectwaarden, gebeurt met betrokkenheid van opdrachtgever, topmanagement, 
projectleider, potentiele gebruikers, projectwerkers en invloedrijke belanghebbenden.
Een eerste aspect van het verhogen van de ‘P-E !t’ is het expliciteren van projectwaarden. Dat kan in diverse 
werkvormen plaatsvinden: via een eenmalige of meerdere werkconferenties, een top-down benadering met 
gestructureerde interviews, een Delphi-methode enzovoort. Maar ook via meer creatieve (spel-)vormen, 
‘serious gaming’, kaartspelen, via simulaties of indirect via bijvoorbeeld het maken van een bedrijfs!lm. 
De genoemde werkvormen variëren in hoeveelheid inspanning, tijd, investering en intensiteit. Dit kunnen 
factoren zijn bij de keuze voor de meest geschikte werkvorm. Een tweede aspect van het vergroten van de 
‘P-E !t’ is het verhelderen van persoonlijke waarden. Ook hiervoor zijn tal van werkvormen beschikbaar zoals 
vragenlijsten, coachingsgesprekken en kaartspellen. 

7.3.2 Richt de aandacht voortdurend op het hogere projectdoel

Betekenis van ‘het hogere doel’
In hoofdstuk 2 is een project omschreven als ‘een tijdelijke organisatie die wordt opgezet als middel om een 
uniek product, dienst of resultaat te creëren, teneinde vernieuwing of verandering te brengen’. Het woord 
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‘teneinde’ daarin is essentieel. Het projectresultaat heeft een functie en is een oplossing voor een probleem, 
een antwoord op een vraag, een aspect van een gewenste verandering enzovoort. Het is het antwoord op de 
vraag: “Waarom bestaan we?” (Van der Loo, 2007, p. 37). Projectsucces is (in hoofdstuk 2) gede!nieerd als de 
mate waarin betrokkenen tevreden zijn met de e#ecten van het project. Daarbij is opgemerkt dat productsucces 
belangrijker is dan projectmanagementsucces (Baccarini, 1999). Productsucces heeft te maken met het e#ect 
van het projectresultaat (product, dienst of resultaat). Vooral in de praktijk van projectmanagement staat het 
productsucces van een project bekend als de ‘business case’. De ‘business case’ is de zakelijke rechtvaardiging 
van het project (Robertson, 2004), en geeft weer welke strategische doelstellingen het project ondersteunt en 
hoe de organisatie controleert of die doelstellingen zijn gehaald (Martijnse & Noordam, 2007). De ‘business case’ 
is de basis voor het bepalen van de meest rendabele investering van het project (Robertson, 2004). Gaandeweg 
het project dient de ‘business case’ als de lat waaraan de levensvatbaarheid van het project wordt getoetst 
(Prince2, 2011). Tweederde van de organisaties stelt voor haar projecten geen ‘business case’ op, of formuleert 
uitsluitend de !nanciële paragraaf. Slechts 18% van de organisaties gebruikt de ‘business case’ bij de evaluatie 
om de mate van projectsucces te toetsen (Martijnse & Noordam, 2007). Alhoewel de benaming ‘business 
case’ een bekendheid geniet in de praktijk van projectmanagement, wordt hij niet navenant toegepast. Om 
verwarring over dan wel het document, dan wel de bedoeling van de ‘business case’ te voorkomen wordt in dit 
onderzoek deze term vermeden en gesproken over ‘het hogere doel van het project’.

Vraaggedreven
Het hogere doel van het project is de vraag achter de vraag die de opdrachtgever stelt: Hoe zorg ik dat de 
stad niet dichtslibt? Hoe krijg ik meer klanten in mijn winkel? Hoe kan ik de nieuwe technologie inzetten 
in ons proces? Aandacht gericht op het hogere doel is aandacht voor de vraag die de opdrachtgever stelt: 
vraag- (of klant-) gedreven in tegenstelling tot resultaatgedreven (Hummels & De Leede, 2000; Weening, 2006). 
De bedoeling van een project is dat het projectresultaat, bij overdracht ervan aan de opdrachtgever, naar 
verwachting zal bijdragen aan het verwezenlijken van het hogere doel. Of dat daadwerkelijk bijdraagt, is op het 
moment van oplevering vaak (nog) niet bekend, omdat het e#ect niet direct zichtbaar is. Het formuleren van 
het hogere doel moet los gezien moet worden van maatregelen (plan van aanpak) die genomen gaan worden 
om aan de doelstellingen te voldoen. Het is belangrijk dat dit hogere doel de prioriteiten en afwegingen 
voorafgaand aan het plan van aanpak, weerspiegelen. Zo kan het hogere doel worden gebruikt om latere 
beslissingen te begeleiden, het proces naar het hogere doel toe te bewaken en desgewenst succes in de 
voortgang te meten. Met een focus op concrete speci!caties van het eindresultaat, wordt de suggestie gewekt 
dat het resultaat wordt ge!xeerd en zich zelfstandig, na het vertrek van de projectleider, in stand houdt. Vanuit 
opdrachtgeverperspectief is dit zeer onwenselijk, omdat een ge!xeerd resultaat de verdere ontwikkeling 
in de opdrachtgevende organisatie blokkeert. Voor de opdrachtgever is een projectresultaat (slechts) een 
middel voor het oplossen van een hoger gelegen probleem, wens of vraag. Op basis van dit inzicht meent 
Vorst (2007) dat een projectresultaat niet geborgd moet worden, maar een kwalitatieve betekenis van waarde 
moet krijgen: de overdrachtswaarde. De overdrachtswaarde is de mate waarin voor een opdrachtgever de 
bereikte projectresultaten van waarde zijn; de mate van behaald productsucces op dit moment. Khang en Moe 
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spreken in dit verband van “receiving a good reputation” (Khang & Moe, 2008, p. 73) en “is recognized to have 
meaningful and signi!cant contributions to the development of the country” (Khang & Moe, 2008, p. 79). Het 
project heeft op het moment van overdracht een waarde waarmee het kan worden overgedragen naar een 
volgende fase in de organisatieontwikkeling. Het hogere doel kan gezien worden als een gewenste toestand 
waar betrokkenen van het project zich aan verbinden. Weggeman spreekt in dit verband van een collectieve 
ambitie (Weggeman, 2007). De collectieve ambitie is een combinatie van de organisatie-brede missie met 
de projectvisie. Het energieniveau van professionals is direct gerelateerd aan de mogelijkheid zichzelf te 
identi!ceren met de waarden, missie, visie, collectieve ambitie of nog hogere doelen van een organisatie 
(Weggeman, 2007). Op de weg van het probleem (projectaanleiding) naar de gewenste toestand (het behalen 
van het hogere doel) komt men (bij het einde van het project) de overdrachtswaarde tegen.

Voorwaarden aan het doel
Er zijn meer dan 400 studies die allen aangeven dat er een lineair verband bestaat tussen doelen stellen en 
prestaties (Latham & Locke, 1991). Voor een positief verband moet een gezamenlijk doel of collectieve ambitie 
aan een drietal voorwaarden voldoen. Ten eerste is dat de mate van uitdaging die een doel of ambitie in zich 
heeft. Bij voldoende uitdagende doelen gaan mensen spontaan plannen en strategieën uitwerken, bij te 
makkelijke doelen gaan ze zich vervelen, bij te moeilijke doelen haken ze af (Dahlén, 2008). In de context van 
complexe projecten is er, bij voldoende uitdagende doelen, de verwachting dat er daadwerkelijk iets met die 
strategieën gedaan wordt (Chesney & Locke, 1991). Een tweede voorwaarde voor een verband tussen doelen 
en prestaties heeft te maken met de speci!catie van het doel. Er bestaat een lineair verband tussen mate van 
speci!catie en prestaties. Uit onderzoek (Kernan & Lord, 1989; Mossholder, 1980) is gebleken dat personen met 
minder speci!eke doelen hun prestaties positiever evalueren en meer voldoening ervaren dan mensen met 
een speci!ek doel (Locke, Chah, Harrison & Lustgarten, 1989). Deze positieve re"ectie en voldoening wordt 
veroorzaakt doordat de ambiguïteit van het vage doel mensen in staat stelt om zichzelf bij de beoordeling van 
hun prestaties het voordeel van de twijfel te geven. Bij vage doelen blijkt de kwaliteit van de prestatie hoger 
dan bij speci!eke doelen. Een derde voorwaarde voor een verband tussen doelen en prestaties heeft te maken 
met commitment. Commitment heeft betrekking op de mate waarin het individu gehecht is aan het doel, het 
doel belangrijk acht, vastbesloten is om het doel te bereiken en focus op het doel houdt bij tegenslagen. Hoe 
groter het commitment, hoe beter de prestatie. Vooral team commitment speelt daarbij een essentiële rol. 
Dit kan bereikt worden door mensen deel te laten nemen in het formuleren van de doelstellingen en ze zo 
het belang en de haalbaarheid ervan te laten inzien (Latham & Locke, 1991). De motivatie van professionals 
en kenniswerkers is afhankelijk van het draagvlak van de collectieve ambitie (Weggeman, 2007). De juiste 
mate van uitdaging, geringe speci!catie en commitment van de betrokkenen zijn voorwaarden waaraan een 
hoger doel moet voldoen om die collectieve ambitie te laten leiden tot prestatieverhoging. Om ook na het 
vaststellen van het hogere doel de aandacht daarop te blijven vestigen is de vraag ‘Wat draagt dit bij aan het 
hogere doel?’ op elk moment gerechtvaardigd.
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7.3.3 Ontwikkel een projectvisie en houd hem levend

Aanleiding, beschrijving en doel
In tegenstelling tot onderzoek naar visies in het algemeen is er volgens auteurs (Christenson & Walker, 2008; 
Crawford & Di Benedetto, 2000; Lynne & Akgün, 2001; Pinto & Slevin, 1989), weinig onderzoek naar projectvisies 
gedaan. Uitzondering daarop zijn Christenson en Walker (2008) en Lynn en Akgün (2001). Eerstgenoemde 
deden onderzoek naar de werking van een projectvisie bij immateriële projecten zonder duidelijke outcomes. 
Lynn en Akgün (2001) onderzochten de impact van projectvisies in een omgeving met technologische 
innovatieprojecten. Hong, Nahm & Doll (2004) toonden een signi!cant verband aan tussen de grootte van de 
vaagheid van een project en de noodzaak tot het verduidelijken van de projectvisie.
De projectvisie is in hoofdstuk 4 beschreven als een belevingsmiddel dat richting geeft aan het behalen van 
het hoger gelegen doel van het project, op een dusdanige wijze dat betrokkenen zich daaraan committeren. 
Deze beschrijving is gebaseerd op ideeën van Bennis en Nanus (1985), Christenson en Walker (2004), Hertogh 
en Westerveld (2010), Kotter (1996), Milis en Mercken (2002) en Pinto en Slevin (1989). Volgens Van der Loo 
(2007, p. 37) geeft de visie antwoord op de vraag: Waar gaan we heen? Het is een geschreven beeld van een 
mooie toekomst, in ideologische termen (Den Hartog, 2002). Gemeenschappelijk in al deze ideeën is dat een 
projectvisie een middel is om passie en betekenis voor het project te verwekken en zo het projectresultaat 
te bereiken. Het hebben van een projectvisie is cruciaal voor een projectleider om zijn volgers te mobiliseren 
(Den Hartog, 2002). Voor projectwerkers dient een visie als kompas dat hen leidt bij het maken van alledaagse 
beslissingen. Een projectvisie heeft tot doel teamleden te motiveren en inspireren en andere betrokkenen 
positief te beïnvloeden, zodat zij blijven meewerken en eventueel negatief gedrag achterwege laten 
(Christenson & Walker, 2004). Daarnaast is het doel van een projectvisie het begeleiden van de implementatie 
van het projectresultaat (Fui-Hoon Nah, 2006).Voor wat betreft de inhoud zijn projectvisie-onderzoekers 
het eens over de drie basiscomponenten die een projectvisie behoort te omvatten (verzameld door Lynn 
& Akgün, 2001): ‘clearly’, ‘supported by others’ en ‘stability’. ‘Vision clarity’ refereert aan een visie waarin een 
goed geformuleerd en eenvoudig te begrijpen doel is opgenomen, dat betrokkenen richting biedt. De visie 
wordt begrepen. ‘Vision support’ impliceert het verzekeren van steun, betrokkenheid en commitment van 
betrokkenen voor het project. Het indiceert of betrokkenen bereid zijn de visie te bereiken. De visie werkt 
motiverend, is geloofwaardig en uitdagend. ‘Vision stability’ betekent dat een visie een constant beeld door de 
tijd behoudt. De visie is rotsvast. De projectvisie kan een document zijn waarin de projectdoelen en ambities 
staan en de waarden van de organisatie re"ecteert (Christenson & Walker, 2004). Christenson en Walker 
spreken over een artefact waarin de ziel van het project omschreven staat op een wijze die belanghebbenden 
en projectmedewerkers, via hun kernwaarden, verankert aan het project. 

Gedeelde visie
Projecten zonder projectvisie zijn gedoemd te mislukken (Pinto & Slevin, 1989). Dat er in elk project een visie 
moet komen staat volgens de onderzoekers buiten kijf. Iedere projectorganisatie heeft een visie. Ook ‘we 
doen maar wat’ is een visie. Het expliciet ontwikkelen van een visie kan helpen om het project succesvoller te 
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maken (Van Aken, 2009). Maar wat moet er in zo’n visie staan, wie moeten daarbij betrokken worden en wat 
moet er met die visie gebeuren? In een visie moeten de projectwaarden en het hogere doel vermeld staan 
(Christenson & Walker, 2008). Bij het formuleren van een (initieel) projectdoel start het proces van het creëren 
van een gezamenlijke visie (Milis & Mercken, 2002; Pinto & Slevin, 1989). Daar de projectvisie onderdeel is van 
de organisatievisie, dient het projectdoel afgestemd te zijn op de organisatiestrategie (Westerveld, 2003). 
Het is van belang dat de visie breed gedeeld wordt. Een op grote schaal aan de belanghebbenden verstrekte visie 
ondersteunt de communicatie over het project en haar voornemen om verandering te creëren (Christenson & 
Walker, 2008). Dit kan in de ontwikkelfase door alle relevante belanghebbenden uit te nodigen voor een visie-
ontwikkelingstraject. Het begrip ‘gedeelde’ in een gedeelde projectvisie heeft in zekere zin twee betekenissen 
(Lillies, 2001). In een eerste betekenis is het een daad van vrijgevigheid, zoals wanneer een selecte groep, 
de opdrachtgever of bijvoorbeeld de directie de projectvisie presenteert aan personen wiens werkomgeving 
erdoor zal worden beïnvloed (zoals projectwerkers). Het delen heeft dan een verspreiding van kennis en ideeën 
tot gevolg. Een gedeelde visie in deze betekenis is statisch, opgeleverd en komt in feite neer op het ‘verhaal 
vertellen’. In een andere betekenis betekent het dat de visie ‘is gedeeld’, waarmee het een vaststelling van 
een feit beschrijft. In deze laatste betekenis is de projectvisie een gedeeld beeld, op dezelfde manier waarin 
gelijkgestemden bijvoorbeeld een wereldbeeld delen. In deze betekenis is een gedeelde visie een continu 
proces, waarbij een statement kan worden gemaakt en die vervolgens, door bijvoorbeeld co-creatie verder 
ontwikkeld kan gaan worden. Een gedeelde visie, verrijkt door co-creatie, heeft meer kans om een gevoel 
van betrokkenheid te creëren. Door de openstelling van de breedst mogelijke vensters op de werkelijkheid 
wordt, het waarschijnlijker dat naast economische waarden ook immateriële waarden in de visie kunnen 
worden ondergebracht. Tevens geldt dat zo’n visie eerder gericht is op waarden dan op prestaties (zoals bij de 
eerste versie van ‘gedeeld’). Lillies (2001) merkt op dat de invoering van veerkrachtige waarden in een door co-
creatie gedeelde visie duidelijk afhankelijk is van wijdverspreid persoonlijk meesterschap. Transformationeel 
leiderschap faciliteert dit proces (Den Hartog, 2002). 
Het is niet de aanwezigheid van de visie op zich, maar het voortdurend blijven benadrukken van het doel van 
een project, dat essentieel is voor een goede werking van de visie (Pinto & Slevin, 1989). Alhoewel het een 
contradictie lijkt, is het beter een projectvisie zoveel mogelijk constant te houden waardoor het als een baken 
in de richting van het einddoel werkt (Christenson & Walker, 2008). Houd de visie levend, door het bijvoorbeeld 
een vaste plek te geven in alle vergaderingen, oriëntaties en publicaties (Christenson & Walker, 2008). 

7.3.4 Hanteer een ontwikkelbenadering die vaagheid toelaat

Ontwikkelen versus ontwerpen
Een project in klassieke zin, verwoord als het behalen van een van te voren gede!nieerd resultaat binnen 
de gestelde beperkingen van tijd en geld (Nogeste, 2006), suggereert het ontwerp van een eindresultaat. 
Zo’n ontwerpgerichte benadering (of ontwerpbenadering) is een geschikte aanpak vanaf het moment dat 
de verwachtingen over het eindresultaat concreet en helder zijn, onzekerheden minimaal zijn en vaagheid is 
verdwenen. Bij een dergelijke aanpak staat het formele ontwerp centraal. Het proces begint met het vaststellen 
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van het resultaat en is gericht op het transformatieproces van input naar output. Men streeft naar een 
eindsituatie waarbij het proces van gestuurd veranderen eindigt en het proces van natuurlijke ontwikkeling 
van de organisatie weer begint. Als de stabiele eindsituatie bereikt is, wordt het project afgesloten. Het behalen 
van het beoogd e#ect van het resultaat behoort niet meer tot het project (Boonstra, Steensma & Demenint, 
1996; Van Aken, 2009).
In meer dan 80% van de projecten wordt gekozen voor een ontwerpaanpak, terwijl driekwart van deze projecten 
vastloopt (Platje, 2006). Het is namelijk niet altijd mogelijk om die eindsituatie concreet te omschrijven. 
Kennis ontbreekt, er zijn teveel onzekerheden, datgene wat men wil veranderen is moeilijk ontwerpgericht 
te benaderen, of de ambities zijn zo groot dat de huidige situatie te weinig aanknopingspunten biedt voor 
een gewenste eindsituatie (Van Aken, 2009). Een ontwerpgerichte benadering zoals hiervoor beschreven, 
gaat uit van een lineair procesverloop. Dat vormt binnen het complexiteitsdenken slechts een van de 
mogelijkheden. Chaordische projecten kenmerken zich door onder andere vaagheid over de eindsituatie. 
Voordat zo’n project daadwerkelijk begint, vindt er altijd een schimmig voorspel plaats, waarin machtige en 
minder machtige belanghebbenden zich uiten (Van Aken, 2009). Het eens worden over het antwoord op 
de vraag ‘Wanneer is dit project succesvol?’ is daarmee niet alleen een noodzakelijke, maar ook een lastige 
opgave (Thomas & Fernandez, 2008). Dominante projectmanagementmethodieken (Cleland, 1990; PMI, 1996; 
Wijnen et al., 1984) starten namelijk vanuit het idee dat het eindresultaat vroeg in het project concreet te 
omschrijven is. Dat is bij chaordische projecten niet het geval. Zij kunnen daarom beter beschouwd worden 
als een transformatie van een probleem met een vaag idee voor een oplossing, naar een oplossing voor een 
probleem. In zo’n transformatieproces is een ontwikkelbenadering een meer gepaste aanpak: de aanpak 
van het oplossen van het probleem wordt in afzonderlijke fasen uitgevoerd, waarbij de oplossing geleidelijk 
ontworpen en gerealiseerd wordt, steeds gebruikmakend van de inzichten uit de vorige stap(pen) (Van 
Aken, 2009). Deze zogenaamde ontwikkelbenadering legt een sterke nadruk op het gedrag van mensen 
en de organisatiecultuur. In deze benadering staat niet het oplossen van problemen centraal, maar het 
vergroten van het probleemoplossend vermogen van de organisatie via de ontwikkeling en zelfontplooiing 
van haar mensen. Bij een ontwikkelbenadering ligt het accent op het relationeel procesmatige vlak. Er wordt 
incrementeel gewerkt met een participatieve aanpak en een focus op het lerend vermogen van de organisatie 
(Van Aken, 2009; Boonstra et al., 1996).

Double-loop learning
Een ontwikkelbenadering kenmerkt zich door het borgen van een leerfocus. Een leerfocus wordt sterk 
geassocieerd met het genereren van nieuwe ideeën om een probleem aan te pakken (Dulger & Yilmaz, 2011) 
en kan worden omschreven als de ontwikkeling van nieuwe kennis of inzichten, die het potentieel heeft om 
gedrag te beïnvloeden, door middel van waarden en opvattingen binnen de cultuur van de organisatie (Huber, 
1991). Een leerfocus kan worden gezien als de mate waarin mensen in organisaties zich proactief afvragen of 
hun bestaande overtuigingen en praktijken wel bijdragen aan het maximaliseren van de prestaties van de 
organisatie (Argys & Schön, 1978). Daar waar een representatiefocus (focus op een resultaat als doel) past bij 
een ontwerpbenadering, past een leerfocus beter in een ontwikkelbenadering. Een leerfocus heeft namelijk de 
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aandacht gericht op het projectresultaat als middel om nieuwe rollen en werkwijzen te leren zodat uiteindelijk 
betere prestaties geleverd kunnen worden (Van Aken, 2009). 
De leerfocus is een belangrijk thema in het complexiteitsdenken (Van Eijnatten & Van Galen, 2002). 
Organisatieleren is een indicatie dat individuele kennis collectief en gedeeld wordt. Kenmerkend voor een 
leerfocus is het samenwerken. Samenwerken is een middel om met elkaar, gemeenschappelijk aan dezelfde 
taak werkend, het werk tot stand te brengen dat nodig is om een bepaald doel of resultaat te bereiken (Smetsers, 
2007). Samenwerken vraagt veel sociaal gedrag van een individu. Sociaal / ‘social’ is een van de vijf kernbegrippen 
uit de moderne managementliteratuur, die signi!cant minder aanwezig is in projectmanagementliteratuur 
(zie hoofdstuk 1, validatie van de vooronderstelling) en die we in een nieuwe projectmanagementaanpak 
beter willen benutten. Een omschrijving van het begrip ‘social’ geven Blyler en Co# (2003): het vermogen van 
actoren om voordelen veilig te stellen op grond van lidmaatschap van sociale netwerken. Het gebruik van 
een leerfocus voor organisatieprojecten leidt tot een meer naturalistische benadering: niet formele structuren 
staan centraal, maar samenwerkende individuen en groepen, mensen van vlees en bloed die samenwerken 
om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Daarmee komen ook de gebruikers van het projectresultaat 
meer centraal te staan (Van Aken, 2009). Een belangrijk aspect binnen een leerfocus is de gemeenschappelijke 
richting waaraan het leren van de groep zich ontleent. Door zo’n gemeenschappelijke richting, doel of visie kan 
innovatie en vernieuwing plaatsvinden zonder dat het team in een chaos verandert (Kuipers, 1989). Wanneer 
een team in staat is niet alleen aan het perfectioneren van routines te werken (single-loop learning), maar 
tevens de operationele normen zelf voortdurend ter discussie durft te stellen, is er sprake van double-loop 
learning. Double-loop learning is een principe van zelforganisatie (Kuipers, 1989, zie ook paragraaf 7.3.7). 

‘Fuzzy front-end’
In aanpakken voor het ontwikkelen van nieuwe producten worden vaagheden aan het begin van een project 
breeduit erkend en geaccepteerd, door expliciet een fase in te richten vóór de start van het uiteindelijk 
project. Deze zogenaamde ‘front-end’ fase heeft betrekking op de fase vóór het formele, goed gestructureerde 
ontwikkelproces. Een ‘front-end’ fase dekt de periode af tussen het genereren van een idee en het moment 
van akkoord voor de ontwikkeling ervan. Het is de periode tussen het moment waarop het uitwerken van een 
nieuw idee kan starten en het moment waarop het daadwerkelijk start (Reinertsen, 1999). De ‘front-end’ fase 
is voor projecten ten behoeve van productontwikkeling van levensbelang (Khurana & Rosenthal, 1998). Hier 
liggen over het algemeen de grootste kansen voor het verbeteren van het innovatieproces (Verworn, 2009). 
Succesvolle projecten slagen niet aan het eind van het project, maar vallen op bij het begin (Buijs & Valkenburg, 
2005; Khurana & Rosenthal, 1998; Thomas & Fernandez, 2008; Zhang & Doll, 2001). Omdat de ‘front-end’ fase 
zich kenmerkt door vaagheid, wordt deze ‘fuzzy front-end’ genoemd. De term ‘fuzzy front-end’ is populair 
gemaakt door Smith en Reinertsen (1991), maar is zelf ook vaag en onduidelijk. Khurana en Rosenthal (1998, 
p. 59) de!niëren de ‘fuzzy front-end’ fase als “to include product strategy formulation and communication, 
opportunity identi!cation and assessment, idea generation, product de!nition, project planning, and 
executive reviews”. De term fuzzy (vaagheid) wordt gebruikt om te verwijzen naar een situatie die is ontstaan 
door onduidelijkheid en die tevens onduidelijkheid tot gevolg heeft. Het is een mist die naar verwachting 
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nog wel even blijft hangen (zie ook hoofdstuk 1 voor een beschrijving over vaagheid). Zowel de exogene 
oorzaken (vaagheid in de omgeving) als interne gevolgen (de e#ecten van vaagheid op de visie) spelen een 
rol bij vaagheid (Zhang & Doll, 2001). Bij projecten met een ‘fuzzy front-end’ maken grote onzekerheden het 
moeilijk om concrete uitspraken te doen over doelstellingen en resultaten en over de middelen die nodig 
zijn om op deze doelstellingen te focussen en deze resultaten te behalen. Er is bij ‘fuzzy front-end’ projecten 
meer behoefte aan alternatieve routes op weg naar projectsucces en aan kennis van buiten de vaste kring van 
kennisleveranciers (Van Aken & Weggeman, 2000). 
De ‘fuzzy front-end’ fase omvat alle activiteiten van het genereren van ideeën tot en met een omschrijving van 
het project en het actieplan: strategievorming en -verspreiding, kansenanalyses en -beoordeling, ideegeneratie 
en productde!niëring, projectplanning en executive reviews (Khurana & Rosenthal, 1998). De voordelen die 
voortvloeien uit de verbetering van deze activiteiten zijn vele malen hoger dan die welke het gevolg zijn van 
verbeteringen die rechtstreeks gericht zijn op het ontwerpproces (Khurana & Rosenthal, 1998). Zoals gezegd: 
succesvolle projecten slagen niet aan het eind van het project, maar vallen op bij het begin. Desondanks 
concludeerden Cooper en Kleinschmidt (1994) dat slechts 6% van de !nanciële investering en 16% van de 
mandagen van een project naar de ‘front-end’ fase gaan. Hoewel het belang van de vroege ontwikkelingsfase 
wordt erkend, richten onderzoekers en praktijkmensen zich nog steeds op de latere fasen van het project, 
waarin informatie betrouwbaarder is (Verworn & Herstatt, 2003).

‘Front-end’ fase, participatie en leerfocus
De laatste jaren wordt er steeds meer gepleit voor een contingentieaanpak bij veranderingen (Boonstra et 
al., 1996). Een contingentieaanpak betekent dat, afhankelijk van de situatie, een keuze wordt gemaakt voor 
ontwerpen of ontwikkelen. Daarnaast kunnen de ontwerp- en ontwikkelbenadering afwisselend worden 
gebruikt. De laatste ontwerpstelling van dit hoofdstuk sluit hierop aan. Khurana en Rosenthal (1998) adviseren 
om in de ontwikkelbenadering een herkenbare holistische ‘front-end’ fase in te richten. In een holistische 
‘front-end’ fase zijn projectvisie, het hogere doel, projectomschrijving en organisatiewaarden verenigd en op 
elkaar afgestemd. De ‘fuzzy front-end’ fase omvat alle activiteiten van het genereren van ideeën tot en met 
een omschrijving van het project en het actieplan: strategievorming en strategieverspreiding, kansenanalyses 
en kansenbeoordeling, ideegeneratie en productde!niëring, projectplanning en ‘executive reviews’ (Khurana 
& Rosenthal, 1998). Werk in kleine stappen en werk aansluitend bij het bestaande (om tot inhoud te komen), 
opdat de kansen die ontstaan voortdurend kunnen worden benut, ook als iemand naar iets anders op zoek 
was (Weening, 2006). Vertraag bewust een vooraf compleet uitgewerkte resultaatomschrijving (Khurana & 
Rosenthal, 1998). 
Veel vaagheid bij de start, maar ook gedurende de rest van het project en de noodzaak tot samenwerking en 
afstemmen met bekende en minder bekende (kennis-) partners, vragen om veel helderheid in verwachtingen 
en werken op basis van vertrouwen (zie paragraaf 7.3.5). Participatief werken kan daarbij helpen. Maak 
gebruik van kennis en inzicht van betrokkenen en belanghebbenden, en van ideeën uit de organisatie om 
het leervermogen van de projectorganisatie te vergroten. Betrek experts alleen als expertkennis niet in de 
organisatie aanwezig is. Het betrekken van consultants en participanten start bij voorkeur met een eerste 
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bijeenkomst waar het projectteam en de projectleider kennis kunnen maken met elkaar (Braa & Vidgen, 1999). 
Hier dient de basis te worden gelegd voor e#ectieve samenwerking. Hoofdonderdeel van deze bijeenkomst is 
dan ook de interventie met betrekking tot het delen van waarden. De bereidheid om participanten toe te laten 
in het ontwikkelproces is namelijk sterk afhankelijk van de houding van de specialisten in het projectteam. 
Door het hebben van gedeelde waarden is het mogelijk tegenstellingen en con"icten.
Voor het aanbrengen van een leerfocus in een ontwikkelbenadering zijn talloze onderliggende interventies 
denkbaar, zoals het bewust hanteren van een ander perspectief, het aanmoedigen van het uitdagen van 
de overtuigingen die beslissingen verantwoorden, het rouleren van managers over afdelingen heen, het 
herpositioneren van sta"eden in het werkveld en vice-versa, het overplaatsen van managers, het reorganiseren 
van verantwoordelijkheden, het invoeren van ‘dialectic inquiry’ (onderzoek dat door middel van tegenstellingen 
de waarheid probeert te vinden), het formaliseren van een advocaat van de duivel en het verhe#en van een 
dialoog boven een debat (Baker & Sinkula, 2002).

7.3.5 Werk op basis van vertrouwen

De!nitie
Vertrouwen is een van de vijf kernbegrippen uit de moderne managementliteratuur, die signi!cant minder 
aanwezig is in projectmanagementliteratuur dan in de algemeen managementliteratuur (zie hoofdstuk 1, 
validatie van de vooronderstelling) en die in een nieuwe projectmanagementaanpak beter benut gaat worden 
(zie ontwerpdoelstelling, hoofdstuk 3). Het is tevens een belangrijk thema in chaordische projecten vanwege 
het kenmerk van ‘emergence’ van chaordische systemen (zie hoofdstuk 4). Chaordische systemen hebben de 
mogelijkheid hogere niveaus van coherentie en complexiteit te bereiken, door zelforganisatie, zelfreferentie 
en zelftranscendentie. Deze mechanismen zijn gebaseerd op interactie en vertrouwen. Vanuit dit perspectief 
zullen managers moeten leren loslaten en af te zien van controle. Het is de aanwezigheid van een collectieve, 
inspirerende en evoluerende visie die alle gedachten en handelingen van het chaordisch systeem voedt (Van 
Eijnatten et al., 2002).
In een onderzoek naar meer dan 25 verschillende de!nities van vertrouwen (Burke et al., 2007; Gillespie & Mann, 
2004), wordt die van Mayer, Davis en Schoorman (1995) dominant genoemd: vertrouwen is de bereidheid 
van een actor zich kwetsbaar op te stellen naar een reactor, gebaseerd op de verwachting dat die reactor 
daardoor een voor de actor belangrijke handeling kan uitvoeren, zonder dat de actor de reactor kan volgen 
of controleren. Deze omschrijving van vertrouwen geldt voor zowel individuele personen als voor groepen of 
teams. Volgens diverse onderzoekers (Bakker et al., 2006; Burke et al., 2007; Gillespie & Mann, 2004) zijn er drie 
perspectieven op vertrouwen te onderscheiden:
1) Vertrouwen als handeling of geloof (‘trait’) refereert aan een individuele neiging om iemand te vertrouwen. 

Bakker et al. (2007) maken hierbinnen onderscheid in drie dimensies van vertrouwen:
-‐	   Mogelijkheid (‘capability’) refereert aan de groep van vaardigheden en karakteristieken die een partij 

de mogelijkheid geeft invloed uit te oefenen op een speci!ek domein. Bijvoorbeeld: “Ik ben erg 
overtuigd van jouw competenties als mijn projectleider”;
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-‐	   Bereidheid (‘benevolence’) is de mate waarin een actor (of trustor, degene die vertrouwen geeft) 
gelooft in de goedheid van de reactor (of trustee, degene die het vertrouwen ontvangt), bezien vanuit 
een egocentrisch punt. Bijvoorbeeld: “Mijn wensen en behoeftes zijn van grote toegevoegde waarde 
voor dit team en daarom zal hij mij vertrouwen”;

-‐	   Integriteit (‘integrity’) heeft betrekking op de perceptie van de actor dat de reactor hecht aan principes 
die de actor acceptabel vindt. Bijvoorbeeld: “Ik maak me nooit zorgen over of jij je wel aan je woord 
houdt”.

Deze dimensies variëren los van elkaar en zijn sterk aan elkaar gerelateerd;
2) Vertrouwen als toestand of besluit (‘emergent state’) refereert aan cognitieve, motiverende of a#ectieve 

status die varieert als een functie van haar context;
3) Vertrouwen als proces of actie (‘process’) refereert aan een interventieproces waardoor ander belangrijk 

gedrag, -houding en relaties gesterkt of afgezwakt kunnen worden.

Alle drie de perspectieven worden in deze constituent met betrekking tot vertrouwen bedoeld. Vertrouwen 
kan bestaan tussen mensen onderling, tussen het team en zijn leidinggevende, tussen een medewerker en de 
rest van de organisatie en tussen organisaties (Burke et al., 2007). In die context is er onderscheid te maken in 
‘trust’ en ‘con!dence’. Trust is het interpersoonlijk vertrouwen; het vertrouwen in een persoon. ‘Con!dence’ is 
het institutioneel vertrouwen; vertrouwen op een norm, waarde, gewoonte (Meurs, 2008). In dit proefschrift 
worden beide vormen van vertrouwen bedoeld. Een opdrachtgever wordt, door zijn keuze voor een projectvorm 
voor het realiseren van het projectresultaat, gebonden aan de medewerking van een projectorganisatie. 
De projectorganisatie versterkt van haar kant de relatie tussen haar eigen bedrijfseconomisch resultaat en 
het probleem of de vraag van de opdrachtgever. Deze verbinding tussen ‘binnen’ en ‘buiten’, afwisselend en 
tegelijkertijd is een kenmerk van een project beschouwd als een holon (zie hoofdstuk 2). Door de samenwerking 
te zoeken, maken partijen zich onvermijdelijk afhankelijk van het gedrag van andere bij het project betrokken 
partijen (Gerstlberger, 1999).

Controle
De traditionele aanpak bij afhankelijkheid is het instellen van het controlemechanisme: gedetailleerde 
contracten met sancties. Het grootste probleem bij deze aanpak is dat het moeilijk is om alle misleidingen 
vooraf te voorzien en in contractvorm te vatten (Van Twist & Klijn, 2007). Er zal dus altijd een minimale 
hoeveelheid vertrouwen nodig blijven om interessante en zinvolle uitkomsten te bereiken. Naast het instellen 
van een controlemechanisme is vertrouwen een andere veel genoemde aanpak voor het boven water 
krijgen van (al dan niet bewust verborgen) verwachtingen over elkaar. Veel auteurs, zowel in de economische 
als in de organisatiekundige hoek, benadrukken het belang van vertrouwen voor het bereiken van goede 
samenwerking in samenwerkingsrelaties (Van Twist & Klijn, 2007). 
Eerder werd gesteld dat de startvraag van een chaordisch project lastig of niet concreet te beschrijven is. Er 
wordt van begin af aan een intensieve samenwerking verwacht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer / 
projectleider. Die samenwerking kan men zien als een alliantie: “een vorm van samenwerking (veelal tussen 
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overheid en bedrijfsleven), waarbij partijen met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid, 
gezamenlijk een project realiseren, op basis van een heldere taak- en risicoverdeling die is vastgelegd in duidelijke 
contractuele afspraken” (Van Twist & Klijn, 2007, p. 36). Het succes van deze onderlinge afhankelijkheid hangt in 
hoge mate samen met de verwachtingen die partijen van elkaar en van de onderlinge samenwerking hebben. 
Verwachtingen blijken moeilijk veranderbaar te zijn omdat ze sterk verbonden zijn met de kernwaarden die 
partijen aanhangen en de institutionele regels waaraan ze zich (menen te moeten) houden (Koppenjan & Klijn, 
2004). Die waarden en regels zijn meestal over een langere termijn gevormd. Ze zijn als het ware gestold en 
laten zich niet zo eenvoudig onder invloed van een ervaring of gewijzigde situatie veranderen. Verschillende 
waardepatronen en institutionele regels kunnen leiden tot botsende strategiepatronen (Van Twist & Klijn, 2007). 
De cruciale samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan misgaan omdat partijen onderling 
onrealistische verwachtingen hebben: van zichzelf, van elkaar en van de botsende strategiepatronen. Het kan 
tevens misgaan omdat partijen verwachtingen liever voor elkaar verborgen houden, vanwege die botsende 
strategiepatronen. 
Samenvattend kan gesteld worden dat vertrouwen te maken heeft met bereidheid (Mayer et al., 1995), 
afhankelijkheid (Gerstlberger, 1999), het uitblijven van de mogelijkheid tot volgen of controle (Mayer et al., 
1995) en verwachtingen (Van Twist & Klijn, 2007). 

Concrete interventies
Uit onderzoeken in projecten naar voorspellers van vertrouwen (Butler et al., 1999; Gillespie & Mann, 2004) 
kunnen drie interventies voor het werken op basis van vertrouwen worden verwoord: een motiverende en 
inspirerende communicatie, een gedeelde projectvisie en een dialoog over verwachtingen.
Voor het kwetsbaar kunnen en durven opstellen in een interactie is een positief gespreksklimaat gewenst. De 
geïdealiseerde invloed, inspirerende motivatie, individuele aandacht en het toegeschreven charisma, worden 
door de ander positief geassocieerd met vertrouwen (Gillespie & Mann, 2004). Er is slechts een zwakke relatie 
tussen intellectuele stimulatie en vertrouwen (Butler et al., 1999; Gillespie & Mann, 2004). Het vermoeden 
bestaat dat professionals intrinsiek gemotiveerd zijn door de aard van hun werk, waardoor intellectuele 
stimulatie (bijvoorbeeld de discussie over nieuwe en uitdagende ideeën en het leren van nieuwe theorieën) 
minder cruciaal is voor het vaststellen van het onderling vertrouwen. Het hanteren van een benaderingswijze 
met de juiste hoeveelheid motivatie en inspiratie, maar niet teveel stimulatie is, zeker naar professionals toe, 
gewenst. Motiveren en inspireren worden beschreven bij de ontwerpstelling over leiderschap.
Het niet in staat zijn iemand te kunnen volgen of controleren in een afhankelijkheidsrelatie is een essentieel 
onderdeel van de vertrouwensrelatie. Het samen ontwikkelen van een visie, gebaseerd op gedeelde 
waarden kan helpen. Gillespie en Mann (2004) vonden een sterk verband tussen de mate waarin mensen 
ervaren dat ze gemeenschappelijke doelen en waarden delen met elkaar en hun onderling vertrouwen. 
Ook Lewicki, McAllister & Bies (1998) suggereren dat een belangrijk kenmerk van hoge vertrouwensrelaties 
de mate is waarin beide partijen zich identi!ceren met elkaars waarden. Jones en George (1998) stellen dat 
gemeenschappelijke waarden het belangrijkste middel is waardoor mensen de hoogste vorm van vertrouwen 
(onvoorwaardelijk vertrouwen) ervaren. Barber (1983) suggereert een wederkerig proces tussen gedeelde 
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waarden en vertrouwen: gedeelde waarden helpen om een   relatie gebaseerd op vertrouwen te scheppen 
en vertrouwen dient die gedeelde waarden te uiten en te onderhouden. Het ontwikkelen en delen van een 
projectvisie is beschreven bij de derde interventie van Value-based Project Management.
Essentieel onderdeel in de vertrouwensrelatie is de verwachting die partijen van elkaar hebben (Van Twist 
& Klijn, 2007). Het voortdurend gaande houden van de dialoog over deze wederzijdse verwachtingen kan 
helpen het vertrouwen verder te ontwikkelen. In de literatuur staat dit proces bekend als “het managen van 
verwachtingen” (Van Twist & Klijn, 2007, p. 35). Dat lijkt een minder gepaste benaming. Management wordt 
namelijk geassocieerd met een aaneenschakeling van activiteiten van zeer korte duur, met een hoge variatie 
en discontinuïteit die elkaar in hoog tempo afwisselen (Mintzberg, 1973). De term ‘dialoog over verwachtingen’ 
past beter. 
Belangrijk onderdeel in een dialoog over verwachtingen is het delen van waarden en het maken van 
afspraken, gebaseerd op deze waarden (zie ook de ontwerpstelling over gedeelde waarden). Hier worden niet 
de gedetailleerde contractafspraken bedoeld, die vooral als uitdrukking van institutioneel wantrouwen zijn 
op te vatten. Hier worden basisspelregels bedoeld over het uitwisselen van informatie en over procedures 
om con"icten te beslechten, die voorwaardelijk zijn om vertrouwen te laten groeien. Partijen willen zekerheid 
dat hun kernwaarden in het samenwerkingsproces enigszins beschermd zijn, voordat ze erin stappen (Van 
Twist & Klijn, 2007). Verwachtingen hebben het in zich teleurgesteld te worden (Van Twist & Klijn, 2007). Het 
voortdurend terugbrengen van overspannen verwachtingen, door het in lijn houden van vermoedens en 
verlangens, is een belangrijke interventie in het werken op basis van vertrouwen. Het wekken van al te hoge 
verwachtingen blijkt buitengewoon onverstandig, zoals overigens ook inzetten op een te laag ambitieniveau 
voor de onderlinge samenwerking.

7.3.6 Hanteer transformationeel leiderschap

‘Self-preservation’ – ‘self-adaptation’
Leiderschap is primair gericht is op beweging en het veranderen van anderen (Stoker, 2005). Leiderschap in een 
context van projecten is het beïnvloeden van het gedrag van (een groep) medewerkers om doelen te bereiken, 
door een persoon die ten opzichte van die medewerkers een formele positie inneemt. Dit beïnvloeden van 
gedrag gebeurt door gebruik te maken van bepaalde leiderschapsstijlen, eigenschappen en motieven en door 
het uitvoeren van verschillende activiteiten (Stoker, 2005). Leiderschap de!nieert Kotter (1996) daarbij in termen 
van motiveren en inspireren, richting geven en mensen op een lijn brengen. Leiderschap is, in tegenstelling 
tot het gebruik van de term in de praktijk, in Value-based Project Management niet voorbehouden aan de 
leider, maar wordt gezien als een communicatiestijl tussen een betrokkene en zijn volger(s). Elke betrokkene 
kan het leiderschap op ad hoc basis op zich nemen als de situatie daar om vraagt (Van Eijnatten & Van Galen, 
2002). De mogelijkheden daartoe kunnen worden versterkt als de betrokkenen worden geleid door een paar 
eenvoudige regels (bijvoorbeeld: ben aanwezig, heb aandacht, spreek de waarheid en ‘let go’). Zij omschrijven 
dat idee als de dol!jnenstrategie: “a set of empowering guidelines for action and moral decisionmaking” (Van 
Eijnatten & Van Galen, 2002, p. 398).



140

Op basis van een literatuurstudie naar leiderschap in projecten beschrijft Bourne (2005) leiderschap in 
projecten als het vermogen om te werken met anderen, om een gezamenlijke visie te ontwikkelen en om 
anderen, via e#ectieve communicatie, te motiveren zich te committeren aan die visie. Bourne (2005, p. 39) 
stelt dat leiderschap in projecten twee kloven dient te overbruggen: “the authority gap”, door het bouwen van 
vertrouwensrelaties en het motiveren van teamleden en andere stakeholders; en “the commitment gap”, het 
laten doordringen van de visie, de betekenis en de verantwoordelijkheid ervan voor de betrokkenen. 

‘Complexity Leadership Theory’
Complexe projecten zijn tijdelijke vormen van organisatie waarin voortdurend afwegingen worden gemaakt 
tussen prestatie-eisen enerzijds en creatieve kennisontwikkeling en leren anderzijds (Lindkvist, Söderlund & 
Tell, 1998; Sydow, Lindkvist & DeFillippi, 2004). Deze complexe taak voor de leiders in complexe projecten is 
niet uitgebreid bestudeerd. Leiderschapstheorieën die ontwikkeld zijn voor de traditionele lijnorganisaties 
verklaren niet volledig de processen die plaatsvinden in projectorganisaties (Keegan & Den Hartog, 2004). 
Complexe systemen vragen om ‘complexity leadership’ (Stacey, 2010), zoals ‘complexity leadership theory’ 
(Havermans, Den Hartog, Keegan & Uhl-Bien, 2011). ‘Complexity leadership theory’ (Uhl-Bien & Marion, 2009) 
is een benadering die leiderschap combineert met de dynamische context van een project. ‘Complexity 
leadership theory’ beschrijft mechanismen die leiders in staat stellen de juiste balans tussen e&ciëntie en 
"exibiliteit te hanteren. Deze theorie erkent het complexe samenspel van soms tegenwerkende krachten in 
organisaties, waarbij de formele organisatie e&ciëntie vraagt, maar de informele organisatie de voorkeur geeft 
aan "exibiliteit. In een chaordisch project zijn beide krachten nodig. Het project kan beschouwd worden als 
holon die zich afwisselend en tegelijkertijd als zelfstandige eenheid (‘self-preservation’) en als afhankelijke 
entiteit (‘self-adaptation’) opstelt (Kira & Van Eijnatten, 2008). De taak van leiders in zo’n project is het hanteren 
van de (dynamische) balans tussen deze twee verstrengelde krachten (Uhl-Bien & Marion, 2009). 

Condities die een voorwaarde zijn voor adaptieve outcomes van dit proces zijn interactie, onderlinge 
afhankelijkheid en spanning (Uhl-Bien, Marion & McKelvey, 2007). Projectleiders creëren deze condities 
door het bedoeld laten toe- of afnemen van de verscheidenheid aan reacties (interactie, onderlinge 
afhankelijkheid en spanning) die plaatsvindt in het project. Dit proces is herkenbaar in de bewegingen van 
‘self-preservation’ en ‘self-adaptation’ van een holon (zie hoofdstuk 2). Het bewust laten toenemen van de 
verscheidenheid aan reacties doen zij door het stimuleren van het zoeken naar nieuwe informatie, het delen 
van verschillende gezichtspunten en het uitwisselen van informatie. Zo worden de voorwaarden voor de 
outcomes van het balanceren tussen "exibiliteit en stabiliteit gecreëerd. Door het bewust laten afnemen van 
de verscheidenheid aan reacties kan een nieuw evenwicht gevonden worden. Dit doen projectleiders door 
bijvoorbeeld het vragen om rapportage, het afschermen van teamleden voor interactie met bijvoorbeeld de 
klant, het benadrukken van de gedeelde waarden en het aanbrengen van duidelijke richtlijnen (Havermans et 
al., 2011). De interventies die zorgen voor afname van de verscheidenheid aan reacties komen aan bod bij de 
interventie over resultaatgericht werken. De interventies die behoren bij het bewust laten toenemen van de 
verscheidenheid aan reacties worden in deze paragraaf beschreven.
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Transformationeel leiderschap
In leiderschapstheorieën is de laatste decennia de nadruk komen te liggen op de rol van leiderschap bij 
verandering. Termen die daarbij gehanteerd worden zijn transformationeel, charismatisch en inspirerend 
leiderschap (Stoker, 2005). De indeling naar leiderschapsstijlen van Bass en Avolio (1994) sluit aan bij de 
bewegingen van een systeem, leider of project, beschouwd als holon. Naar binnen kijken (‘self-preservation’) en 
naar buiten kijken (‘self-adaptation’) wisselen elkaar daar af, of vinden tegelijkertijd plaats (Kira & Van Eijnatten, 
2008) (zie hoofdstuk 2). Bass en Avolio onderscheiden drie stijlen in opeenvolgende niveaus van de aanpak van 
de morele ontwikkeling van hun volgers: de transactioneel leider, de teamleider en de transformationeel leider. 
De transactioneel leider kenmerkt zich door het nemen van initiatief in het maken van contact met anderen 
in het kader van een uitwisseling van iets van waarde. Transactioneel leiderschap benadrukt de transactie 
of uitwisseling die plaatsvindt tussen leider en volgers. Deze uitwisseling is gebaseerd op hetgeen de leider 
bespreekt met zijn volgers over wat nodig is en onder welke voorwaarden en de beloning die zij zullen krijgen 
wanneer zij voldoen aan deze eisen. De transactioneel leider wordt gedreven door ‘self-preservation’. De 
teamleider baseert zich op interpersoonlijke relaties met leden van het team en de!nieert zichzelf op basis 
van hoe anderen hem zien. Resultaten in het werk zijn van belang voor wat ze onthullen over werkrelaties en 
voor wat zij bijdragen aan de onderlinge gevoelens van kameraadschap binnen de groep en aan de gevoelens 
van de groepsleden over de leider. Waarden van de teamspelers zijn de gedeelde waarden van de groep, of 
afgeleid van hun verbinding met de groep, die bijdragen aan die cohesie. De teamleider wordt gedreven door 
‘self-adaptation’. De transformationeel leider baseert zich op de naleving van de gesloten overeenkomst door 
volgelingen, met betrekking tot opvattingen, waarden, behoeften en dergelijke. Een transformationeel leider 
stimuleert de belangstelling tussen volgers om hun werk te bekijken vanuit een nieuw perspectief, genereert 
het bewustzijn van de projectvisie van het team, ontwikkelt volgers naar hogere niveaus van bekwaamheid en 
potentieel, en motiveert volgers om buiten hun eigen belangen te kijken in de richting die de groep ten goede 
zal komen. De transformationeel leider ontstaat uit de interacties. Gedrag, inclusief potentieel nieuw gedrag, 
komt naar voren in de interactie. In die interacties worden grenzen telkens opnieuw gede!nieerd (Stacey, 
2010). Transformationeel leiderschap richt zich op het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers bij 
de organisatiedoelen (Bass & Avolio, 1994), zodat zij gaan presteren ‘beyond expectations’: de leidinggevende 
zorgt voor verandering van gedrag van de medewerkers door te stimuleren, te motiveren en te transformeren 
(Den Hartog, 2002; Gillespie & Mann, 2004; Stoker, 2005). De transformationeel leider wordt gedreven door 
‘self-preservation’ en ‘self-adaptation’.
Bass en Avolio (1994) noemen vier kernelementen van transformationeel leiderschap. Ten eerste de 
geïdealiseerde invloed: de mate waarin leiders zich op charismatische wijze gedragen, zodat volgers zich met 
hem gaan identi!ceren. Dit uit zich in bijvoorbeeld het communiceren van belangrijke waarden en een gedeeld 
doel. Dit kenmerk is terug te vinden in de interventies met betrekking tot gedeelde waarden en het hogere doel. 
Ten tweede de inspirerende motivatie: de mate waarin leiders de visie articuleren aan hun volgers. Dit kan zich 
uiten in de sterkte van overtuigingskracht van het communiceren van de visie. Dit kenmerk is terug te vinden in 
interventies met betrekking tot de projectvisie en het vertrouwen. Ten derde de individuele aandacht: de mate 
waarin leiders hun volgelingen behandelen als individuen en ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. 
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De leider kan zich bijvoorbeeld opstellen als coach en aandacht hebben voor, en luisteren naar de zorgen en 
twijfels van zijn individuele volgers. Dit kenmerk is terug te vinden in de interventie met betrekking tot de 
ontwikkelbenadering, waarin de leerfocus centraal staat. En ten vierde de intellectuele stimulans: de mate 
waarin leiders hun volgers stimuleren tot het denken vanuit verschillende perspectieven. Dit kan bijvoorbeeld 
door het uitdagen op aannames, het durven laten nemen van risico’s en het uitlokken tot het genereren van 
ideeën. Dit kenmerk is terug te vinden in de interventie met betrekking tot de ontwikkelbenadering, waarin 
de leerfocus centraal staat. Alhoewel theorieën over transformationeel leiderschap verschillen in een aantal 
van de speci!eke ge-dragingen van de leider, poneren zij allen vertrouwen als een centraal kenmerk van 
de relatie tussen leider en volgers, en stellen zij dat volgers, door het vertrouwen en respect in hun leider, 
gemotiveerd zijn om boven verwachting te presteren (Gillespie & Mann, 2004). Diverse onderzoekers tonen 
aan dat essentiële aspecten van transformationeel leiderschap, zoals individuele aandacht, het bevorderen 
van commitment aan groepsdoelen en het stimuleren van nieuwe manieren van denken, een positieve relatie 
hebben met het vertrouwen in de leider (bijvoorbeeld Dirks & Ferrin, 2001). 

Processen
Een leiderschapsstijl voor chaordische projecten vraagt om intuïtie en improvisatie die belanghebbenden 
inspireert en hen committeert aan projectsucces (Leybourne & Sadler-Smith, 2006). De praktijk leert dat het 
leidinggeven aan projecten pas start als de ‘front-end’ fase voorbij is en het formele ontwikkelproject kan 
beginnen. Om een holistische benadering van chaordische projecten te bereiken, is het van belang deze 
kloof in leiderschap te overbruggen (Khurana & Rosenthal, 1998). Twee benaderingen voor overbrugging zijn 
denkbaar. De eerste is een procesbenadering, waarbij getracht wordt orde en voorspelbaarheid in het project 
te brengen. Alhoewel de kans op het behalen van een van te voren afgesproken resultaat daarbij gebaat is, 
staat deze formele benadering op gespannen voet met de ambities van de ‘front-end’ fase van chaordische 
projecten. De essentie van het inrichten van een ‘front-end’ fase zit hem juist in de dubbelzinnigheid van de 
vaagheid. Door structuur in die vaagheid aan te brengen gaan de voordelen ervan verloren. In de context 
van deze benadering spreken Havermans et al. (2011) over het zoeken naar meer evenwicht in de balans 
tussen stabiliteit en "exibiliteit. Een tweede benadering voor het overbruggen van de kloof in leiderschap bij 
chaordische projecten is de door organisatiewaarden gedreven benadering. Bij een op waarden gebaseerde 
benadering is er voortdurend aandacht voor de verzekering dat de basis van de belangrijkste overwegingen 
altijd in de geest van alle betrokkenen actueel is. Als alle betrokkenen vanuit een bepaalde set waarden werken, 
mag de aanpak holistisch genoemd worden. Een succesvol chaordisch project vereist beide processen: een 
door de cultuur geaccepteerde mate van formaliteit, aangevuld met voldoende procesgeoriënteerde en 
strategische waakzaamheid om de afwegingen van besluiten, problemen, opties en dergelijke, te expliciteren 
(Havermans et al., 2011; Khurana & Rosenthal, 1998). De dynamiek van transformationeel leiderschap 
concentreert zich rondom een sterke identi!catie met de leider, het onderdeel zijn van een gedeelde visie 
over de toekomst en het overstijgen van het eigen belang (dat gericht is op afspraken nakomen en belonen) 
(Den Hartog, 2002). Door transformationeel leiderschap te baseren op organisatiewaarden overbrugt het de 
kloof tussen strategie en operatie (Khurana & Rosenthal, 1998).
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7.3.7 Bewerkstellig de voorwaarden voor zelforganisatie

Scandinavische invloeden
Transformationeel leiders verbreden en verrijken de interesse van hun volgers, genereren aandacht en 
acceptatie tussen volgers over de visie en motiveren hun volgers door hun eigen belang ondergeschikt te 
stellen aan dat van de projectgroep (Den Hartog, 2002). Het idee hierachter is dat de groep kan handelen 
naar eigen inzicht van hun vakmanschap. Het projectteam kan gezien worden als een autonoom of zichzelf 
organiserend geheel dat opereert binnen een organisatie. Bij routinewerkzaamheden kunnen geijkte paden 
betreden worden. Daarvoor bestaat een formele overlegstructuur. Bij projecten (uniek, eenmalig) moeten de 
te lopen paden samen ontdekt worden. De relatie tussen het proces en het resultaat is niet helder; de relatie 
tussen individuele onderdelen van het dynamische proces en het gehele project is complex en moeilijk te 
begrijpen. Dit is inherent aan het complexe proces van zelforganisatie (Bar-Yam, 1997). Zelforganisatie is “the 
central concept of causality in the complexity theorie” (Stacey et al., 2000, p. 13). De interfaces, overgangen 
en de coördinatie tussen de verschillende individuele holons / entiteiten staan onder voortdurende invloed 
van dynamische ontwikkelingen. Daarvoor is een dynamische en zelforganiserende structuur nodig (Meijer, 
2006). Samenwerken gaat niet alleen in, maar ook buiten de formele structuur om. In de wandelgangen 
worden dit informele netwerken, of de informele organisatie genoemd (Vorst, 2007; Meijer, 2006). Het zijn 
de “hidden properties” van de organisatie (Van Aken, 2007, p. 72). Dit verborgen bezit is goed geschikt voor 
‘fuzzy front-end’ projecten (Van Aken, 2007; Van Aken & Weggeman, 2000) en voor chaordische projecten. 
Inherent aan informele netwerken is de kracht van zelforganisatie. Zelforganisatie is een vorm van orde 
die uit het niets ontstaat en in de natuur hand in hand gaat met centrale besturing of andere vormen van 
beheersing. Volgens vroege onderzoekers van organisatiesystemen is zo’n informeel netwerk van nature 
resultaatgericht, zelfregulerend en gericht op het doelbewust bereiken van gewenst gedrag (Espinosa & 
Porter, 2011). Organisatie-ontwerpvisies zoals de sociotechniek bouwen daarop voort (De Sitter, 1981; Kuipers, 
1989; Trist, 1981). Sociotechniek is een visie, ontstaan tijdens de bestudering van een aantal projecten in 
de Britse steenkoolindustrie. Men bestudeerde relaties binnen een groep (op alle niveaus, waaronder de 
interface tussen management en projectwerkers) en productiviteit in relatie tot innovatieve werkmethoden en 
vrijblijvende organisatorische regelingen. Conclusie was dat het sociale (de mensen) en het technische systeem 
(de equipment) de inhoudelijke factoren van de organisatie zijn. Economische prestaties en voldoening in het 
werk zijn daarvan een resultante, waarvan het niveau afhankelijk is van de mate waarin de inhoudelijke factoren 
bij elkaar aansluiten (Trist, 1981). Sociotechnische principes worden wel gezien als “a natural extension of 
Sweden’s very old democratic society” (Hummels & De Leede, 2000, p. 80). Het allemansrecht (‘allemansrätten’) 
speelt daarin een grote rol. Het allemansrecht gaat uit van een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Alles is vrij 
toegankelijk mits niet verstorend, vervuilend of beschadigend (Filippo & Pelzers, 2007). Alhoewel het begrip 
‘allemansrecht’ uit de natuurlijke ecologie komt, past het prima in een projectecologie (Söderlund, 2004). Veel 
succesvolle voorbeelden van de toepassing van soortgelijke principes als beschreven, komen dan ook uit 
Scandinavische projectorganisaties (Hummels & De Leede, 2000; Kuipers, 1989).
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Ongedeelde werkgroep
Bij de sociotechniek gaat veel aandacht uit naar het primaire proces en het toevoegen van waarde voor de 
klant. Sociotechnische systemen worden ook wel ‘client driven’ genoemd (Hummels & De Leede, 2000, p. 77). 
Zij gaan uit van de vraag die de klant stelt (in tegenstelling tot het doel dat de opdrachtnemer formuleert). 
Het centrale element in zo’n vraaggedreven organisatie is de ongedeelde eenheid, het team (Hummels & De 
Leede, 2000), omdat daarmee het commitment aan een ongedeelde taak kan ontstaan (Lillies, 2001). “De 
zelforganiserende werkgroep kan worden opgevat als grootste organisatorische eenheid die nog in staat is 
te opereren als ongedeelde eenheid, zonder formele interne di#erentiatie en met intrinsieke coördinatie en 
controle” (Kuipers, 1989, p. 5). De intern ongedeelde werkgroep met een ongedeelde taak is bij uitstek de 
eenheid waarin zich principes van zelforganisatie laten realiseren. Zelforganisatie wordt wel opgeworpen als 
het sleutelelement voor het omgaan met stabiliteit en verandering in organisaties (Stacey et al., 2000). Het 
is het spontaan ontstaan van nieuwe structuren, patronen en kansen, zonder oplegging ervan van buitenaf 
(Koch & Leitner, 2001; Kuipers, 1989; Meijer, 2006), dat zichzelf onderhoudt (Meijer, 2006), of het principe dat 
mensen, processen en activiteiten zichzelf organiseren (Stoker, 2005). Stacey et al. (2000, p. 18) omschrijven 
het als: “a process in which local interaction between parts of an organization produces emergent patterns of 
behavior of a coherent link in the whole, all-in the absence of any overall blueprint that need not be designed”. 
Het omvat vele functies, zoals leren, feedback geven en communiceren. Deze functies bij elkaar zorgen ervoor 
dat een organisme of entiteit, opgevat als holon kan reageren op de omgeving door hercon!guratie van 
zichzelf en het veranderen om te overleven, tegelijkertijd. Door zelforganisatie worden ‘self-preservation’ en 
‘self-adaptation’ mogelijk (Stacey et al., 2000). Een reden voor projectwerkers om zichzelf te gaan organiseren is 
het voorkomen dat een idee in een vroeg stadium sneuvelt door het presenteren van onvoltooid werk doordat 
het valt buiten de kernactiviteiten van de organisatie en daardoor geen kans krijgt, doordat het gelanceerd 
moet worden in een omgeving waarin het topmanagement zich oncomfortabel voelt met de technologie 
en producten, of omdat het niet is toegestaan te opereren op ander gebieden dan dat van je eigen functie. 
Een andere reden kan de angst zijn om een nog niet uitgedacht idee te moeten overdragen aan een andere 
afdeling, of om een idee te moeten presenteren in een minder veilig netwerk dan het informele, persoonlijke 
netwerk. Tenslotte kan de reden praktisch van aard zijn: de formele weg is te tijdrovend (Koch & Leitner, 2001). 
De turbulentie in chaordische projecten doet een beroep op het zelfregulerend vermogen (Kuipers, 1989). 
Chaordische projecten vereisen niet alleen een volgordelijke planning van acties, maar tevens een bepaalde 
mate van verstoring, improvisatie en zelforganisatie (Koch & Leitner, 2001). Dat zijn de twee bewegingen die 
een holon (zie hoofdstuk 2) afwisselend en tegelijkertijd maakt: naar binnen kijken (‘self-preservation’) en naar 
buiten kijken (‘self-adaptation’) (Kira & Van Eijnatten, 2008). In dit soort projecten wordt zelforganisatie als een 
sleutelelement beschouwd (Meijer, 2006). De betekenis en de waarde van zelforganisatie is gerelateerd aan de 
context waarin zij is geïmplementeerd (Hummels & De Leede, 2000). Daarom is zelforganisatie opgenomen in 
Value-based Project Management. 

Realiseren van externe condities
Een zelforganisatie ontstaat bij toeval, geholpen door externe condities (Bar-Yam, 1997). De betekenis en de 
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waarde van zelforganisatie zijn gerelateerd aan de context waarin zij zijn geïmplementeerd (Hummels & De 
Leede, 2000). In die context moet aan een viertal condities voldaan worden, wil zelforganisatie kunnen slagen: 
stuurcondities, communicatiecondities, houding van het management en betrokkenheid van medewerkers. 
Het creëren van deze vier condities is de essentie van de interventie van deze constituent. 
Motivatieproblemen in werksituaties zijn inherent aan de organisatiestructuur en niet aan de mensen in die 
structuur (Kuipers, 1989). Aandacht om motivatieproblemen op te lossen moet gericht zijn op structurele 
voorwaarden die betrokkenheid stimuleren en vervreemding bestrijden. De structuur van de organisatie is 
bepalend voor de intrinsieke motivatie. Dit principe is het uitgangspunt van zelforganisatie (Kuipers, 1989). Het 
succes van zelforganiserende groepen wordt bepaald door de mate waarin het groepstaakontwerp voldoet 
aan speci!eke interne en externe stuurcondities. Deze stuurcondities zijn gebaseerd op een viertal principes 
(Kuipers, 1989): ‘redundancy of functions’, ‘requisite variety’, ‘minimum critical speci!cation’ en ‘double-loop 
learning.
‘Redundancy of functions’: De meeste mensen kunnen veel meer functies vervullen dan ze op een en 
hetzelfde moment kunnen uitvoeren, waaronder ook regulerende en innoverende functies. Speel met de 
inzetbaarheid en maak gebruik van de multi-inzetbaarheid van projectwerkers. ‘Requisite variety’: Vaak 
hebben onzekerheden ernstige consequenties als er niet snel en adequaat op gereageerd wordt. Breng 
overeenstemming in de diversiteit van acties en reacties van de groep en de onzekerheden van de omgeving, 
zodat een snelle reactie kan plaatsvinden. ‘Minimum critical speci!cation’: Het kenmerkende van vakmanschap 
is dat er speelruimte moet zijn om te kunnen handelen naar eigen inzicht. Enkel speci!caties die kritiek zijn 
worden vastgelegd om maximale ruimte voor zelfregulering te bewaren. Stel niet al te veel speci!caties bij 
voorbaat top-down op, maar laat vakmensen, zeker voor niet-kritische processen, hun eigen regels opstellen, 
uitvoeren en handhaven. Double-loop learning: Single-loop learning is gericht op het perfectioneren van 
routines in relatie tot een gegeven set normen. Bij double-loop learning kan ook die operationele norm ter 
discussie staan en bijgesteld worden. Stel de autonome projectgroep in een ontwikkelbenadering in staat zich 
vernieuwingen eigen te maken en hun eigen normen te bepalen. Double-loop learning is een mechanisme 
van een ontwikkelbenadering.
Deze stuurcondities creëren een omgeving waarin projectteams en daarmee de individuele projectwerkers, 
verantwoordelijk zijn voor het behalen van de projectdoelen en voor de organisatie van hun interne 
aangelegenheden (Hummels & De Leede, 2000).
Het principe van zelforganisatie vereist mogelijkheden voor communicatie in alle richtingen (‘bottom-
up’, ‘top-down’, ‘inside-outside’). Het is de taak van het management deze kanalen open te stellen, zodat 
informele verbindingen kunnen worden gemaakt en niet-lineaire feedback kan plaatsvinden buiten de 
o&cieel aangewezen kanalen (Espinosa & Porter, 2011). Belangrijke voorwaarde voor zelforganisatie is dat het 
management zaken opnieuw kan en wil beoordelen en ten gevolge daarvan doelen en tijdschema’s kan en wil 
veranderen (Hummels & De Leede, 2000). Het management (projectleiding, opdrachtgever) moet zich deze 
houding aanmeten. Het beste in mensen naar boven halen vraagt een betrokkenheid vanaf het allereerste 
begin. Dat geldt voor alle betrokkenen die hun bijdrage aan het project (gaan) leveren (Hummels & De Leede, 
2000). In de context van zelforganisatie geldt dat voor projectwerkers in het bijzonder. 
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7.3.8 Faciliteer creativiteit

Creatief met de!nities
De ontwerpstelling over creativiteit is ontstaan door met name inspiratie bij het doorgronden van het begrip 
‘create’, een van de vijf kernbegrippen uit de moderne managementliteratuur, die signi!cant minder aanwezig 
is in projectmanagementliteratuur dan in de literatuur over algemeen management (zie hoofdstuk 1, validatie 
van de vooronderstelling) en die we in een nieuwe projectmanagementaanpak beter willen benutten (zie 
ontwerpdoelstelling, hoofdstuk 3). Een ontwerpstelling over creativiteit past daarmee in de context van 
chaordische projecten. Dit sluit aan bij Saynisch (2010), die in zijn nieuwe perspectief op projectmanagement 
‘creation’ als dominant principe noemt.
Uit onderzoek naar de kenmerken in contexten die dominant zijn voor creativiteit, blijkt dat met name de factor 
complexiteit ondersteuning vindt bij en aangemoedigd wordt door creativiteit (Deci, Connell & Ryan, 1989). Bij 
complexe en uitdagende taken zijn mensen meer opgewonden over hun werk en meer geïnteresseerd in het 
volbrengen van deze activiteiten (Oldham & Cummings, 1996). 
“(…) there is no lack of de!nitions of creativity, and it comes as no surprise that the !eld of creativity has 
given rise to many creative de!nitions” (Dahlén, 2008, p. 64). Amabile (1996) deed onderzoek naar de!nities 
van creativiteit. De ene de!nitie gebruikt termen van persoonskenmerken en veronderstelt dat creativiteit 
ontstaat door bepaalde gemeenschappelijke karakteristieken van creatieve mensen. Een andere de!nitie ziet 
creativiteit als proces en gebruikt termen als “to bring into being, or form out of nothing” (Mithen, 1998, p. 15), 
of “to generate the new” (Carson, 2007, p. 13). Amabile zegt daarover: “Creativity is the development of ideas 
about products, practices, services or procedures that are novel and potentially useful to the organization” 
(Amabile, 1996, p. 1154). ‘Novel’ wordt gebruikt bij ideeën die op een unieke wijze verbonden zijn aan al 
bestaande ideeën in de organisatie. ‘Useful’ heeft betrekking op het potentieel om directe of indirecte waarde 
toe te voegen aan de organisatie op korte of lange termijn (Amabile, 1996). Deze laatste de!nitie van creativiteit 
bestrijkt een continuüm van suggesties voor incrementele aanpassingen tot radicale, ‘major breakthroughs’ in 
de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten (Mumford & Gustafson, 1988). Creativiteit heeft dus met 
name te maken met de as ‘novelty’ in het categoriseringsmodel voor projecten van Shenhar en Dvir (2007) uit 
hoofdstuk 2.
Een innovatie kan gezien worden als een succesvol geïmplementeerde vorm van creativiteit, die zich uit in 
unieke en bruikbare ideeën (Amabile, 2000). Organisaties vertrouwen steeds meer op creatieve ideeën van 
hun medewerkers en daarom kunnen medewerkers gezien worden als de katalysator van de innovatie van 
de organisatie. Het is niet verbazingwekkend dat onderzoekers creativiteit en innovatie veelal als afhankelijke 
variabelen bestuderen: creativiteit als mechanisme en innovatie als outcome (Livingstone, Nelson & Barr, 1997. 
Het merendeel van de onderzoeken richt zich op de cognitieve dimensies van het werk en behelst zodoende 
maar één segment van de psychologie. Alhoewel aan zowel creativiteit als innovatie een cognitief mechanisme 
ten grondslag ligt, kan het zo zijn dat ook emotionele en fysische dimensies invloed hebben op de creativiteit 
van medewerkers (Van Luijtelaar, 2010). 
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Creatieve capaciteit
Creativiteit wordt veelal geassocieerd met vooruitgang. Er bestaat een directe correlatie tussen de mate van 
creativiteit en de werktevredenheid (Amabile, 1998; Dahlén, 2008; Seifert & Hedderson, 2010). Dat heeft met 
name te maken met het feit dat mensen tevredenheid ervaren als ze vooruitgang boeken. Csikszentmihalyi 
(1975) legt een verband tussen vooruitgang en werktevredenheid en noemt dat "ow. Een "ow-ervaring 
bevindt zich in het gebied tussen angst en verveling: beide geen positieve ervaringen. Teveel verveling of 
routinematig werk vraagt om uitdaging. Teveel uitdagingen achter elkaar vragen om rust en doen verlangen 
naar routinematig werk. Deze dynamiek verklaart waarom "ow-activiteiten tot groei en ontdekking kunnen 
leiden (Csikszentmihalyi, 1975). Een en ander is zichtbaar in !guur 7.1.
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Figuur 7.1: Flow ervaringen (Dahlén, 2008, p. 45).

Flow is een mentale toestand waarin iemand volledig opgaat in de bezigheden en tijd, energie en 
andere investeringen lijkt te vergeten. Een eensluidende de!nitie is er niet (Quinn, 2005). ‘Founding 
father’ Csikszentmihalyi omschrijft het als “an ongoing process of seeking and conquering challenges” 
(Csikszentmihalyi, 1975, p. 131). Hij geeft aan dat het vooral gaat om “a word frequently used by the informants 
themselves to describe the experience” (Csikszentmihalyi, 1975, p. 36). Quinn de!nieert "ow als: “a subjective 
experience in which people report performing their best” (Quinn, 2005, p. 610). Veelal wordt "ow geassocieerd 
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met sport (Quinn, 2005). Tijdens een "ow-ervaring zijn individuen in een autotelische staat van bewustzijn 
(niet betrokken bij de buitenwereld) (Csikszentmihalyi, 1975), waarin de activiteit plezierig is, wordt en blijft, 
tot het punt dat het te routinematig wordt. De kwaliteit van de subjectieve ervaring is afhankelijk van een 
match tussen de gepercipieerde uitdaging en de gepercipieerde vaardigheid (Seifert & Hedderson, 2010). 
Flow ontstaat als een persoonlijk doel consistent is met gevoel van eigenwaarde (Csikszentmihalyi, 1988). 
Dahlén heeft voortgebouwd op Csikszentmihalyi’s bevindingen en de creatieve capaciteit in het "ow gebied 
aangegeven als in !guur 7.1. De ruimte tussen de diagonale strepen noemt Csikszentmihalyi de "ow-ervaring; 
Dahlén spreekt van ‘Happiness’. Een "owervaring treedt op als uitdaging en vaardigheden in de juiste mix 
samenkomen. Vervolgens doen zich twee verschijnselen achterelkaar voor: (1) de vaardigheden zullen door 
oefenen en ervaring toenemen en (2) de uitdaging is niet groot genoeg meer. Door deze twee verschijnselen 
maakt de pijl die de beleving weergeeft in !guur 7.1, een beweging naar rechtsonder. Steeds meer zal een 
gevoel van verveling ontstaan. Op een bepaald moment is betrokkene klaar voor een nieuwe uitdaging. Het 
verschil tussen het vertrek- en het eindpunt van deze beweging is “the creative capacity” (Dahlén, 2008, p. 
45). De creatieve capaciteit zal groeien als men op tijd voor nieuwe uitdagingen wordt gesteld. Hoe groter de 
creatieve capaciteit, hoe groter de uitdaging die je aankunt. 
Flow en de creatieve capaciteit zijn twee belangrijke aspecten voor het ontwerpen van interventies om 
creativiteit te faciliteren.

‘Self-e"cacy’ 
Om te bepalen welke interventies e#ectief zijn in het kader van creativiteit, is het noemen van de belangrijkste 
mechanismen achter creativiteit op deze plaats gewenst. De twee dominante mechanismen achter creativiteit 
zijn ‘self-e&cacy’ en ‘self-determinism’. ‘Self-e&cacy’ is een zelfregulerend proces met de verwachting dat de 
betre#ende persoon zélf in staat zal zijn om het gedrag e#ectief toe te passen en dus de beoogde resultaten 
te behalen (Bandura, 1986). ‘Self-determinism’ refereert aan de staat waarin iemand naar eigen keuze kan zijn 
wie hij is. De mechanismen worden verder toegelicht in hoofdstuk 8. Als belangrijkste bron voor ‘self-e&cacy’ 
noemt Bandura (1986) persoonlijke ervaring met het zelf toepassen van gedrag. Wanneer we merken dat we 
in staat zijn om bepaald gedrag succesvol toe te passen, is dit het meest overtuigende bewijs voor onze ‘self-
e&cacy’ op het betre#ende terrein. Deze bron wordt gevoed door een leeroriëntatie. Gong, Huang & Farh, 
(2009) en Piccolo en Colquitt (2006) toonden aan dat er een positieve relatie bestaat tussen de leeroriëntatie 
van een individu en zijn creativiteit, via ‘creative self-e&cacy’. Het stapelen van succeservaringen vanwege de 
focus op de ontwikkeling van competenties is een verklaring voor de positieve relatie tussen een leeroriëntatie 
en creatieve outcomes. Een leeroriëntatie leidt tot een focus op de ontwikkeling van competenties 
(Dweck, 1986). Werknemers met een leeroriëntatie stapelen hun succeservaringen en worden steeds meer 
zelfwerkzaam als het gaat om het produceren van creatieve uitkomsten (Gong et al., 2009). Individuen in 
een leeroriëntatie verbinden tegenslagen niet aan hun vermogen, maar aan onvoldoende inspanningen of 
ine#ectieve strategieën (Dweck & Leggett, 1988). Zij handhaven zo hun ‘creative self-e&cacy’. Met de focus op 
de verbetering van competenties houden individuen met een hoge mate van ‘creative self-e&cacy’, negatieve 
reacties bij zichzelf weg. Met andere woorden: door aandacht te richten op het verbeteren van competenties 
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zijn individuen beter in staat de kracht van ‘self-e&cacy’ te behouden in de onzekerheid van het creatieve 
proces (Gong et al., 2009). ‘Self-e&cacy’ wordt ook, zij het in mindere mate, getriggerd door de waarneming 
van andere mensen die het gedrag uitvoeren. Wanneer we iemand succesvol gedrag zien vertonen en we 
schatten deze persoon in als vergelijkbaar met onszelf, dan neemt onze eigen ‘self-e&cacy’ toe. Andersom 
neemt ‘self-e&cacy’ af als we een vergelijkbare ander zien falen. De sterkte van dit e#ect is gerelateerd aan 
de mate van vergelijkbaarheid tussen het model en het individu: hoe groter de vergelijkbaarheid, hoe sterker 
het e#ect (Bandura, 1986). Een goed voorbeeld is de transformationeel leider. Gong et al. (2009) toonden aan 
dat er een positieve relatie bestaat tussen transformationeel leiderschap en de creativiteit van de volgers van 
de transformationeel leider, via ‘creative self-e&cacy’. Transformationeel leiders zijn pro-actief in denken en 
het genereren van nieuwe ideeën (Bass, 1985). Zij verwachten dat hun werknemers vergelijkbare kwaliteiten 
hebben, in plaats van alleen maar de gevestigde routines te vertonen. Zij dienen in dit opzicht als rolmodel 
en voeden zo de bron van leren door observatie (Gong et al., 2009). Mensen voelen zich veel creatiever als 
ze merken dat hun baas het in ontwikkeling zijnde creatieve resultaat belangrijk vinden (Shin & Zhou, 2003).
Naast leren door observatie en leren door ervaring zijn er nog twee aspecten die ‘self-e&cacy’ triggeren, zij 
het in veel mindere mate (Bandura, 1986): verbale overtuiging en de emotionele gesteldheid van het individu. 
Aanmoediging en feedback van andere personen kan ‘self-e&cacy’ doen toenemen. De mate waarin verbale 
overtuiging werkt, is afhankelijk van de geloofwaardigheid, expertise, betrouwbaarheid en aantrekkelijkheid 
die aan deze persoon wordt toegeschreven. Door een combinatie van intellectueel stimulerend en 
charismatisch leiderschap (Bass & Avolio, 1994), kunnen transformationeel leiders hun volgers overtuigen dat 
ook zij creatief kunnen zijn (Gong et al., 2009). Ook in de emotionele gesteldheid van de persoon speelt de 
transformationele leider een grote rol. Emotionele gesteldheid is vooral van invloed op diens ‘self-e&cacy’ 
op het moment dat hij bij de uitvoering van bepaald gedrag een negatieve omgeving (‘arousal’) ervaart. De 
persoon kan het gedrag dan gaan associëren met deze negatieve ervaring en daardoor extra gaan twijfelen 
aan zijn vermogen om het gedrag uit te voeren. Anderzijds kunnen grote succeservaringen gepaard gaan 
met gevoelens van geluk en blijdschap, waardoor het gevoel van ‘self-e&cacy’ wordt versterkt. Door middel 
van individuele aandacht tonen leiders steun en aanmoediging. Eerdere onderzoeken steunen de stelling dat 
deze ondersteuning medewerkers ervan kan overtuigen dat ze in staat zijn creatieve outcomes te realiseren 
(Tierney & Farmer, 2002) en hun eigen vermogen te kunnen kneden (Dweck, 1986; Dweck & Leggett, 1988). 
De gedachte het eigen vermogen te kunnen kneden is een verklaring voor de positieve relatie tussen een 
leeroriëntatie en creatieve outcomes via ‘creative self-e&cacy’ (Gong et al., 2009).

‘Self-determinism’
Het triggeren van ‘self-determinism’, het mechanisme achter intrinsieke motivatie en "ow (zie hoofdstuk 
8), gebeurt door (een combinatie van) het bewerkstelligen van condities voor "ow. Af en toe ontstaat "ow 
vanwege een toevallige samenloop van interne en externe omstandigheden. Flow is vaker het gevolg van 
een gestructureerde activiteit of van het individuele vermogen "ow te creëren, of van beide (Csikszentmihalyi, 
1975). Gestructureerde activiteiten zijn gebonden aan regels die bepaalde vaardigheden vereisen, ze kennen 
speci!eke doelen, ze verscha#en feedback en ze bieden zo nodig ruimte voor controle. Ze bevorderen de 
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concentratie en de betrokkenheid door de afstand tussen de activiteit en de routine van alledag. Naast deze 
externe omstandigheden zijn er nog een aantal interne omstandigheden die bekend staan als de elementen 
van "ow. Csikszentmihalyi (1975) noemt negen factoren die een vruchtbare context voor "ow vormen. Het 
creëren van deze omstandigheden vergroot de kans op "ow. 

-‐	   Duidelijkheid in doel: zorg dat individuen weten wat er van ze verwacht wordt door middel van duidelijke 
doelen;

-‐	   Duidelijkheid in terugkoppeling: heldere feedback;
-‐	   Centrering: geef hem het gevoel dat er belangstelling is voor wat hij nu doet en niet alleen interesse in wat 

het straks gaat opleveren;
-‐	   Keuze: hij moet het gevoel hebben dat er keuzemogelijkheden bestaan; ook opties die mogelijk bestaande 

grenzen schenden, zolang de consequenties maar aanvaardbaar zijn;
-‐	   Vertrouwen: hij moet het gevoel hebben dat hij zijn verdedigingsmechanismen kan laten varen en zich 

zodoende ‘niet-zelfbewust’ aan de taak kan wijden; hij moet zich geen zorgen hoeven maken over wat 
anderen denken van zijn prestaties;

-‐	   Uitdaging: de inspanning die erop gericht is steeds de optimale balans te vinden tussen complexiteit en 
vaardigheid. Het gaat hier niet om steeds uitdagender, maar om de ervaren uitdaging. Iemand die bij een 
"ow-activiteit betrokken is heeft niet perse de ‘juiste’ uitdaging;

-‐	   Concentratie;
-‐	   Spontaniteit: het samenvoegen van acties en bewustzijn;
-‐	   Transformatie van tijd: de beleving van tijd moet kunnen versnellen of vertragen.

Quinn heeft geprobeerd een verband aan te tonen tussen "ow als een holistische ervaring en de negen 
factoren van "ow volgens Csikszentmihalyi, maar dat is niet gelukt (Quinn, 2005). Wel blijkt dat een context 
met daarin deze factoren autotelisch gedrag (op zichzelf gericht; niet betrokken bij de buitenwereld) mogelijk 
maakt en de kans op een "owervaring voor het individu vergroot. Een leider of ander rolmodel moet zorgen 
voor duidelijkheid, centrering, keuzemogelijkheid, vertrouwen en uitdaging. Deze interventies doen, net als 
bij de bronnen van ‘creative self-e&cacy’, denken aan de transformationeel leider. Op dit moment zijn er geen 
onderzoeksresultaten bekend die de suggestie bevestigen dat de kans dat een transformationeel leider zijn 
mensen in een "ow-ervaring weet te krijgen, groter is dan bij andere typen leiders.

7.3.9 Laat gebruikers van begin af aan participeren

Gebruikers
Daar waar gebruikers tot voor 1990 een ‘deliverable’ verwachten, rekenen ze tegenwoordig veel meer op 
een ‘business solution’ (Kerzner, 2001). Een ‘deliverable’ is een typische projectmanagementterm die wordt 
gebruikt om het materiële of immateriële object te beschrijven, dat is geproduceerd als gevolg van het project 
en bedoeld om te worden afgeleverd aan een klant. Een ‘business solution’ is een geïntegreerde oplossing voor 
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het probleem van de opdrachtgevende organisatie, waarbij de methodologie om die oplossing te creëren 
veelal binnen de projectmanagementaanpak ligt (Kerzner, 2001). Projecten die werken aan een ‘business 
solution’ kennen een grote mate van complexiteit, vaagheid en onzekerheid (Dvir, Lipovetsky, Shenhar & 
Tishler, 1998), en vallen binnen de omschrijving van chaordische projecten. 
Veel projecten worden geïnitieerd door klanten, door het management of van overheidswege. Maar projecten 
kunnen ook worden geïnitieerd door gebruikers. In de creatieve en wetenschappelijke wereld, en bij veel 
research- en developmentafdelingen is dit een normale zaak; een gebruiker loopt ergens tegenaan of heeft 
een idee hoe zijn werk beter, handiger of e#ectiever kan verlopen en gaat daarmee aan de slag. Dit zijn 
projecten die zich kenmerken door een vage omschrijving van doel en resultaat, waarbij het eindresultaat van 
het project vaak heel anders is dan van te voren was voorzien (Janssen, 2003). 
Een gebruiker is een zelfstandig persoon (Wijnen et al., 1984) of een groep (Turner, 1999) met een belang in het 
projectresultaat. Dat belang is het kwalitatief best mogelijke resultaat, ongeacht de prijs (Janssen, 2003; Turner, 
1999; PMI, 1996; Wijnen et al., 1984). Alleen als de klant tevens de gebruiker is, of als zijn project prioriteit 
nodig heeft, speelt de prijs een rol (Turner, 1999). Gebruikers zijn dus een bijzonder soort belanghebbenden 
(Bourne, 2005). Zij worden door veel auteurs gelijk gesteld aan klanten (PMBoK, 1996) of aan probleemhebbers 
(Wijnen et al., 1984). Andere auteurs (Janssen, 2003; Pinto & Slevin, 1989; Westerveld, 2003) maken duidelijk 
onderscheid. Daar waar een onderscheid in de diverse rollen wordt gemaakt, is de klant degene die het project 
(indirect) initieert om een speciale behoefte te bevredigen, om er uiteindelijk baat bij te hebben. Een gebruiker 
is degene die het projectresultaat (functioneel) daadwerkelijk gaat gebruiken (Janssen, 2003). Er kunnen 
meerdere niveaus van gebruikers bestaan, uiteenlopend van ‘eerste gebruiker’ (en tevens klant) (PMI, 1996), tot 
‘the intended users’ (Pinto & Slevin, 1989). Gebruikers zijn zowel interne afdelingen die het (al dan niet gehele) 
projectresultaat gaan gebruiken, als individuen of groepen van buiten de organisatie (Pinto & Slevin, 1989). 

Gebruikersbetrokkenheid
Uit een meta-analyse gebaseerd op 45 onderzoeken blijkt het betrekken van gebruikers bij de ontwikkeling 
van het eindresultaat de factor met het meeste e#ect op gebruikerstevredenheid te zijn (Mahmood et al., 
2000). Gebruikersbetrokkenheid wordt genoemd als een belangrijke projectsuccesfactor (Belassi & Tukel, 1996; 
McKeen & Guimaraes, 1997; Pinto & Slevin, 1989; Westerveld, 2003), ongeacht de grootte van de organisatie 
(Turner et al., 2009b). Met name in de beginfase van een project, bij het formuleren van de initiële projectdoelen 
en het opstellen van de projectvisie, heeft gebruikersbetrokkenheid meerwaarde (Pinto & Slevin, 1989). 
Gebruikersbetrokkenheid wordt belangrijker naarmate projecten meer complex zijn en kennis van gebruikers 
meer noodzakelijk is om het resultaat vorm en inhoud te geven (McKeen & Guimaraes, 1997; Smedlund, 2008). 
Gebruikerstevredenheid is, zeker als de gebruiker en de klant dezelfde actor zijn, een dominante factor in 
projectsucces (Baccarini, 1999).
Formele gebruikersbetrokkenheid in het gehele project kan leiden tot een betere communicatie over de 
behoeften van de gebruiker, die op zijn beurt leidt tot het vergroten van de kans op het bereiken van de eisen 
en verwachtingen van de diverse gebruikers en op het succesvol implementeren van het resultaat. Dit is met 
name belangrijk als de van te voren gestelde eisen aan het eindresultaat erg vaag zijn, zoals bij chaordische 
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projecten. Er bestaat geen twijfel over dat potentiele gebruikers veel beter weten wat zij straks nodig hebben 
dan een projectmanager, architect of ontwikkelaar, die niet de dagelijkse gebruikerservaring van het probleem, 
of het gemis van het resultaat kent. Potentiële gebruikers dienen niet alleen aan het begin, maar gedurende het 
gehele ontwikkeltraject actief betrokken te worden, omdat zij waardevolle informatie kunnen verscha#en die 
het projectteam of de projectleider niet kent of over het hoofd ziet (Yeoh et al., 2008). Zij kunnen input leveren 
door reviews en testing, om te verzekeren dat het resultaat gaat voldoen aan hun behoeften en vereisten. Zij 
hebben een beter begrip van de potentiële voordelen van het projectresultaat, wat het waarschijnlijker maakt 
dat zij het grotere geheel waar het project onderdeel van is, zullen gaan accepteren (Yeoh et al., 2008). Daarbij 
dient te worden opgemerkt dat gebruikers die zowel bij het ontwerp als bij het testen worden betrokken, in de 
testfase ‘niet-objectieve gebruikers’ zijn geworden (Dirkx, 2002).
Het gebrek aan gebruikersbetrokkenheid in met name het begin van een project, leidt tot weerstand bij de 
gebruikers in de implementatiefase (Jiang et al., 2002; Yeoh et al., 2008). Gebruikers hoeven niet per se het 
hogere doel van een project te ondersteunen, maar moeten kunnen bijdragen aan het speci!ceren van eisen 
en wensen om de acceptatie van het projectresultaat te vergroten (Jiang et al., 2002). Gebruikersacceptatie 
is bereikt wanneer het project een bevredigend voordeel oplevert voor de eindgebruiker (Turner, 1999). In 
welke mate de gebruiker het projectresultaat accepteert wordt niet alleen beïnvloed door het betrekken 
van eindgebruikers gedurende het gehele project, maar tevens door de kunst van het verkopen van het 
projectresultaat aan het eind van het project (Pinto & Slevin, 1989). 

Het accent van de gebruikersbetrokkenheid moet liggen op de inbreng van de gebruiker (Wijnen et al., 1984), 
niet op zijn aanwezigheid. De deelname van gebruikers in een geïsoleerde projectgroep (een groep die 
organisatorisch buiten de organisatie wordt geplaatst) heeft veel nadelen voor een gebruiker zelf. Gebruikers 
verliezen het contact met hun dagelijkse werk, niet-betrokken gebruikers gaan het project wantrouwen 
en de lijnorganisatie moet de mensen die het best in staat zijn speci!caties te formuleren, missen (Turner, 
1999). Het betrekken van gebruikers bij het project concentreert zich in eerste instantie op de kennis van, en 
wensen, eisen en speci!caties over de verwachte ‘business solution’ (Kerzner, 2001). Door hun betrokkenheid 
voelen participanten meer ondersteuning bij de uitvoering of toepassing, omdat zij de mogelijkheid hebben 
gekregen om het resultaat mede vorm te geven (Beyer & Trice, 1982). Betrokkenheid bij gebruikers is in feite een 
continuüm waarbij drie stadia onderscheiden kunnen worden (Dirkx, 2002; Damodaran, 1996): ‘Information 
provider’, ‘consultant’ en ‘participant’. ‘Information providers’ zijn gebruikers die enkel informatie ontvangen en 
geen mogelijkheid hebben om informatie te verstrekken over de ontwikkeling van het project. ‘Involvement’ 
is nog geen ‘participation’ (McKeen & Guimaraes, 1997). ‘Consultants’ zijn gebruikers die informatie verstrekken 
bij de ontwikkeling, maar geen inspraak hebben bij de te nemen beslissingen. Zij becommentariëren en horen 
mogelijk achteraf of hun input is verwerkt. ‘Participants’ zijn gebruikers die informatie verstrekken en invloed 
hebben op de te nemen beslissingen en voortdurend kunnen zien wat er met hun input gebeurt.
Onderzoek (Dirkx, 2002) toont aan dat er een positieve relatie bestaat tussen gebruikers betrekken in de 
rol van participanten (en in mindere mate consultants) enerzijds en het vertrouwen in het eindresultaat 
anderzijds. Deze participatie heeft het grootste e#ect wanneer gebruikers gedurende het gehele project 
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betrokken worden (Yeoh et al., 2008), maar niet in een geïsoleerde projectgroep (Turner, 1999). Het betrekken 
van consultants en participanten start bij voorkeur met een eerste bijeenkomst waar het projectteam en de 
projectleider kennis kunnen maken met de gebruikers (Braa & Vidgen, 1999). Hier dient de basis te worden 
gelegd voor e#ectieve samenwerking. Hoofdonderdeel van deze bijeenkomst is dan ook het delen van 
waarden. De bereidheid om participanten toe te laten in het ontwikkelproces is namelijk sterk afhankelijk van 
de houding van de specialisten in het projectteam. Door het hebben van gedeelde waarden is het mogelijk 
tegenstellingen en con"icten later in het project openlijk te bespreken en dienovereenkomstig te reageren 
(Braa & Vidgen, 1999).
Ondanks alle positieve outcomes van gebruikersparticipatie, is het geen antwoord op alle problemen (McKeen 
& Guimaraes, 1997, p. 134). Taakcomplexiteit en productcomplexiteit samen bepalen de ‘need for participation’ 
(McKeen & Guimaraes, 1997). Beide aspecten gaan over percepties van individuen; niet over objectief meetbare 
complexiteit. Taakcomplexiteit is het beeld dat het individu heeft van de bijdrage van het project aan het 
hogere doel (de taak die het project moet volbrengen). Productcomplexiteit gaat over hoe ingewikkeld het 
eindresultaat van het project is. Taakcomplexiteit en productcomplexiteit zijn moderators voor de relatie 
tussen gebruikersparticipatie en gebruikerstevredenheid met het eindresultaat. Samen bepalen zij de 
behoefte aan participatie. De relatie tussen gebruikerspartaicipatie en gebruikerstevredenheid is afhankelijk 
van deze twee percepties van complexiteit (McKeen & Guimaraes, 1997). In projecten waar de beide percepties 
van complexiteit laag zijn, volstaat minimale gebruikersbetrokkenheid. Bij projecten waar beide percepties 
van complexiteit hoog zijn, is het voor een positieve gebruikerstevredenheid belangrijk gedurende het gehele 
project gebruikers actief te betrekken. Op basis van literatuur en empirie hebben Davis, Bagozzi & Warshaw 
(1989) een model ontworpen om gebruikersgedrag te voorspellen en verklaren. Dit model zegt dat interventies 
om het daadwerkelijk gebruik te laten toenemen vooral gericht dienen te zijn op de dominante factoren in dit 
model: de overtuigingen van de gebruiker omtrent bruikbaarheid en gebruikersgemak (Davis et al., 1989).

Samenvattend kan het volgende gesteld worden: betrek gebruikers door met name aandacht te besteden aan 
de volgende aspecten:
-‐	   bepaal de behoefte aan participatie door de percepties van taak- en productcomplexiteit te onderzoeken 

(McKeen & Guimaraes, 1997);
-‐	   geef potentiele gebruikers de rol van participant (Dirkx, 2002);
-‐	   start met een bijeenkomst als basis voor e#ectieve samenwerking (Braa & Vidgen, 1999);
-‐	   werk van begin af aan op basis van gedeelde waarden (Braa & Vidgen, 1999);
-‐	   betrek participanten gedurende het gehele traject en met name in de beginfase voor het speci!ceren van 

eisen en wensen (Jiang et al., 2002);
-‐	   stem hoeveelheid en moment van betrokkenheid af op de behoefte aan participatie (Yeoh et al., 2008);
-‐	   richt interventies met name op de overtuigingen van de gebruikers over het nut en het gebruikersgemak 

van het eindresultaat (Davis et al., 1989);
-‐	   besteed voldoende aandacht aan ‘het verkopen’ van het eindresultaat aan alle gebruikers van het project 

(Pinto & Slevin, 1989).



154

7.3.10 Houd de dialoog met belanghebbenden gaande

Invloed en beïnvloeden
Stakeholdermanagement is een van de meest genoemde projectsuccesfactoren (Bourne, 2005; Milis & 
Mercken, 2002; Pinto & Slevin, 1989). Uit onderzoek blijkt dat “more e#orts should be made in bringing the 
stakeholders together (…) to be e#ective and have impacts on project performance” (Khang & Moe, 2008, 
p. 83). Zowel in populaire als wetenschappelijke literatuur is steeds meer aandacht voor stakeholders en 
stakeholdermanagement. Deze snelle opmars wordt verklaard door een toename van diverse factoren. Door 
een terugtrekkende overheid hebben we te maken met een toename in de afhankelijkheid tussen organisaties 
en hun belanghebbenden, in de emancipatie van belanghebbenden, in hun expertise, in het aantal criteria 
waarop zij organisaties beoordelen, in de complexiteit van de vraagstukken waarmee zij te maken krijgen en 
in de verantwoordelijkheid van de organisatie (Van Tulder et al., 2004). Belanghebbenden hebben toegang tot 
een breed scala aan informatiebronnen en zijn snel op de hoogte van wat waar ook ter wereld gebeurt. In die 
zin zijn zij niet alleen een noodzakelijk kwaad, maar ook een bron van expertise en innovatieve ideeën. 
Omdat het begrip ‘stakeholder’ alom gebruikt wordt in de zowel wetenschappelijke als populaire project-
managementliteratuur, is het goed het vooraf te de!niëren. Stakeholder dook voor het eerst op in 1963 en 
werd gede!nieerd als “those groups without whose support the organization would cease to exist” (geciteerd 
in Mitchell, Agle & Wood, 1997, p. 858). Hiermee werd het bestaan van belanghebbenden erkend. Freeman 
bouwde hierop voort en de!nieerde in 1984 stakeholders als “any group or individual who can a#ect or is 
a#ected by the achievement of the organisation’s objectives” (Freeman, 1984; geciteerd in Mitchell et al., 
1997, p. 858), waarmee niet alleen hun bestaan, maar ook hun relatie met het doel erkenning kreeg. Freeman 
erkende hiermee tevens de externe stakeholders. Deze de!nitie raakt aan de alom bekende de!nitie van 
stakeholders die gehanteerd wordt in de PMBoK Guide: “a person or organization that is actively involved in 
the project, has interests that may be positively or negatively a#ected by the performance or completion of the 
project, and may exert in"uence over the project, its deliverables or its team members” (PMI, 1996). Post et al. 
(2002, p. 19) verbreden het terrein van stakeholders en gebruiken de volgende de!nitie: “the individuals and 
constituencies that contribute, either voluntarily or involuntarily, to its wealth-creating capacity and activities, 
and that are therefore its potential bene!ciaries and/or risk bearers.” Pas in 2004 zien we een wederkerigheid 
en afhankelijkheid in de de!nitie ontstaan, bijvoorbeeld in de omschrijving van Van Tulder et al. (2004, p. 
18): “those whose relations to the enterprise cannot be completely contracted for, but upon whose co-
operation and creativity it depends for its survival”. Deze wederkerigheid sluit aan bij de bewegingen van 
een project, beschouwd als holon: tegelijkertijd naar binnen kijken (‘self-preservation’) en naar buiten kijken 
(‘self-adaptation’). De stakeholders zijn een aparte groep en onderdeel van het gehele project tegelijkertijd. 
Bourne (2005) stelt dat stakeholders, naast invloed uitoefenen, ook kunnen bijdragen aan het project met hun 
kennis, inzicht en ondersteuning bij bijvoorbeeld het aanscherpen van de projectvisie en de gestelde doelen, 
of bij het ondersteunen van de uitvoering. Op basis van deze ontwikkeling de!nieert Bourne een stakeholder 
als “individuals or groups who have an interest or some aspects of rights or ownership in the project, can 
contribute in the form of knowledge, insight, or support, or can impact or be impacted by the project” (Bourne, 
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2005, p. 31). De termen ‘can impact’ en ‘can be impacted by’ refereren aan een dynamisch proces van de relaties 
tussen stakeholders onderling en van de stakeholders met de projectorganisatie. Het gemeenschappelijke in 
de diverse de!nities van het begrip stakeholder is het zinsdeel ‘het hebben van een belang in de uitkomst van 
het project’. 
Relaties met het netwerk van de organisatie zijn essentieel voor de overleving op de lange termijn van de 
organisatie zelf en van het succes van de projectorganisatie daarbinnen, zoals ook uit de de!nitie blijkt. Die 
twee soorten focussen (naar buiten en naar binnen) zijn de twee kenmerken van een holon: ‘self-preservation’ 
en ‘self-adaptation’ (zie hoofdstuk 2). Deze relaties moeten gekoesterd worden op een wijze die het best 
tegemoet komt aan de behoeftes en verwachtingen van beide (Savage, Nix, Whitehead & Blair, 1991). Dat 
begint bij erkenning van het belang van een strategische stakeholderdialoog (Van Tulder et al., 2004). 
Desondanks wordt dat, zoals gezegd, niet erg ondersteund door de huidige projectmanagementmethoden. De 
methoden die in de literatuur te vinden zijn (en vooral ontwikkeld zijn voor het identi!ceren van stakeholders), 
zijn veelal ontworpen vanuit een statisch perspectief. Daarbinnen hebben zij hun eigen focus. Walker, Bourne 
en Rowlinson (2003) richten zich op onzichtbare stakeholders. Rowley’s model (1997) is gebaseerd op de 
concentratie van het netwerk tussen stakeholders in de omgeving van de organisatie. Fletcher et al. (2003) 
richten zich op stakeholders als verrijking in economische zin. Veil en Turner (2002) tenslotte, zijn geïnteresseerd 
in de kennis van stakeholders.
In de beschrijving van deze constituent wordt ‘stakeholderdialoog’ verkozen boven ‘stakeholder-management’. 
Van Tulder et al. (2004, p. 30) schrijven daarover: een dialoog is een conversatie “waarbij de betekenis van de 
boodschap voor iedereen duidelijk wordt en het eindresultaat een gemeenschappelijke betekenisverlening is”. 
En verder: “Een dialoog beoogt het leren van partners te verbeteren en daarmee de relatie met deze partners te 
bevorderen opdat gezamenlijke activiteiten kunnen worden ondernomen” (Van Tulder et al., 2004, p. 32). Ook 
in het complexiteitsdenken neemt de dialoog een belangrijke plaats is. Daar wordt het verwoord als “a way of 
conversation in which shared meaning is created among many. Learning is accomplished through inquiry into 
assumptions. Dialogue stresses the whole among the parts and focuses on connections between them” (Ellinor 
& Gerard, 1998, p. 21). De dialoog is het enige proces voor het systeem om naar binnen te kunnen kijken 
(‘interior’): “It follows that in order to truly ‘know’ a chaordic system, the sensory observation of its manifest 
exterior will not su&ce: one must enter into the ‘orgmind’, and simultaneously allow the collective meaning 
found therein to enter into one’s self through the process of dialogue” (Van Eijnatten & Van Galen, 2002, p. 
394). In een dialoog wordt gezocht naar verbindingen tussen de belanghebbenden, om uiteindelijk tot een 
gemeenschappelijke basis te komen. Zo’n gemeenschappelijke basis kan dienen om tot activiteiten te komen 
die niet alleen leiden tot een oplossing maar ook voordelen hebben voor de belanghebbenden zelf. Op deze 
gedachten bouwt de stakeholderdialoog voort.

Strategische stakeholderdialoog
Freeman (1984) onderkende als eerste een belangrijke strategische component in het contact met 
belanghebbenden. Een strategische component gaat verder dan een ‘gewoon’ contact: het is een gestructureerd, 
interactief en pro-actief proces gericht op het creëren van duurzame strategieën (Van Tulder et al., 2004). In de 
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projectmanagementliteratuur zijn diverse methoden voor het identi!ceren van belanghebbenden, gericht op 
verschillende aspecten zoals de rol van de belanghebbenden (Walker et al., 2003), typen belanghebbenden 
(Savage et al., 1991), het individueel belang (Cleland, 1995), de impact van de relatie (Rowley, 1997), het 
genereren van ideeën (Van Tulder et al., 2004), of de ontwikkeling van de relatie tussen de belanghebbende 
en het project (Bourne, 2005). Met name de laatste twee interventies zijn dynamisch van aard en hebben een 
strategische component in zich.
De ‘strategic stakeholder dialogue’ van Van Tulder et al. (2004, p. 39) “is een gestructureerd, interactief en 
met name proactief proces, gericht op het creëren van duurzame strategieën. In dit proces worden morele 
uitgangspunten en gemeenschappelijke waarden in balans gebracht met een pragmatische, oplossingsgerichte 
benadering van strategische vraagstukken.” In andere woorden: de strategische stakeholderdialoog is een 
vorm van communicatie, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, met het doel om een relatie op lange termijn 
te creëren. Het is een hulpmiddel in de samenwerking van belanghebbenden en organisatie om problemen te 
analyseren en inventariseren. Na identi!ceren van de belangrijkste belanghebbenden wordt in dialoogvorm 
gezocht naar consensus en manieren van verregaande samenwerking bij de implementatie van gezamenlijk 
vastgesteld beleid en het verder ontwikkelen van de strategie (Van Tulder et al., 2004). De strategische 
stakeholderdialoog is een hulpmiddel dat veel aandacht heeft voor het gaande houden van de dialoog, 
gedurende het gehele project of proces en bestaat uit zes stappen, die zijn samen te vatten als de zes P’s: ‘plan’, 
‘prepare’, ‘participate’, ‘progress’, ‘performe’ en ‘proof’. Op deze stappen zijn de vragen in de ‘guideline’ van Value-
based Project Management gebaseerd.
Bourne (2005, p. 34) heeft een “continual process for developing long-term relationships” ontworpen. Deze 
zogenoemde ‘stakeholder circle’ is ontworpen als een holistisch proces voor stakeholdermanagement. De 
‘stakeholder circle’ focust op afstand, homogeniteit, scope en kracht van de stakeholders en is gebaseerd op 
de vooronderstelling dat een project alleen bestaansrecht heeft met de nadrukkelijke toestemming van de 
stakeholders ‘community’ (Weaver & Bourne, 2002) en dat het managen van de relaties tussen die ‘community’ 
en het project de kans op projectsucces zal vergroten. De ‘stakeholder circle’ identi!ceert de belanghebbenden 
op elk moment in de levensfase van het project (Bourne, 2005). Het faciliteert e#ectieve communicatie tussen 
belanghebbenden en (project)organisatie(s) op strategische wijze. Het is een hulpmiddel voor het uitgebreid 
en zorgvuldig uitvoeren van de identi!catie van stakeholders.
Alhoewel het beeld van de ‘stakeholder circle’ statisch is kent de methodologie erachter vijf elkaar continu 
opvolgende stappen: ‘identify’, ‘prioritize’, ‘visualize’, ‘engage’ en ‘monitor’. Hetzelfde "exibele proces vormt 
de basis van ‘the six-step stakeholder management process’ van Karlsen (2002) (‘plan’, ‘identify’, ‘analyze’, 
‘communicate’, ‘act’, ‘follow up’) en van het negen stappen tellende model van Sutter!eld et al. (2006) (‘identify 
a vision’, ‘conduct a SWOT’, ‘identify stakeholders’, ‘determine plans’, ‘select a strategy’, ‘acquire resources’, 
‘implement the strategy’, ‘evaluate the implementation’, ‘elicit feedback’). Ook de al genoemde Van Tulder et 
al. (2004) kennen een dynamisch stappenplan. De stappenplannen van de vier aangehaalde onderzoekers 
of onderzoekerscombinaties staan schematisch weergegeven in tabel 7.2. Uit deze tabel kunnen vier 
overeenkomstige stappen worden genoemd. De stappen zijn niet strikt te onderscheiden maar vormen een 
geleidelijke overgang in een ‘ongoing process’. 



Value-based Project Management 157

Tabel 7.2: Essenties uit de de"nitie van ‘stakeholders’.

Sutter!eld et al. (2006) Van Tulder et al. 
(2004)

Karlsen (2002) Bourne (2005) Value-based Project 
Management

1.	   Identify a vision 1.	   Plan I.	   Make a vision and 
a plan2.	   Conduct a SWOT

3.	   Identify stakeholders 1.	   Plan 2.	   Identify 1.	   Identify

II.	   Identify, Analyze, 
Visualize

4.	   Determine plans 2.	   Prepare 3.	   Analyze 2.	   Priority
3.	   Visualize

5.	   Select a strategy

6.	   Acquire resources

7.	   Implement the strategy
3.	   Participate
4.	   Progress
5.	   Performe

4.	   Communicate
5.	   Act 4.	   Engage III.	   Performe

8.	   Evaluate the 
implementation 6.	   Proof 5.	   Monitor IV.	   Enrich

9.	   Elicit feedback 6.	   Follow-up

Stap I: Maak een visie en een plan. In deze eerste stap wordt een visie ontwikkeld op het omgaan met de 
omgeving. Visieontwikkeling heeft betrekking op de interventie met betrekking tot de projectvisie. Omgaan 
met belanghebbenden kan een integraal onderdeel uit de gehele projectvisie vormen. Desgewenst kan de 
visie uitgewerkt worden tot een concreet plan. Benoem in dat geval een coördinator.
Stap II: Identi!ceer, analyseer en visualiseer direct betrokkenen, strategische belanghebbenden en hun 
dialoogpartners, de belangrijkste issues in deze dialoog, en plan globaal de dialogen. Identi!ceer groepen of 
individuen die het project kunnen ondersteunen met kritieke resources, kunnen behoeden voor risico’s of het 
eindresultaat kunnen beïnvloeden (Bourne, 2005; Post, Preston & Sachs, 2002). Het identi!ceren resulteert in 
een lijst van alle individuen, groepen en facetten die (potentiele) invloed hebben op het project of (potentieel) 
worden beïnvloed door het project. Dit deel vraagt om kennis over belanghebbenden, hun belang en hun 
bedoelingen. Ken vervolgens de juiste hoeveelheid, kracht, intensiteit en richting van de invloed van de 
geïdenti!ceerde belanghebbenden toe. Let op hun belang in het project, hun relatie met het project en de 
kracht en richting van hun (potentiele) invloed op het project (Bourne, 2005). Dit deel gaat over het opereren 
van de projectleider in het krachtenveld van zijn project en heeft vooral betrekking op sociale vaardigheden 
als leiderschap, het vermogen de krachten te kunnen ‘lezen’ en de bereidheid te opereren in zo’n veld. 
Stap III: Voer een dialoog met de stakeholders. Realiseer consensus over de dialoogagenda, verhelder issues, 
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ontrafel assumpties, verklein onzekerheden, bouw aan gemeenschappelijkheid en verken ideeën. Zet ideeën 
om in oplossingen, stel compromissen, maak commitments. Zet commitments om in actie, onderhoudt de 
relatie, bewaak de vertrouwelijkheid. Voor een holistische benadering wordt de stakeholderdialoog expliciet 
gebaseerd op de interventies met betrekking tot vertrouwen en transformationeel leiderschap.
Stap IV: Evalueer de dialooginformatie en verrijk de projectvisie met deze informatie. Onderneem, indien 
gewenst, acties. Overweeg rapportage en publicatie van de dialoog en de e#ecten hiervan. Stel gebleken 
onrealistische verwachtingen en afspraken bij en verrijk de projectvisie en, indien relevant, het plan met de 
nieuwste ontwikkelingen, informatie en inzichten.

7.3.11 Werk resultaatgericht waar het past

Met behulp van de ontwikkelbenadering kan het resultaat van het project, dat bijdraagt aan dat hogere doel, 
gaandeweg duidelijker worden. Ook eerder op te leveren deelresultaten, of autonome deelprojecten kunnen 
gaandeweg de benadering duidelijk beschreven worden. De delen die duidelijk te beschrijven zijn in hun 
bijdrage aan het project of aan het hogere doel, kunnen ‘resultaat’ genoemd worden. Projectresultaten zijn in 
termen van tijd, geld en kwaliteit beschreven bijdragen aan de projectdoelen (Westerveld, 2003), “the facility 
it will produce” (Turner & Cochrane, 1993, p. 93) of “the immediate, speci!c, and tangible results or deliverables 
produced by project activities” (Baccarini, 1999, p. 29). Projectdoelen zijn abstracter en meer richtinggevend 
dan projectresultaten (Milis & Mercken, 2002; Pinto & Slevin, 1989) en kunnen worden beschreven als “the 
bene!t expected form operating the facility after completion of the project” (Turner & Cochrane, 1993, p. 93) 
of als “the means toward the project goal” (Baccarini, 1999, p. 29). 
De beschrijving van de interventie met betrekking tot de ontwikkelbenadering, lijkt geschikt bij complexe 
problemen waar de oplossing bij de start niet helder is (Boonstra et al., 1996; Van Aken, 2009). De 
ontwerpbenadering lijkt geschikt als het (deel-) probleem bekend is en de oplossing voor de hand ligt. Dat 
moment is cruciaal om te kiezen, want Stacey et al. (2000) stellen dat, zodra het doel bekend is, het onmogelijk 
is innovatief te zijn. Op welk moment een ontwerpbenadering geschikt is voor projecten met vaagheid, 
hangt af van de mate van ‘radicalness’ van het op te leveren resultaat, de aard van de markt waarin het project 
zich begeeft en de manier waarop het topmanagement en het projectteam met elkaar omgaan (Khurana & 
Rosenthal, 1998). De laatste jaren wordt er steeds meer gepleit voor een contingentieaanpak bij veranderingen 
(Boonstra et al., 1996). Een contingentieaanpak betekent dat, afhankelijk van de situatie, een keuze wordt 
gemaakt voor ontwerpen, of ontwikkelen, of afwisseling van beide vormen. Via een ontwerpbenadering stelt 
het management kaders vast en via een ontwikkelbenadering wordt de nadere invulling uitgewerkt. Voor 
een optimaal resultaat kan men bij een ontwikkelbenadering steeds opnieuw nagaan of deze moet worden 
aangevuld met elementen uit de ontwerpaanpak. Daarbij verdient het de aanbeveling heldere keuzen te 
maken die duidelijk gecommuniceerd worden (Boonstra et al., 1996). Wanneer vaagheden en onzekerheden 
zijn geminimaliseerd, past een resultaatgerichte aanpak als een ontwerpbenadering beter. Zodra het 
resultaat van een project concreet omschreven kan worden, kan een representatiefocus worden gehanteerd. 
Het ontwerpproces is dan vrijwel geheel gericht op het maken van de representatie (Van Aken, 2009). Het 
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(deel-) project heeft dan unieke ‘one-o# ’ -kenmerken (Nogeste, 2006; Turner, 1999; Pinto & Slevin, 1988), een 
gewenst eindresultaat dat concreet omschreven kan worden (Pinto & Slevin, 1988; Shenhar & Dvir, 2007; 
Turner, 1999) en een beperkte en afgebakende hoeveelheid investeringsruimte (tijd, geld en andere middelen) 
(Pinto & Slevin, 1988; Shenhar & Dvir, 2007; Turner, 1999). Het gebruik van een representatiefocus vanaf het 
moment dat een resultaat helder is, tot aan het moment dat het resultaat klaar is, kan leiden tot een technisch 
inhoudelijk goed opgezet en te managen proces (Van Aken, 2009). In de context van projecten kan dat 
proces ‘projectmanagement’ worden genoemd: het omzetten van verwachtingen in resultaten door gebruik 
te maken van processen (bijvoorbeeld Neap & Aysal, 2004; Nogeste, 2006; PMI, 2000). Projectmanagement 
richt zich op het beheersen van de klassieke parameters van kosten, tijd en kwaliteit (Pinto & Slevin, 1988; 
Shenhar & Dvir, 2007; Turner & Cochrane, 1993; Wijnen et al., 1984). Afspraken over resultaat en de daaraan 
gerelateerde hoeveelheid investeringen gaan over productiviteit. Alhoewel auteurs over productiviteit 
verschillende de!nities gebruiken, zijn zij het eens over de dominante plaats van e#ectiviteit en e&ciency 
daarin. Het bestaan van verschillende de!nities van het begrip productiviteit maakt dat het belangrijk is van 
te voren overeenstemming te krijgen over de waarde van e#ectiviteit en e&ciency, om te garanderen dat elke 
betrokkene zich op hetzelfde doel richt (Pritchard, 1990).

Theorie voor het project
In hun zoektocht naar een theorie voor projectmanagement maken Koskela en Howell (2002) onderscheid in de 
theorie van het project en de theorie van management. Veel gebruikte projectmanagementmethodieken als 
PMBoK (PMI, 1996) kennen hetzelfde onderscheid. Een theorie van het project bevat drie herkenbare aspecten. 
Ten eerste is dat het afbakenen van het resultaat (scope management). Afbakening van het resultaat is, naast 
tijd en middelen, de dominante factor binnen de gouden projectdriehoek (Nogeste, 2006). Ten tweede is er 
sprake van ‘decomposing the total work’ (Turner, 1999). Een theorie van het project zegt dat het eindresultaat 
uiteen te rafelen is in deelresultaten (mate van gecompliceerdheid). In praktische zin betekent dit dat er een 
PBS (‘product breakdown structure’) kan worden opgezet. Ten derde omvat een theorie van het project de 
impliciete vooronderstelling dat de uit te voeren taken om dat resultaat te behalen, sequentieel afhankelijk 
van elkaar zijn (Koskela & Howell, 2002) en dus weergegeven kunnen worden in een WBS (‘work breakdown 
structure’). De theorie van het project bevat de elementen afbakening (‘scope’), ontbinden (‘decomposing’) en 
sequentiële afhankelijkheid en kan worden vertaald in een viertal vragen, de WWWH-vragen (Morris, 1994): 
Wat moet er opgeleverd worden? Wie gaat dat doen?  Wanneer moet het opgeleverd worden? Hoeveel mag 
eraan besteed worden (uren, middelen, geld)? De antwoorden op deze vragen samen leveren een plan op om 
het beschreven resultaat te bereiken binnen de afgesproken beperkingen. Voor elke cel uit de PBS moeten deze 
vragen opnieuw beantwoord worden, omdat in een PBS onderliggende cellen bij elkaar de naasthoger gelegen 
cel vormen (Turner, 1999). De managementtheorie houdt zich bezig met denken over processen rondom het 
produceren van de van te voren vastgelegde resultaten die verwacht worden door belanghebbenden (Kotter, 
1996). Het is de zorg voor ‘getting things done’ (Allen, 2001). Een veelgebruikt hulpmiddel in management is de 
overbekende ‘Deming-cycle: plan, do, check, act’, of een variatie daarop, toegespitst op projecten: ‘planning’, 
‘executing’, ‘controling’. Deze benadering van projectmanagement veronderstelt een sterk causaal verband 
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tussen de acties van het management en de resultaten voor de organisatie (Koskela & Howell, 2002). 
Projectmanagement in haar zuivere vorm is het coördineren van plannen (Turner, 1999). De planvorming 
domineert de beweging van resultaatgericht werken. De belangrijkste interventie op dit punt is het creëren 
van een plan waarin alle antwoorden op de WWWH-vragen zijn verdisconteerd. De mate van participatie van 
belanghebbenden in dit proces is bepalend voor het succes bij uitvoering ervan (Pritchard, 1990).
Door aan te nemen dat de vertaling van een plan in acties vergelijkbaar is met het eenvoudige distributieproces 
van orders geven, is de onderliggende theorie van de planuitvoering gelijk aan de toewijzing van taken of 
opdrachten naar machines of (groepen) mensen. Deze toewijzing bestaat uit twee elementen: het besluit (tot 
het selecteren van een taak voor toewijzing) en het communiceren ervan. In het geval van projectmanagement 
is dat besluit grotendeels opgenomen in de planning en wordt de toewijzing gereduceerd tot louter 
communicatie tussen zender en ontvanger (Bass, 1994; Koskela & Howell, 2002). Delegeren is het toewijzen 
van verantwoordelijkheid naar een ander. Als die ander die verantwoordelijkheid accepteert, is sprake van 
e#ectief delegeren (Bass, 1994). Het proces van delegeren is een louter rationeel proces dat is uiteen te rafelen 
in de WWWH-vragen (Schillo, 2002): Ben je bereid en zo ja, wat, wie, wanneer en met hoeveel investering?
Het controleproces in de projectmanagementloop is te beschouwen als een feedbackproces (Pritchard, 1990). 
De prestatie wordt bij de output gemeten en vergeleken met de van te voren opgestelde prestatienorm. Een 
eventueel verschil tussen de norm en de gemeten prestatie kan worden gebruikt voor het corrigeren van het 
proces, zodat de norm kan worden bereikt. 

7.4 Indicaties en contra-indicaties 

Value-based Project Management is ontworpen voor projecten met een hoge mate van complexiteit, 
(technologische) onzekerheid, vaagheid, tijdsdruk en noviteit. De elf met elkaar samenhangende interventies 
zijn "exibel toepasbaar. Die "exibiliteit is in diverse uitingen mogelijk:
-‐	   keuze in welke interventies wel en welke niet te gebruiken (zie hoofdstuk 10 voor suggesties voor verder 

onderzoek naar dit aspect);
-‐	   keuze in de volgorde van het gebruiken van de interventies;
-‐	   keuze in de dominantie van de ene ten opzichte van de andere interventie;
-‐	   keuze in de uitgebreidheid van het toepassen van de interventie (niet alle vragen hoeven gesteld te 

worden).

Met deze keuzevrijheden kan Value-based Project Management beschouwd worden als een aanpak die voor 
elk project, zoals gede!nieerd in het hiervoor genoemde en in hoofdstuk 1 beschreven toepassingsdomein, 
geschikt is. Uit de resultaten van de beide testen (zie bijlage P voor de resultaten van de $-test en bijlage R 
voor de resultaten uit de %-test) zijn echter redenen of omstandigheden op te maken, waarin Value-based 
Project Management juist wel of juist niet goed lijkt te passen. Deze indicaties en contra-indicaties worden in 
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de volgende twee subparagrafen beschreven.

7.4.1 Indicaties

Vaagheid
Tijdens de $-test is aan de 18 participanten gevraagd wat er mis ging in het chaordisch project dat zij als 
case hadden ingebracht. Zij gaven daarop 44 verschillende antwoorden (zie bijlage P). Deze antwoorden 
kunnen worden toegewezen aan een van de karakteristieken van een project: complexiteit, (technologische) 
onzekerheid, vaagheid, tijdsdruk of noviteit. Deze toewijzing geeft een beeld van de indicaties voor het 
toepassen van Value-based Project Management. Meer dan de helft van de antwoorden (24 van de 44) 
kunnen worden toegewezen aan de karakteristiek ‘vaagheid’. Deze antwoorden hebben te maken met: (1) het 
gebrek aan overeenstemming, draagvlak en commitment; (2) onrust in de organisatie; of (3) negatief gedrag. 
Daarnaast hebben 8 van de 44 antwoorden betrekking op (technologische) onzekerheid, in het bijzonder op 
onzekerheid over de te volgen aanpak en het gewenste kwaliteitsniveau. De overige antwoorden op de vraag 
‘Wat ging er mis in het project?’ zijn gelijkelijk verdeeld over de andere drie karakteristieken van het project 
(complexiteit, tijdsdruk en noviteit). Vaagheid en (technologische) onzekerheid lijken een indicatie voor het 
gebruik van Value-based Project Management. Ook in de %-test komt vaagheid als indicatie voor het gebruik 
van Value-based Project Management naar voren. In projecten met veel vaagheid lijkt de aanpak een positief 
e#ect (DU1R, BO1R, SW1T, PE1J, zie bijlage S) te hebben. Het enige %-project waarbij de gebruiker minder 
enthousiast was over de e#ecten (VR1P), betrof een project met weinig vaagheid.
Vaagheid is in hoofdstuk 1 toegevoegd aan het ruitmodel van Shenhar en Dvir (2007), om chaordische 
projecten te kunnen karakteriseren. Deze extra karakteristiek is daar beschreven als vaagheid over de vraag van 
de opdrachtgever, het commitment, de omvang en impact van het project en de te varen koers in het project. 
Deze vormen van vaagheid hebben een e#ect op diverse aspecten van het project, zoals de beschrijving van het 
doel, de besluitvorming, de belanghebbenden en hun invloed en de ondersteuning vanuit het management 
(zie hoofdstuk 1).

Behoefte aan ondersteuning bij het maken en verantwoorden van keuzes
Een tweede mogelijke indicatie voor een e#ectief gebruik van Value-based Project Management heeft te maken 
met het kunnen uitleggen en begrijpen van bepaalde gedachten, keuzes en handelingen. In het nagesprek 
van de %-test hebben participanten daar diverse uitspraken over gedaan. Zo zei een participant: “Eerst kon ik 
sommige van mijn beslissingen niet uitleggen. Ze leken zo intuïtief. Ik zei dan enkel ‘logisch, toch?’. Nu heb 
ik houvast aan ‘Project’s Eleven’ en kan ik vertellen waarom ik doe wat ik doe” (DU1R) en: “Jij verwoordt in 
Value-based Project Management wat ik al jaren denk”. Een ander verwoordde het als “Hiermee wordt aan mijn 
behoefte aan ondersteuning van mijn intuïtieve manier van werken voldaan” (SW1T). Een andere participant 
zei: “Ik begrijp echt niet wat ik met technieken als PRINCE2 moet. Het is een opgelegde ondersteuning vanuit 
de buitenwereld. Value-based Project Management sluit aan bij mijn natuurlijke stijl van werken en denken” 
(PE1J). 
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Door dit soort uitspraken lijkt Value-based Project Management te helpen om keuzes van een projectleider, 
opdrachtgever enzovoort tegenover zichzelf en tegenover zijn omgeving te verantwoorden, in plaats van de 
zaken te laten voortsudderen. Deze indicatie voor het gebruik van Value-based Project Management is de 
behoefte aan ondersteuning bij het maken en verantwoorden van keuzes in de chaos van complexe projecten.

7.4.2 Contra-indicaties

Deelnemers aan zowel de $- als de %-test hebben zich vrijwillig aangemeld. Zij komen direct of indirect uit het 
netwerk van de onderzoeker (zie hoofdstuk 5). Daarmee zijn deze groepen geen representatieve weergave 
van soorten projecten en projectbetrokkenen. Dat geldt voor zowel hun waardencongruentie met de 
onderzoeker, als voor organisaties en branches waarin zij werkzaam zijn (zie hoofdstuk 10 voor beperkingen 
van het onderzoek). Daarmee is het voorstelbaar dat contra-indicaties niet voldoende zichtbaar zijn geworden. 
Bijvoorbeeld: alle participanten in de $-test zijn zelfstandig professional, of werkzaam in grote organisaties. 
In de %-test zijn alle participanten werkzaam in grote organisaties. Indien een kleine organisatie een contra-
indicatie zou zijn, kan dit niet uit de beide testfasen opgemerkt worden. Dit gezegd hebbende zijn er twee 
contra-indicaties voor het gebruik van Value-based Project Management aan te wijzen.

Cultuur
In de $-test gaf een participant (HE1J) aan niet overweg te kunnen met de interventie van Value-based Project 
Management met betrekking tot gedeelde waarden. Zowel de opdrachtgever als de betrokkenen bij het 
project van deze participant komen uit het Midden-Oosten. Participant gaf aan dat het daar ‘not-done’ is om 
over cultuurwaarden te praten, en zei daarover: “Het gemak waarmee wij in Nederland over organisatie- en 
cultuurwaarden praten, is in het Midden-Oosten ongekend. Daar is het een waarde om niet over waarden te 
praten”. Zowel de $- als de %-test boden verder geen casuïstiek om de impact van het cultuuraspect verder 
te onderzoeken. Uit onderzoek is bekend dat, voor het vasthouden aan doelgeoriënteerd gedrag in een 
projectteam (‘collective commitment’), eenzelfde cultuur wenselijk is (Opdenakker, 2012). Dat zou kunnen 
betekenen dat een groot verschil in (cultuur-) waarden tussen projectleider en projectteam, of tussen 
projectleider en opdrachtgever, een contra-indicatie voor Value-based Project Management is.

Type projectmanager
Een participant uit de %-test (VR1P) gaf aan een persoonlijkheid te bezitten die zich kenmerkt door “nuchter, 
behoefte aan structuur en overzicht en niet zo veel op te hebben met !loso!e” (zie bijlage R). In het gebruik van 
Value-based Project Management gaf hij aan alle vragen eerst zelf te willen kunnen beantwoorden, voordat 
hij ze aan zijn projectteam en andere betrokkenen stelde. Veel van de vragen kon hij niet beantwoorden. Hij 
gaf aan het vervelend te vinden dat er geen structuur en volgorde in de interventies is aangegeven en dat 
er geen format bijgeleverd is waarmee hij kan bepalen welke interventie op dit moment het meest gepast 
zou zijn. Daarmee lijkt participant behoefte te hebben aan een voorschrijvende aanpak. Value-based Project 
Management biedt dat niet.
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Dvir, Sadeh en Malach-Pines (2006) hebben onderzoek gedaan naar de relatie tussen het type projectmanager, 
het type project en projectsucces. Elke karakteristiek van de ruit van Shenhar en Dvir (2007) werd daarin 
gemeten met een persoonlijkheidsindeling. De onderzoekers hebben drie factoren in persoonlijkheid 
gerelateerd aan type projecten. Die factoren zijn ‘entrepreneur’, ‘manager’ en ‘dreamer’. Door het gebrek 
aan chaordische projecten in dit onderzoek (projecten met een hoge mate van complexiteit, onzekerheid, 
vaagheid, tijdsdruk en noviteit), geven onderzoekers aan weinig conclusies te kunnen trekken met betrekking 
tot de relatie tussen projecten in dit zogenaamde buitengebied en het type projectmanager. Wat zij wel 
concluderen is: “Project managers in the derivative, less complex, and more certain type of projects, tended 
to be relatively low in intuition and perceiving and high in avoidant attachment style and on the rebellious 
dreamer personality factor, which is to say, the exact opposite of managers of high-technology projects” (Dvir 
et al., 2006, p. 43). Dit wetende is het voorstelbaar dat het type projectmanager met een hoge ‘manager-factor’ 
- “love of management, need for control, energy, and con!dence” (Dvir et al., 2006, p. 43) - minder enthousiast 
wordt van projecten in het buitengebied van de ruit van Shenhar en Dvir (2007) en in de vijfhoek van projecten, 
zoals gepresenteerd in hoofdstuk 1. 
In hoofdstuk 10 wordt een suggestie gegeven voor verder onderzoek op de relatie tussen type projectmanager 
en Value-based Project Management.
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8 Mechanismen en outcomes 

In dit achtste hoofdstuk wordt de black box van de mechanismen (de reden waarom interventies leiden 
tot outcomes) geopend. In de eerste paragraaf vindt een verantwoording plaats voor het groeperen 
van mechanismen naar vier soorten, waardoor het lineaire denken kan worden doorbroken. De soorten 
mechanismen komen uit het complexiteitsdenken en leiden tot een outcome voor het project als geheel. In 
paragraaf 8.2 tot en met 8.5 worden de soorten mechanismen en de daarbij ingedeelde mechanismen en hun 
outcomes beschreven. Paragraaf 8.6 beschrijft de outcome van het project als geheel. Paragraaf 8.7 sluit af met 
een samenvatting.

8.1 Soorten mechanismen 

8.1.1 Mechanismen en outcomes vanuit een lineaire gedachte

In de context van deze ontwerpstudie is een mechanisme geen op zichzelf staand concept, maar maakt het 
onderdeel uit van de CIMO-logica binnen ‘design science research’ (Denyer et al., 2008) (zie hoofdstuk 3). In die 
logica is een mechanisme datgene dat in een bepaalde context door een interventie teweeggebracht wordt. 
Het laat zien hoe twee fenomenen (de interventie en de resultaten) met elkaar verbonden zijn (Tsoukas & 
Knudsen, 2005) en geeft antwoord op de vraag waarom deze interventie in deze context dit resultaat zal gaan 
produceren (Denyer et al., 2008). De lineaire manier om mechanismen uit de CIMO-logica te aanschouwen, is 
de redenering: interventie à mechanisme à outcome, met daarin eventueel combinaties van mechanismen 
(mechanismen die andere mechanismen triggeren, mechanismen die tevens een interventie zijn enzovoort). 
Op die manier bekeken leiden de interventies van Value-based Project Management (zie hoofdstuk 7) en de 22 
mechanismen tot een beeld als weergegeven in !guur 8.1. 

Elke constituent van de ‘Project’s Eleven’ is uitgewerkt in een autonome ontwerpstelling in CIMO-logica: als 
je bij chaordische projecten C interventie In toepast, mag je verwachten dat dat, op grond van mechanisme 
Mn, leidt tot outcome On. Daarbij dient opgemerkt te worden dat een interventie meerdere mechanismen 
kan triggeren, een mechanisme door meerdere interventies getriggerd kan worden, een mechanisme tot 
meerdere outcomes kan leiden en een outcome door verschillende mechanismen tot stand kan komen (Van 
Aken & Andriessen, 2011). Value-based Project Management bestaat uit 11 interventies, 22 mechanismen en 
zes outcomes.
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Figuur 8.1: CIMO-logica van Value-based Project Management volgens de lineaire redenering.
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8.1.2 Mechanismen vanuit het perspectief van het complexiteitsdenken

Value-based Project Management is ontworpen vanuit het perspectief van het complexiteitsdenken. Binnen 
dit perspectief hangt alles met alles samen, dus ook de mechanismen hangen met elkaar samen. Niet zozeer 
datgene dat ontstaat doordat een autonome interventie een mechanisme triggert is interessant, maar juist 
datgene dat ontstaat door meerdere interventies te combineren. 
In dit hoofdstuk delen we de 22 mechanismen van Value-based Project Management in, in een framework dat 
de bewegingen van een holon weergeeft. Een holon is tegelijkertijd een geheel, als een deel van een groter 
geheel (Kira & Van Eijnatten, 2008; Stacey et al., 2000) (zie verder hoofdstuk 2). Hierdoor wordt de aandacht 
direct naar de onderlinge verbondenheid en wederzijdse verantwoordelijkheid binnen de beide systemen 
getrokken. Dat betekent dat een holon zowel het behouden van haar eigen identiteit (‘self-preservation’) als 
het inpassen in de omgeving (‘self-adaptation’) tegelijkertijd moet bewerkstelligen. Die bewegingen heeft 
Wilber (1996) in het ‘All Quadrants All Level’-framework weergegeven. Hij ontwierp dit framework om een 
holon in zijn eigen biologische ecologie te begrijpen. Het framework kan ook helpen de holon te interpreteren 
buiten zijn traditionele domein, zonder in de valkuilen van het reductionisme te stappen (Edwards, 2003, p. 
1). Edwards zegt daarover: “The full integration of the holon and the AQAL model enables integral theory 
to overcome the traditional reductionist propensity to privilege very biased methodologies for gathering 
observations and experiences and very narrow modes of explanation for understanding them”. Het framework 
bestaat uit vier kwadranten, gevormd door de assen autonomie versus relationele identiteit (‘agency’ versus 
‘communion’) en subjectieve versus objectieve identiteit (‘interior’ versus ‘exterior’), waardoor vier kwadranten 
ontstaan. Figuur 8.2 geeft een beeld van de indeling van 22 mechanismen naar de vier kwadranten van het 
framework van Edwards. Een precieze toedeling is af te lezen in tabel 8.1.

Mechanismen met betrekking tot ‘agency/interior’ hebben te maken met bewegingen die vanuit het 
perspectief van de holon, gericht zijn op het project als geheel, subjectief van aard en niet waarneembaar. Het 
betreft de intenties van de holon. Dit soort mechanismen zijn verwant aan re"ecties, gedachten, bewustzijn en 
gevoelens. Mechanismen met betrekking tot ‘agency/exterior’ hebben te maken met bewegingen die vanuit 
het perspectief van het project, gericht zijn op het project als geheel, objectief van aard en waarneembaar. Dit 
soort mechanismen zijn verwant aan fysiek gedrag en acties. Mechanismen met betrekking tot ‘cummunion/
interior’ hebben te maken met bewegingen die vanuit het perspectief van de holon, gericht zijn op de 
verbinding van het deel met het geheel, subjectief van aard en niet waarneembaar. Dit soort mechanismen 
zijn verwant aan waarden en cultuur. Mechanismen met betrekking tot ‘cummunion/exterior’ hebben te 
maken met bewegingen die, vanuit het project beschouwd als holon, gericht zijn op de verbinding van het 
deel met het geheel, objectief van aard en waarneembaar. Dit soort mechanismen zijn verwant aan sociale 
rollen en activiteiten (Edwards, 2003).
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8.1.3 Indeling van mechanismen naar soorten

De mechanismen die getriggerd worden door een individuele constituent uit de ‘Project’s Eleven’ zijn 
aangetoond in wetenschappelijk onderzoek en beschreven in de literatuur. Zij kunnen ingedeeld worden naar 
‘agency/interior’ (AI), ‘agency/exterior’ (AE), ‘cummunion/interior’ (CI) en/of ‘cummunion/exterior’ (CE). Direct 
daarbij moet de opmerking worden geplaatst dat deze indeling geen scheiding, maar een onderscheiding 
betekent. Bij deze indeling is gekeken of het mechanisme vanuit een holonperspectief als geheel (‘agency’), 
dan wel op de relatie met het grotere geheel betrekking heeft (‘communion’) en of die beweging een 
subjectieve dan wel objectieve identiteit kent. Tabel 8.1 koppelt de mechanismen (die getriggerd worden door 
een individuele constituent) aan het soort van mechanisme van de holon kunnen worden gerekend (AI, AE, 
CI en/of CE). Een mechanisme dat meerdere malen voorkomt is bij elke desbetre#ende interventie genoemd, 
maar alleen de eerste keer omschreven.

8.1.4 Outcome van Value-based Project Management 

Vanuit het perspectief van complexiteit, zijn gedachten (‘agency/interior’), gedrag (‘agency/ exterior’), 
waarden (‘cummunion/interior’) en sociale interactie (‘cummunion/exterior’) allemaal tegelijkertijd aspecten 
van eenzelfde entiteit. Dit betekent dat gedrag en sociale interactie zich tegelijkertijd ontwikkelen met de 
gevoelens, gedachten, culturele interpretatie en wereldbeelden van de individuele mens, groep of organisatie 
(Edwards, 2003). Onder invloed van de veranderende attractor(en) worden zij in onbalans gebracht en reageren 
met bijvoorbeeld nieuwe gedachten (‘agency/interior’) die wellicht leiden tot nieuwe gedragingen (‘agency/
exterior’). Dat geeft verwarring, want het oude denken past niet meer bij het nieuwe gedrag. Die verwarring 
heeft e#ect op de verbinding met het geheel (‘communion’). Zo kunnen bewegingen gemaakt worden in alle 
kwadranten van het AQAL-framework van Edwards (2003), meerdere malen, afwisselend en tegelijkertijd. De 
energie beweegt zich heen en weer naar elk aangrenzend kwadrant, om uiteindelijk een nieuw evenwicht te 
vinden in een hoger niveau van complexiteit (Edwards, 2003). Een interventie in een willekeurig kwadrant van 
Edwards’ AQAL-framework zal al snel bewegingen in alle vier de kwadranten teweeg brengen. 
Geïnterpreteerd naar een context van een chaordisch project betekent dit, dat deze mechanismen samen 
ervoor zorgen dat de genoemde interventies in hoofdstuk 7 in het chaordische project leiden tot een 
hoger niveau van complexiteit. Een interventie zal mechanismen in een of meerdere kwadranten triggeren, 
bijvoorbeeld de re"ectie (‘agency/interior’). Door verandering in gedachten en re"ectie zal ook gedrag 
(‘agency/exterior’) veranderen. Een project opgevat als holon zal zich anders gaan gedragen. Dat heeft e#ect 
op de interactie met de omgeving (‘communion/exterior’). Tegelijkertijd zal een veranderende gedachte e#ect 
hebben op de cultuur van het project (‘communion/interior’), die vervolgens weer een e#ect zal hebben op 
de interactie (‘communion/exterior’). Zo blijven de vier kwadranten elkaar in beweging (verwarring) brengen. 
Die beweging naar alle kwadranten tegelijkertijd is zowel links- als rechtsom en is weergegeven door dubbele 
pijlen in !guur 8.3. Die beweging gaat door totdat er een nieuw evenwicht gevonden is (de kringelvorm in 
!guur 8.3). Dat nieuwe evenwicht is de indirecte outcome van ‘Project’s Eleven’ en de directe outcome van 
Value-based Project Management.
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Tabel 8.1: Mechanismen van de ‘Project’s Eleven’ toegekend aan ‘agency/interior’ (AI), ‘agency/exterior’ (AE), 
‘cummunion/interior’ (CI) en ‘cummunion/exterior’ (CE).

AI AE CI CE

Baseer de aanpak van het project op de projectwaarden

1 Open communicatie : Uitwisseling van informatie door middel van formele en 
informele interacties

X X

2 Voorspelbaarheid: Verwachtingen over hoe anderen zullen acteren en hoe 
gebeurtenissen zullen verlopen

X

3 Aantrekkingskracht: Wederzijdse sympathie en vriendschap X X

4 Vertrouwen: De bereidheid zich kwetsbaar op te stellen voor wat een ander 
doet met de verwachting dat deze acties geen schade naar zichzelf toe zullen 
berokkenen

X

Richt de aandacht voortdurend op het hogere projectdoel

5 ‘Self-e&cacy’: Taakspeci!ek zelfvertrouwen X

6 Focusing: Het richten van de aandacht op iets dat (aanvankelijk) slechts vaag 
aanwezig is

X X

7 Energieregulering: Het automatisch regelen van duur en intensiteit van de energie 
in relatie tot de uitdaging van het doel

X

Ontwikkel een projectvisie en houd hem levend

8 Richtinggeving: Aangeven van een strategische richting voor het behalen van het 
hogere doel

X

9 Waardenvereniging: Het verenigen van waarden X

10 Motivatie: Het oproepen van gedrag middels innerlijke, oorzakelijke factoren X

Hanteer een ontwikkelbenadering met erkenning voor vaagheid

11 Creativiteit: Het verscha#en van toegang tot tactische kennis en ideeën via nieuwe 
kanalen

X

12 Double-loop learning: Het bespreekbaar maken van het paradigma van waaruit 
ideeën worden gegenereerd

X

Werk op basis van vertrouwen

(2) Voorspelbaarheid X

(9) Waardenvereniging X

13 Wederkerigheid: De reactor doet wat de actor verwacht in ruil voor zijn opstelling X
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AI AE CI CE

Hanteer transformationeel leiderschap

(4) Vertrouwen X

(10) Motivatie X

14 Commitment: Zich verbinden aan de visie of aanpak, de betekenis en de 
bijbehorende verantwoordelijkheid 

X

Bewerkstellig de voorwaarden voor zelforganisatie

15 Intrinsieke motivatie: De aangeboren behoefte tot competentieontwikkeling en 
zelfbeschikking

X

16 Besmetting: Het kopiëren van gedrag (of emoties) van mensen in de nabijheid X

17 Flow: De mentale toestand waarin men volledig opgaat in de bezigheden X

Faciliteer creativiteit

(5) ‘Self-e&cacy’ X

18 ‘Self-determinism’: De toestand waarin iemand naar eigen keuze is wie hij is X

Laat gebruikers van begin af aan participeren

(14) Commitment X

(4) Vertrouwen X

19 Solidariteit: Het onderschrijven van een gemeenschappelijk belang ten gunste van 
het project (en desnoods ten koste van zichzelf )

X X

Houd de dialoog met de omgeving gaande

20 Medeverantwoordelijkheid: Het dragen van de consequenties van besluitvorming 
op basis van gedeelde waarden, principes en uitgangspunten.

X

Werk resultaatgericht waar het past

(14) Commitment X

21 Resultaatgerichtheid: Het aanvaarden van de taak die verborgen ligt in het plan X

(13) Wederkerigheid X

22 Feedback: Het meten en terugkoppelen van prestatiegegevens X X
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De indirecte outcome van het gebruik van Value-based Project Management is een sprong in complexiteit. Bij 
het interpreteren van een groeipad in een bepaald gebied (bijvoorbeeld levende wezens, teamontwikkeling, 
ontwikkeling van systemen) worden groeifasen door verschillende auteurs op verschillende manieren benoemd. 
Kijkend door de lens van het complexiteitsdenken wordt gesproken over “greater mindfulness, expanded 
awareness, control- and response-ability” (Van Eijnatten, 2003, p.8). Kenmerkend voor dit groeipad is dat in 
elke fase de holon is aangepast aan haar omgeving. Later in dit hoofdstuk wordt een sprong in complexiteit 
geïnterpreteerd als een sprong in projectvolwassenheid. Daar wordt het begrip projectvolwassenheid opnieuw 
gede!nieerd als de mate waarin het project in staat is als autonoom project te functioneren en tegelijkertijd 
haar autonome positie te integreren in het grotere geheel, door dat geheel in relatieve mate te begrijpen.

8.2 Mechanismen met betrekking tot ‘agency/interior’ en hun outcomes

Mechanismen met betrekking tot ‘agency’ en ‘interior’ hebben te maken met bewegingen die, vanuit het 
perspectief van de holon, gericht zijn op de holon als geheel, subjectief van aard en niet waarneembaar. Het 
betreft de holon’s intenties. Dit soort mechanismen zijn verwant aan re"ecties, gedachten, bewustzijn en 
gevoelens (Edwards, 2003). 

‘Self-e"cacy’
‘Self-e&cacy’ is een goed voorbeeld van een mechanisme van het soort ‘agency/interior’. ‘Self-e&cacy’ is een 
mechanisme dat getriggerd wordt door interventies die de aandacht richten op het hogere doel en creativiteit 
faciliteren. Het is een begrip uit de sociaal-cognitieve theorie dat verwijst naar taakspeci!ek zelfvertrouwen. 
‘Self-e&cacy’ is een zelfregulerend proces. Het is “the conviction that one will be able to successfully execute 
the behavior required to produce particular outcomes” (Bandura, 1997, p. 193). Het gaat daarbij niet alleen om 
het inschatten van de eigen daadwerkelijke kennis en vaardigheden, maar ook om de e#ectiviteit waarmee 
de persoon denkt dat hij de vaardigheden zal kunnen toepassen (Bandura, 1997). Volgens Bandura wordt de 
kans op het behalen van een uitkomst sterk bepaald door het niveau van ‘self-e&cacy’. Naarmate mensen 
sterker verwachten dat zij een bepaalde handeling e#ectief kunnen uitvoeren (hoger niveau), zullen zij deze 
handeling ook meer met succes gaan uitvoeren, tot een bepaald optimum.
Bij het faciliteren van creativiteit vergt het begrip ‘self-e&cacy’ enige uitleg, want een mechanisme voor 
creativiteit bevat een interne contradictie. Creativiteit is per de!nitie grensdoorbrekend en onvoorspelbaar. 
Een mechanisme bevat (psychologische) regels of wetmatigheden die het gedrag, dat door dat mechanisme 
ontstaat, voorspellen. Sommige onderzoekers beweren dat intrinsieke creativiteit onverklaarbaar is. Hoe kan 
een proces zoals creativiteit, dat per de!nitie bestaande patronen doorbreekt, te verklaren zijn (Perkins, 1988)? 
Een mechanisme voor creativiteit kan voorspellen dat een interventie in een bepaalde context leidt tot een 
bepaalde outcome en beschrijven hoe dat proces werkt, zonder exact te voorspellen welke ontdekking, idee, 
of grens doorbrekend plan er ontstaat. Correct getheoretiseerd kan inzicht in het mechanisme van creativiteit 
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een zelfbewustzijn opleveren van de aard van het proces, dat het proces zelf ondermijnt. Desondanks noemen 
veel onderzoekers ‘creative self-e&cacy’ als het mechanisme van creativiteit (Gong et al., 2009; Redmond, 
Mumford & Teach, 1993; Tierney & Farmer, 2002). ‘Creative self-e&cacy’ is de eigen overtuiging dat je de kennis 
en vaardigheden hebt om creatieve attitude en ideeën te produceren (Gong et al., 2009; Tierney & Farmer, 
2002). ‘Self-e&cacy’ lijkt veel op "ow. ‘Self-e&cacy’ is de overtuiging dat men in staat zal zijn om met succes 
die vaardigheden uit te voeren die nodig zijn om bepaalde uitkomsten te produceren (Bandura, 1997), terwijl 
"ow, vanwege het samenvoegen van een dergelijke waarneming met de uitvoering, een ‘real-time’ ervaring is 
van het uitvoeren van die gedragingen (Quinn, 2005). Beide mechanismen zijn nauw verwant aan intrinsieke 
motivatie. 

(Intrinsieke) Motivatie
Motivatie is het proces waarbij innerlijke oorzakelijke factoren gedrag oproepen en richting geven (Van der 
Vlist, 1991). Intrinsieke motivatie is de aangeboren behoefte tot competentie en zelfbeschikking (Deci & Ryan, 
1985). Vrij van opgedrongen krachten en emoties zoeken mensen naar situaties die hen interesseren en waarin 
ze hun eigen creativiteit kwijt kunnen. Extrinsieke motivatie, daarentegen, is een interesse die niet van nature 
aanwezig is, maar door de sociale wereld als nuttig-om-van-te-leren wordt beschouwd (Deci & Ryan, 1985). 
Door waarden gedreven transformationeel leiderschap triggert de intrinsieke motivatie van projectwerkers. 
Wanneer de waarden van de leider en de waarden van zijn volgers congrueren, geeft dit het gevoel dat de 
leider te vertrouwen is (Jung & Avolio, 2000), waardoor individuen intrinsiek gemotiveerd kunnen raken. 
Ook het gezamenlijk ontwikkelen van een projectvisie triggert de intrinsieke motivatie. Een projectvisie 
motiveert en inspireert mensen om het hogere doel van de organisatie te behalen. Het biedt ruimte aan 
projectwerkers om creatief en innovatief bezig te zijn, binnen chaordische systemen. Een heldere projectvisie 
heeft een motiverende werking op het team die vergelijkbaar is met het opstellen van concrete doelstellingen 
(Christenson & Walker, 2004). Het aantrekkelijke beeld van de toekomst dat in de visie geschetst wordt, werkt 
als een motiverende kracht voor hen die de visie delen (Den Hartog, 2002).
Een heldere, gedragen, wijd verspreide, stabiele en levende visie leidt, door mechanismen als het verenigen 
van waarden, motiveren en faciliteren, direct tot betere teamprestaties (Clark & Fujimoto, 1991; Lynn 
& Akgün, 2001; Zhang & Doll, 2001) en indirect tot projectsucces (Christenson & Walker, 2008; Hong et al., 
2004; Khurana & Rosenthal, 1998; Russell & Tippett, 2008) vanwege een kwalitatief beter resultaat. Gekeken 
naar de componenten van de projectvisie (‘clarity’, ‘support’ en ‘stability’) is de outcome minder universeel. 
Er bestaat een signi!cant verband tussen de helderheid van een visie en productsucces bij projecten. Dat 
verband is niet gevonden bij de ondersteuning van een visie door het management en de stabiliteit van de 
visie. Zeker bij visiestabiliteit gaat dat in tegen de bestaande gedachten hierover. Lynn en Akgün vermoeden 
dat dat komt omdat projectwerkers in innovatieve projecten weinig van doen hebben met de omgeving en 
volledig opgaan in de inhoud (in "ow zijn). Lijnmanagers geven hun ondersteuning aan een project waarvan 
de projectwerkers (nog) niet door hebben dat ze die steun hard nodig hebben (Lynn & Akgün, 2001). Bij andere 
chaordische projecten dan (radicale) innovatieprojecten (bijvoorbeeld incrementele verbeterprojecten) is wel 
degelijk een verband gevonden tussen helderheid, ondersteuning en stabiliteit van de projectvisie enerzijds 
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en de kwaliteit van het projectresultaat anderzijds (Bessant, Ca#yn & Gallagher, 2001; Slater & Narver, 1995). 
Uit een meta-analyse van 45 studies naar leiderschap en ‘gender’-rollen (Eagly, Johannesen-Schmidt & Van 
Engen, 2003) blijkt dat transformationeel leidinggevenden via motivatie goede resultaten boeken. Met name 
vrouwelijke leiders blijken e#ectief door transformationeel leidinggeven. E#ectief betekent in deze context dat 
projectwerkers door intrinsieke motivatie gaan presteren ‘beyond expectations’ (Bass & Avolio, 1994; Gillespie 
& Mann, 2004; Stoker, 2005). Dat is de belangrijkste outcome van transformationeel leiderschap. 
Ook zelforganisatie triggert direct de intrinsieke motivatie en leidt tot kwalitatief betere resultaten vanwege 
innovaties op eigen initiatief (Koch & Leitner, 2008). Zelforganisatie komt veel voor in een ongedeelde 
werkgroep met een hele taak. Door haar structuur leidt een ongedeelde werkgroep met een hele taak tot 
intrinsieke motivatie en betrokkenheid en activeert het een brede inzetbaarheid, inzicht in het procesverloop, 
een subtiel samenspel en creativiteit (Kuipers, 1989). 
Een zelforganiserende groep maakt gebruik van hoogwaardige menselijke mogelijkheden op het gebied 
van initiatief, samenwerking, creativiteit en leervermogen (Kuipers, 1989). Zo kan dit mechanisme parallel 
bestaan naast formele processen, of bestaan door moedwillig formele processen te negeren (zoals !nanciële 
beloningssystemen, voorgeschreven formats en regels) en vindt het veelal plaats daar waar bestaande regels 
en procedures als gecompliceerd, onpraktisch of bureaucratisch worden ervaren (Koch & Leitner, 2001). 
Zelforganisatie ontstaat alleen in een open systeem dat energie importeert van buitenaf (Prigogine & Stengers 
1984). Juist omdat zelforganiserende projectteams formele procedures en processen bewust in de wind slaan 
en negeren en bewust breken met bestaande regels, ontstaan radicale innovaties en nieuwe ideeën (Koch & 
Leitner, 2001). De combinatie van een gelimiteerde hoeveelheid structuur met een uitgebreide hoeveelheid 
interactie, vrijheid en improvisatie leidt tot succesvolle organisaties (Koch & Leitner, 2001). 
Intrinsieke motivatie is volgens vele onderzoekers een dominant mechanisme voor creativiteit (Dahlén, 
2008; Deci & Ryan, 1985; Shin & Zhou, 2003). Volgens Dahlén is 32% van het creatieve resultaat te danken 
aan motivatie. Nauw verbonden met intrinsieke motivatie is het begrip ‘"ow’ (Csikszentmihalyi, 1988; Deci 
& Ryan, 1985; Hektner & Csikszentmihalyi, 1996; Ryan & Deci, 2000). Er bestaat een conceptuele link tussen 
beide begrippen (Csikszentmihalyi, 1988; Hackman & Oldham, 1976; Quinn, 2005). Langdurige tevredenheid 
die cumuleert in een "owtoestand is het meest aanlokkelijke gevolg van intrinsieke motivatie (Seifert & 
Hedderson, 2010).

Flow
Flow is een dimensie die een zuiver geval van intrinsieke motivatie weergeeft (Deci & Ryan, 1985; Hackman 
& Oldham, 1976), en treedt op als individuen zich uit vrije wil (zie ‘self-determinism’) en autonoom verbinden 
aan een activiteit. De begrippen ‘vrije wil’ en ‘autonoom’ zijn twee begrippen die onlosmakelijk zijn verbonden 
met intrinsieke motivatie (Deci & Ryan, 1985). Maar de conceptuele basis van "ow en intrinsieke motivatie zijn 
fundamenteel anders (Seifert & Hedderson, 2010). 
In een onderzoek van de psycholoog Csikszentmihalyi (1975) kreeg het begrip "ow voor het eerst betekenis 
toen deelnemers het hadden over ‘een stroom die hen meevoerde’. Flow is de beweging die een positief e#ect 
kan hebben op het ontwikkelen van het strategisch momentum: een mentale toestand waarin het team 
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volledig opgaat in de bezigheden en tijd, energie en andere investeringen lijkt te vergeten en zo tot ongekend 
hoge prestaties in staat is (Csikszentmihalyi, 1988). Een "owervaring bevindt zich in het gebied tussen angst 
en verveling. Teveel verveling vraagt om uitdaging. Teveel uitdagingen achter elkaar doen verlangen naar 
routinematig werk. Deze dynamiek verklaart waarom "owactiviteiten tot groei en ontdekking kunnen leiden 
(Csikszentmihalyi, 1975). Met een aantal gedeelde doelen is het eenvoudiger om consensus in een team te 
bereiken en in een "ow te raken (Csikszentmihalyi, 1975; Khurana & Rosenthal, 1998). Weggeman, Lammers 
en Akkermans (2006) spreken in deze context over ‘collectieve "ow’: de situatie waar vele medewerkers een 
hoog niveau van schoonheid ervaren terwijl ze op hetzelfde moment, in hetzelfde proces, aan dezelfde dienst 
of product werken. Groepsleden die ‘in "ow’ zijn, maken het toegankelijker voor hun naaste collega’s om ook 
in die "ow te komen. Daarom gelden outcomes op individueel niveau ook op groepsniveau (Gilson, 2008). Uit 
onderzoek blijkt dat "ow en intrinsieke motivatie op diverse wijzen ineengestrengeld zijn en ‘self-determinism’ 
het gemeenschappelijk mechanisme onder beide is (Seifert & Hedderson, 2010). 

‘Self-determinism’
Diverse onderzoekers uit met name het veld van de creativiteit (Amabile et al., 1996; Dahlén, 2008; Deci & Ryan, 
1985; Gong et al., 2009; Keller, 1986; Oldham & Cummings, 1996; Redmond et al., 1993; Shin & Zhou, 2003; 
Tierney & Farmer, 2002), noemen ‘self-determinism’ het dominante mechanisme achter intrinsieke motivatie 
en "ow en ‘self-e&cacy’ als dominant mechanisme van creativiteit. ‘Self-determinism’ is een uit de positieve 
psychologie afkomstig begrip en refereert aan een staat van ‘zijn’; de staat waar iemand naar eigen keuze 
is wie hij is. De afwezigheid van autoriteit en competitie kan aanzetten tot ‘self-determinism’ en intrinsieke 
motivatie voeden (Seifert & Hedderson, 2010). Anderson en Gasteiger (2007) en Gilson (2008) hebben 
recentelijk een overzicht opgesteld van wetenschappelijke onderzoeken naar zowel positieve als negatieve 
outcomes van creatieve processen die worden getriggerd door ‘self-determinism’ en ‘creative self-e&cacy’. 
Hun overzichten zijn vergelijkbaar. De eerste categorie outcomes verwijst naar de positieve attitude en meer 
werktevredenheid van de individuen in en na het creatieve proces (Amabile, 1998; Dahlén, 2008; Gilson, 2008; 
Seifert & Hedderson, 2010). Veel belangrijker (volgens Dahlén, 2008) is de tweede categorie van het e#ect 
van ‘self-determinism’ en ‘creative self-e&cacy’: het creatief idee. Het creatieve proces leidt tot een creatief, 
passend, bruikbaar, innovatief en actiegericht idee (Amabile, 1998; Dahlén, 2008; Gilson, 2008; Livingstone 
et al., 1997). Een creatief idee alleen is echter niet voldoende: het idee moet op de een of andere manier de 
dagelijkse gang van zaken beïnvloeden, door bijvoorbeeld de kwaliteit van een product te verhogen, of het 
openen van deuren naar een nieuwe wijze van benaderen van het proces (Amabile, 1998). ‘At the end’ is het 
het succes dat telt (Dahlén, 2008). Die condities worden door creativiteit zelf gecreëerd. Op organisatieniveau 
leidt creativiteit tot het vergroten van het aanpassingsvermogen van de organisatie voor de op handen zijnde 
verandering en draagt het bij aan een organisatiecultuur die creativiteit stimuleert en ondersteunt (Gilson, 
2008; James, Clark & Cropanzano, 1999; Miron, Frez & Naveh, 2004).
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Aantrekkingskracht
Aantrekkingskracht is een ander mechanisme dat, vanuit het perspectief van de holon, naar binnen gericht is 
en niet objectief waarneembaar is. Via aantrekkingskracht leidt waardencongruentie tot positieve prestaties 
(Edwards & Cable, 2009). Aantrekkingskracht wordt getriggerd wanneer mensen zich in een gebied met 
gedeelde waarden bevinden. Mensen willen daarbij horen. Het gebied met gedeelde waarden bevat een 
aantal waarden met bijpassende gedragingen en gebeurtenissen die in de hele organisatie herkenbaar zijn 
(Yoash, 1988). Uit diverse onderzoeken (bijvoorbeeld Chatman, 1989; Ostro# & Judge, 2007) blijkt dat als er 
sprake is van ‘shared values’ - een overlap tussen persoonlijke en organisatiewaarden (Weggeman, 2007) - 
medewerkers meer tevreden zijn met hun werk, ze zich makkelijker identi!ceren met de organisatiedoelen 
en zich meer verbinden aan de organisatie (Edwards & Cable, 2009; Hassan, 2007). Edwards en Cable (2009) 
toonden signi!cant positieve relaties aan tussen waardencongruentie enerzijds en concrete outcomes 
anderzijds. Dit onderzoek suggereert ook dat wanneer werknemers waarden hebben die overeenkomen met 
de waarden van hun project (zoals zij die zelf zien), zij tevreden zijn met hun werk, zich identi!ceren met 
het project en de intentie hebben de arbeidsverhouding te continueren. Uit talloze onderzoeken, die veelal 
verwijzen naar Locke (1976), blijkt dat deze outcomes leiden tot betere prestaties, waarmee projectsucces een 
indirecte outcome van het expliciteren van projectwaarden is. 

Focusing
Voortdurend de vraag stellen ‘Wat draagt dit bij aan het hogere doel?’ richt de aandacht automatisch op het 
hogere doel. Wanneer dat hogere doel binnen de holon wordt bezien, kan dit mechanisme gerekend worden 
tot het soort ‘agency/interior’. Wanneer het hogere doel buiten de holon ligt, behoort focusing tot ‘cummunion/
interior’. Voortdurend die vraag stellen leidt tot doelgericht convergent handelen (Weggeman, 2007). Het 
geformuleerde hogere doel leidt besluiten, verantwoordelijkheden en activiteiten naar doelrelevante acties. 
Die doelrelevante acties leiden de aandacht naar eerder verworven en nu relevante vaardigheden. Thomas en 
Fernandez (2008) spreken in dit kader van het automatisch richten op de voordelen. In de psychologie spreekt 
men dan van focusing. Focusing is het richten van de aandacht op iets dat aanvankelijk slechts vaag aanwezig 
is. Dat ‘iets’ is de bron van het probleem. Focusing zorgt voor het erkennen van die bron en het daarbij blijven 
(en je niet laten leiden door praktische, alledaagse of louter rationele bijkomstigheden) (Gendlin, 1978). 
Focusing kan leiden tot lange pauzes, veel momenten van rust en denken en plotselinge creatieve stappen en 
ideeën (Gendlin, 1978). 
Uit de organisatietheorie en psychologie is bekend dat het stellen van doelen op zich leidt tot betere prestaties 
(Latham & Locke, 1991). Theorieën over het stellen van doelen zijn gebaseerd op de introspectieve waarneming 
dat bewust menselijk gedrag doelgericht is. Maar ook andere organismen (planten, dieren) vertonen 
doelgericht gedrag, waarmee het beginsel van doelgerichte actie niet beperkt is tot het bewuste gedrag. Deze 
basis van de ‘goal setting theory’ is de reden dat mechanismen als ‘self-e&cacy’, focusing en energieregulering 
(zie paragraaf ‘agency/exterior’) ervoor zorgen dat het richten van de aandacht op een participatief opgestelde 
collectieve visie leidt tot een verhoogde team- en individuele prestatie (Latham & Locke, 1991).
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Creativiteit
Door het expliciet inrichten van een ‘front-end’ fase (maar ook op andere momenten in een project) wordt het 
mechanisme van het creatief, divergent denken getriggerd (Weening, 2006). Zo is de ‘fuzzy front-end’ direct 
verantwoordelijk voor het verkrijgen van waardevolle ideeën (Glassman, 2009). Divergent denken vergroot 
de oplossingsruimte en leidt tot incrementele innovaties en sociale innovaties (Weening, 2006). Creatief 
denken ten gevolge van een ‘fuzzy front-end’ fase levert een plan op waarmee kansen op verrijking al vroeg 
in het totstandkomingsproces zijn ingebouwd (Buijs & Valkenburg, 2005). Het leidt, evenals participatie in een 
creatief proces, tot meer creatieve ideeën (Rothwell & Gardiner, 1985; Weber, 2011).
Creatief denken verschaft toegang tot tactische kennis en ideeën via nieuwe kanalen (Weber, 2011). Door 
participatie van belanghebbenden bij het vormen van beleid worden andersoortige inzichten en argumenten 
aangeboord, wat de kwaliteit van de aanpak verhoogt. De bezorgdheden, vragen en kennis van de 
belanghebbenden zijn in die aanpak verwerkt en komen voort uit de confrontatie van verschillende inzichten, 
belangen en kennisvormen (Van Tulder et al., 2004). 
Participatie in het creatieve proces heeft positieve gevolgen voor de implementatie van het projectresultaat 
(Elving & Bennebroek, 2005). Een ‘fuzzy front-end’ zorgt voor een betere afstemming tussen initieel 
projectresultaat en de organisatiestrategie (Glassman, 2009). Het succes in de eerste fase van een project 
heeft positieve invloed op het succes in latere fases (Khang & Moe, 2008). Omdat in een ontwikkelbenadering 
het resultaat niet bij de start, maar gaandeweg wordt gede!nieerd, is de kans groter op een beter passend 
projectresultaat (Boonstra et al., 1996; Khurana & Rosenthal, 1998; Van Aken, 2009). Het kiezen voor een 
ontwikkelbenadering en het daarin betrekken van de opdrachtgever vergroot de kans op een tevreden 
opdrachtgever. Door een intensief onderling contact kunnen veranderende behoeften worden ingepast in 
het eindresultaat.

Double-loop learning
Transformationeel leiderschap stimuleert het overdenken van ‘old ways of doing things’. Het wekt een 
bewustzijn van huidige problemen, van de eigen gedachten en fantasie en van de eigen overtuigingen en 
waarden. Door die confrontatie worden de volgers intellectueel gestimuleerd en intrinsiek gemotiveerd tot 
nieuwe wegen en ideeën (Den Hartog, 2002).
Een leerfocus triggert het mechanisme ‘unlearning mental models’ (Baker & Sinkula, 2002). Een leerfocus is de 
kern van de ontwikkelbenadering. Mentale modellen zijn de in de organisatie wijdverspreide en al dan niet 
bewust aanwezige overtuigingen over hoe de wereld in elkaar zit, ongeacht of ze waar zijn of niet. ‘Unlearning 
mental models’ (het verwerpen van de huidige mentale modellen om ze vervolgens te vervangen door andere 
modellen) en het daarbij expliciteren van een ‘theory-in-use’ is het mechanisme dat getriggerd wordt door het 
hanteren van een leerfocus (Baker & Sinkula, 2002). Een leerfocus suggereert een “ongoing evolution through 
adaptive and generative learning” (Baker & Sinkula, 2002, p. 11), waarbij het paradigma van waaruit ideeën 
worden gegenereerd bespreekbaar is. Dit is de essentie van double-loop learning (Kuipers, 1989). Mentale 
modellen geven aan waarom de dingen gaan zoals ze gaan; ‘theory-in-use’ geeft aan hoe de dingen gaan 
(Baker & Sinkula, 2002). Door een leerfocus wordt men zich bewust van de basisovertuigingen, geloven en 
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succesformules, waardoor ze verworpen en eventueel vervangen kunnen worden. Met het verwerpen en 
desgewenst vervangen van mentale modellen verandert niet automatisch het gedrag van projectwerkers. 
Leiderschap moet voorzien in motivatie, gelegenheid en mogelijkheid om de nieuwe gebruikerstheorieën 
en mentale modellen te implementeren. Vertrouwen (Baker & Sinkula, 2002) en zelforganisatie (Van Eijnatten, 
2004) spelen daarin een essentiële rol. 
Een leerfocus heeft de aandacht gericht op het projectresultaat als middel om nieuwe rollen en werkwijzen 
te leren zodat uiteindelijk betere prestaties geleverd kunnen worden (Van Aken, 2009). Een intern gerichte 
leerfocus, waarbij men leert van elkaar binnen een organisatie, omvat ervaringsleren en experimenteel leren 
(Huber, 1991). Daarom wordt het gezien als een belangrijke motor voor het bereiken van nieuwe kennis voor 
innovatieve oplossingen en superieure ideeën. Hogere niveaus van een intern gerichte leerfocus leiden tot 
hogere innovativiteit (Dulger & Yilmaz, 2011). Een onderzoek onder meer dan 400 organisaties liet zien dat 
het hanteren van een leerfocus een directe relatie heeft met het bereiken van projectsucces (Baker & Sinkula, 
2002). 

8.3 Mechanismen met betrekking tot ‘agency/exterior’ en hun outcomes

Mechanismen met betrekking tot ‘agency’ en ‘exterior’ hebben te maken met bewegingen die vanuit het 
perspectief van de holon gericht zijn op de holon als geheel, objectief van aard en waarneembaar. Dit soort 
mechanismen zijn verwant aan fysieke gedrag en acties (Edwards, 2003) zoals besmetting, open communicatie, 
energieregulering, resultaatgerichtheid en feedback.

Besmetting
Een eenheid (groep mensen of individu) identi!ceert zich gemakkelijker met zijn directe groep dan met de 
anonieme organisatie. Die identi!catie wordt versterkt door het mechanisme van besmetting, dat getriggerd 
wordt door zelforganisatie (Kuiper, 1989). Besmetting zorgt ervoor dat een entiteit beschouwd als holon 
het gedrag van zijn nabijgelegen entiteiten kopiëren. Een speci!eke vorm daarvan, emotionele besmetting, 
laat mensen emoties van anderen in hun omgeving kopiëren en kan als zodanig (ook) bij ‘agency/interior’ 
worden geplaatst. Er is een signi!cant verband tussen gedragsbesmetting (‘contagion’) en groepsprocessen 
(Barsade, 2002). Individuele motivatie leidt, door positieve besmetting, tot betere samenwerking in de groep 
(Barsade, 2002; Peslak & Stanton, 2007). Positieve besmetting leidt tot betere samenwerking in de groep dan 
negatieve besmetting (Barsade, 2002; Peslak & Stanton, 2007). Die besmetting wordt gestimuleerd door het 
delen van organisatiewaarden, die vervolgens leiden tot meer motivatie en betere teamprestaties (Ellemers et 
al., 2004). Vertaald naar het project als eenheid uit het mechanisme van besmetting zich in het kopiëren van de 
gewoontes van de organisatie. Zelforganisatie leidt tot een vergrootte aantrekkingskracht op hen die de zorg 
al deelden en al overtuigd waren van de oplossingsrichting (zie ‘agency/interior’) en tot sterke teams met de 
mogelijkheid interne organisatiebarrières te doorbreken (Koch & Leitner, 2001). 
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Open communicatie 
Een van de meest overtuigende verklaringen van de outcomes van waardencongruentie, is dat het communicatie 
binnen organisaties bevordert. In deze context verwijst communicatie naar de open uitwisseling van 
informatie door middel van formele en informele interacties tussen organisatieleden. Daardoor ontstaat een 
gemeenschappelijk kader voor het beschrijven, classi!ceren, interpreteren en normeren van gebeurtenissen 
in de organisatie. Mensen hebben de neiging meer kennis te delen met teamleden als zij denken dat zij vanuit 
dezelfde waarden als henzelf handelen (Bakker et al., 2006). Volgens Weggeman (2007) gebeurt dat omdat 
deze mensen zich relatief thuis voelen in die organisaties en dus hun intern ondernemerschap verder gaan 
ontwikkelen.

Energieregulering
Energieregulering wordt getriggerd door het richten van de aandacht op een hoger gelegen doel. Een 
participatief, niet al te speci!ek gesteld doel reguleert automatisch de duur die mensen eraan willen werken 
(als er geen deadline is gesteld) en de intensiteit (de hoeveelheid energie die mensen erin investeren) in relatie 
tot de uitdaging van het doel (Dahlén, 2008). De duur wordt beïnvloed door vasthoudendheid (de weigering 
om te stoppen totdat het doel bereikt is; een gevolg van een hoog commitment) en de uitdaging van het doel. 
Bij uitdagende doelen in complexe situaties kan de duur langer zijn, omdat mensen eerst leren welke bedachte 
strategie e#ectief is (Smith, Locke & Barry, 1990). Energieregulering is nauw verwant aan "ow en intrinsieke 
motivatie. Deze mechanismen zijn niet objectief waarneembaar en daarom beschreven bij ‘agency/interior’. 
Energieregulering in termen van ‘duur’ van het vasthoudende gedrag is wel waarneembaar. Energieregulering 
leidt tot zowel groeps- als individuele prestaties (Gilson, 2008), gericht op het laten ontstaan van een innovatief 
of creatief idee (Dahlén, 2008).

Resultaatgerichtheid
Wanneer het creatieve of innovatieve idee wordt verwoord als een concreet te behalen resultaat, kan een 
plan worden gevormd om dat resultaat (binnen de gestelde beperkingen) te behalen. De planvorming op 
zich triggert het mechanisme resultaatgerichtheid (Turner, 1999). Resultaatgerichtheid zorgt ervoor dat 
een individu de boodschap aanvaardt die verborgen ligt in het plan (Kaymaz, 2011): realiseer het beoogd 
resultaat. Dit mechanisme lijkt op focusing (‘agency/interior’). Focusing is het richten van de aandacht op iets 
dat aanvankelijk slechts vaag aanwezig is. Het zorgt voor het erkennen van ‘dat vage iets’ en het daarop richten 
van de aandacht (en je niet laten leiden door praktische, alledaagse of louter rationele bijkomstigheden) 
(Gendlin, 1978). Resultaatgerichtheid veronderstelt dat het resultaat helder is en afgebakend is in wat wel en 
wat niet tot het project behoort (Turner, 1999). Het mechanisme van resultaatgerichtheid leidt tot het van te 
voren afgesproken resultaat in termen van kwaliteit, tijd en middelen (Cleland, 1990; Morris, 1994; Turner, 1999; 
Wijnen et al., 1984). 
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Feedback
Nauw verwant aan resultaatgerichtheid is het mechanisme van feedback. Het mechanisme van feedback leidt 
tot het behalen van vooraf overeengekomen resultaten (Kaymaz, 2011; Latham & Locke, 1991; London & Smither, 
1995; Pritchard, 1990). De werking van feedback wordt, ondanks het multidimensionale karakter ervan, veelal 
verklaard aan de hand van een theorie: de ‘goal-theory’ van Latham en Locke (1991). De goal-theory zegt dat 
het negatieve verschil tussen een gewenst resultaat en de getoonde prestaties enerzijds en de perceptie van 
onvoldoende vaardigheden voor het behalen van het gestelde resultaat anderzijds, het individu dwingt om 
informatie over de terugkoppeling van zijn prestaties te zoeken (Latham & Locke, 1991). Het mechanisme van 
feedback biedt de mogelijkheid de voortgang in prestaties te meten en direct een toename in prestatie ten 
gevolge van veranderingen in het proces zichtbaar te maken (London & Smither, 1995). In de ‘goal-theory’ kent 
feedback voor de feedbackontvanger een aantal met elkaar verbonden psychologische mechanismen, zoals 
het stellen van doelen, het kunnen waarnemen van het e#ect van je gedrag, het invloed kunnen uitoefenen 
op je gedrag en rolverduidelijking door helderheid over verwachtingen. Deze mechanismen triggeren de 
motivatie van de ontvanger van de feedback (Latham & Locke, 1991; Pritchard, 1990).
Feedback wordt ook genoemd bij ‘communion/exterior’. Het feedbackproces (meten, constateren, corrigeren) 
is namelijk een managementverantwoordelijkheid. Daarom kent het proces een structuurmechanisme: een 
managementgoedkeuring, een integratie van de prestatienorm in de organisatiecontext en een waargenomen 
validiteit (Pritchard, 1990).

8.4 Mechanismen met betrekking tot ‘communion/interior’ en hun outcomes

Mechanismen met betrekking tot ‘communion’ en ‘interior’ hebben te maken met bewegingen die vanuit het 
perspectief van de holon, gericht zijn op de verbinding van het deel met het geheel, subjectief van aard en niet 
waarneembaar. Dit soort mechanismen zijn verwant aan waarden en cultuur (Edwards, 2003), en hebben te 
maken met vertrouwen, waardenvereniging, commitment, tevredenheid en solidariteit. Focusing (het richten 
van de aandacht op iets dat aanvankelijk slechts vaag aanwezig is) behoort tot deze categorie als dat ‘iets’ 
buiten de holon als deel van een geheel ligt. Wanneer dat iets binnen de holon als deel van het geheel ligt 
behoort het mechanisme tot ‘agency/interior’. Met dezelfde redenering kan ook aantrekkingskracht tot zowel 
‘agency/interior’ als ‘cummunion/interior’ worden gerekend. In paragraaf 8.2 (‘agency/ interior’) zijn zowel 
aantrekkingskracht als focusing beschreven. 

Waardenvereniging
Daar waar geen of te weinig sprake is van waardencongruentie - een overlap tussen persoonlijke en 
organisatiewaarden (Weggeman, 2007) - kunnen het participatief ontwikkelen van een visie en het werken op 
basis van vertrouwen dit proces stimuleren. Deze interventies triggeren het mechanisme van waardenvereniging. 
Een projectvisie verenigt verschillende systemen en mensen naar een gemeenschappelijk resultaat met een 
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gemeenschappelijk hoger gelegen doel (Christenson & Walker, 2004). Het combineert de interesses van 
belanghebbenden in een gemeenschappelijk gedragen visie (Westerveld, 2003) en fungeert tussen hen als 
gemeenschappelijke taal over belangen en waarden (Christenson & Walker, 2004). Een gemeenschappelijke 
visie stemt acties van betrokkenen op elkaar af en richt ze op het bereiken van gezamenlijke doelen. Net 
als bij gedeelde waarden motiveert een visie tot presteren en helpt het om het gedrag van de ander in de 
toekomst te kunnen voorspellen. Daarnaast verminderen gedeelde waarden en een gemeenschappelijke 
visie de zorg over het schenden van onderling vertrouwen bij het inbrengen van standpunten, belangen en 
behoeften. Tijdens het proces van het vaststellen en veri!ëren van gemeenschappelijke waarden wordt er al 
vertrouwen opgebouwd. Dit proces vraagt   om een   open communicatie en om het delen van wat belangrijk 
is voor elk individu (Gillespie & Mann, 2004). Waarden in het algemeen leiden gedrag in een bepaalde, 
gemeenschappelijke richting (Khurana & Rosenthal, 1998). Gedeelde waarden helpen om te voorspellen hoe 
de ander in toekomstige situaties zal handelen. 

Commitment
Waardenvereniging hangt nauw samen met commitment. Beide mechanismen hebben te maken met 
gezamenlijkheid. Gezamenlijkheid suggereert een participatief karakter. Participatie kan worden omschreven 
als gebruikers die informatie verstrekken en invloed hebben op de te nemen beslissingen en voortdurend 
kunnen zien wat er met hun input gebeurt (Damodaran, 1996; Dirkx, 2002). Deelname als participant aan 
planvorming bij projecten triggert het mechanisme van commitment (Dirkx, 2002). Commitment heeft 
betrekking op de mate waarin het individu gehecht is aan het doel, het doel belangrijk acht, vastbesloten 
is om het doel te bereiken en de focus op het doel houdt bij tegenslagen. Commitment wordt getriggerd 
door transformationeel leiderschap, gebruikersparticipatie en resultaatgerichtheid. In het algemeen leidt 
commitment tot een verhoogde taakprestatie (Piccolo & Colquitt, 2006). 
Transformationeel leiderschap committeert betrokkenen aan een (project-)visie. Concreet is dat het laten 
doordringen van de visie, de betekenis en de verantwoordelijkheid ervan voor de betrokkenen (Bourne, 
2005). Een transformationeel leider maakt energie los waardoor projectwerkers zich vereenzelvigen met de 
projectvisie. Zij ervaren daardoor dat ze belangrijk zijn: wat zij doen heeft zin en betekenis. Zij ervaren het 
gevoel dat leren en vakbekwaamheid belangrijk zijn. Zij voelen zich deel van een gemeenschap en ervaren het 
werk als opwindend, uitdagend, stimulerend, fascinerend en een genoegen (Bennis, 1989). Transformationeel 
leiders weten opvallend goed de missie en visie van de organisatie of het project te vertalen naar de dagelijkse 
praktijk en weten individuele projectwerkers er zo van te overtuigen dat ze persoonlijke interesses op het 
werkveld ondergeschikt maken aan de collectieve ambitie. Zich committeren aan de collectieve ambitie 
leidt tot coöperatief gedrag (Piccolo & Colquitt, 2006). Transformationeel leiderschap brengt een gevoel van 
vertrouwen, trots en respect teweeg en verhoogt het optimisme (Piccolo & Colquitt, 2006). Diverse studies 
tonen een sterk verband aan tussen transformationeel leiderschap en prestatie door op waarden gebaseerd 
gedrag (Fuller, Patterson & Hester, 1996; Judge & Piccolo, 2004). Transformationeel leiders hebben de 
mogelijkheid taakprestatie te verhogen zonder dit te koppelen aan een beloning (Piccolo & Colquitt, 2006). 
Commitment dat getriggerd wordt door gebruikersparticipatie duidt op de waargenomen betrokkenheid en 



Value-based Project Management 183

waargenomen invloed van de gebruiker bij de ontwikkeling van het projectresultaat (Dirkx, 2002). Daarnaast 
leidt commitment van gebruikers tot vertrouwen in het systeem (de mate waarin de gebruiker overtuigd is 
dat de betrouwbaarheid en de competentie van het systeem overeenkomen met zijn verwachtingen) (Dirkx, 
2002). Tenslotte geeft commitment een indicatie van de tevredenheid over het eindresultaat (de mate waarin 
de waargenomen bruikbaarheid en de waargenomen gebruiksvriendelijkheid van het resultaat voldoen aan 
de verwachtingen van de gebruiker) (Dirkx, 2002). Als gevolg van meer duidelijkheid over gebruikerseisen 
en wensen is, door participatie van de potentiele eindgebruiker, een hogere kwaliteit van het resultaat te 
verwachten (Damodaran, 1996; McKeen & Guimaraes, 1997). Tevens helpt het ongewenste functionaliteiten 
in het resultaat te voorkomen (Damodaran, 1996; McKeen & Guimaraes, 1997). Door het laten participeren van 
gebruikers komt er meer kennis ter beschikking, waardoor het resultaat kwalitatief beter wordt (Dietz & Stern, 
2008; McKeen & Guimaraes, 1997). 
Er is veel onderzoek verricht naar de acceptatie van resultaten en de factoren die daarop van invloed zijn. 
Daarbij wordt het gebruik van het resultaat vaak als maat voor de daadwerkelijke acceptatie gebruikt (Davis 
et al., 1989). Aan deze maatstaf afgemeten vergroot gebruikersbetrokkenheid de acceptatie van het resultaat 
(Damodaran, 1996; Davis et al., 1989; Dietz & Stern, 2008; McKeen & Guimaraes, 1997). Gebruikersbetrokkenheid 
leidt tot een toename van de perceptie op bruikbaarheid en het vertrouwen in bruikbaarheid (Davis et al., 
1989; Franz & Robey, 1986; McKeen & Guimaraes, 1997) en daarmee op het daadwerkelijk gebruik (Damodaran, 
1996; Davis et al., 1989; Montazemi, 1988). Daarmee leidt gebruikersbetrokkenheid tot een positieve houding 
zoals minder weerstand bij veranderingen ten gevolge van het gebruik (McKeen & Guimaraes, 1997). Ook na 
het ontwikkelproces is er een positieve outcome: gebruikers die geparticipeerd hebben in het project geven 
aan graag te willen meewerken aan volgende projecten (Damodaran, 1996). Participanten kunnen bijdragen 
met kennis, inzicht en ondersteuning. Ingezet op een strategische wijze leidt dat tot het aanscherpen van de 
visie en de doelen, alsmede het ondersteunen van de uitvoering ervan (Bourne, 2005; Savage et al., 1991). 
Verbinding tussen belanghebbenden onderling leidt tot een gemeenschappelijke basis om activiteiten te 
ondernemen die voordelen heeft voor deelnemende actoren (Van Tulder et al., 2004). 
In vele onderzoeken is een verband aangetoond tussen de prestaties van het projectteam en het commitment 
van de opdrachtgever (bijvoorbeeld Chen & Chen, 2007; Dexter, 2010; Russel & Tippett, 2008): hoe beter de 
prestaties van het projectteam, hoe groter de tevredenheid van de opdrachtgever. Stakeholdersparticipatie 
maakt beleid e#ectiever, bevordert het democratisch gehalte van het beleid en levert kwalitatief beter beleid 
op. Door participatie van belanghebbenden bij het vormen van beleid worden andersoortige inzichten en 
argumenten aangeboord, waardoor de kwaliteit van het beleid verbetert: de bezorgdheden, vragen en kennis 
van de belanghebbenden zijn erin verwerkt en komen voort uit de confrontatie van verschillende inzichten, 
belangen en kennisvormen (Van Tulder et al., 2004).

Vertrouwen
Vertrouwen als interventie is beschreven als de bereidheid van een actor zich kwetsbaar op te stellen naar een 
reactor, gebaseerd op de verwachting dat die reactor daardoor een voor de actor belangrijke handeling kan 
uitvoeren, zonder dat de actor de reactor kan volgen of controleren (Mayer & Davis, 1995). Gedeelde waarden 
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(Edwards & Cable, 2009), transformationeel leiderschap (Bass & Avolio, 1994) en gebruikersparticipatie (Dirkx, 
2002) triggeren vertrouwen. De belangrijkste outcome van vertrouwen is vertrouwen. Zien vertrouwen doet 
vertrouwen (Bacharach, Gerardo & Zizzo, 2004). Tevens kan waardencongruentie vertrouwen versterken door 
het bevorderen van de perceptie op integriteit, waarmee wordt bedoeld dat medewerkers ervan overtuigd 
zijn dat de organisatie hecht aan aanvaardbare principes en gedeelde uitgangspunten over wat goed en fout 
is. Gillespie en Mann (2004) toonden een sterke relatie aan tussen gedeelde waarden en vertrouwen in een 
team en met hun leider. Zij toonden eveneens een sterke relatie aan tussen elk aspect van transformationele 
leiderschap (geïdealiseerde invloed, inspirerende motivatie, individuele aandacht en intellectuele stimulans) 
en vertrouwen. Gebruikers hebben signi!cant meer vertrouwen in het eindresultaat dan niet betrokken 
gebruikers, ongeacht of hun informatie is verwerkt (Dirkx, 2002). 
Vertrouwen is belangrijk voor de neiging van projectwerkers tot kennisdeling. Vertrouwen vergroot de 
mogelijkheden voor innovatie, omdat partijen dan eerder bereid zijn informatie te delen (Van Twist & Klijn, 
2007). Onderzoek van Bakker et al. (2006) laat zien dat er op teamniveau een statistisch signi!cante relatie 
bestaat tussen vertrouwen en kennisdeling. Deze relatie zit verscholen in het verband tussen integriteit en 
kennisdeling, dat waarschijnlijk te maken heeft met het delen van dezelfde waarden en principes. Vertrouwen 
correleert positief met zowel team- als individuele prestaties en leidt tot zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
prestatieverbetering in projecten (Aryee et al., 2002; Gillespie & Mann, 2004; Porter & Lilly, 1996). Met name 
vertrouwen in de leidinggevende heeft een positief e#ect op kwalitatieve teamprestaties (Aryee et al., 2002; 
Gillespie & Mann, 2004). De stijl van leidinggeven die is gebaseerd op vertrouwen, ondersteunt het bereiken 
van doelen in projecten (Bakker et al., 2006). Vertrouwen in de leidinggevende heeft een positief e#ect op het 
gedrag van mensen in een organisatie dat, naar eigen oordeel, niet direct of expliciet valt onder het gedrag 
dat in aanmerking komt voor formele beloning. Dat geldt voor zowel individueel- als groepsgedrag (Aryee et 
al., 2002; Gillespie & Mann, 2004). Niet alleen het vertrouwen dat de leidinggevende biedt, maar ook de sfeer 
van vertrouwen in de volledige context heeft een positief e#ect op tevredenheid over werkrelaties (Gillespie 
& Mann, 2004; Pinto, Slevin & English, 2009). Het stimuleert onderlinge communicatie, leerprocessen en de 
bereidheid tot volgen (Gillespie & Mann, 2004; Porter & Lilly, 1996). Vertrouwen verstevigt de samenwerking, 
omdat partijen eerder geneigd zijn in de samenwerking te investeren als zij vertrouwen hebben in de andere 
partij (Van Twist & Klijn, 2007). Vertrouwen heeft een positief e#ect op binding aan en adaptatie van de 
organisatie (Burke et al., 2007; Gillespie & Mann, 2004).

Solidariteit
Solidariteit is de mate waarin de leden van een groep een gemeenschappelijk belang onderschrijven, ten 
gunste van de groepsleden, maar soms ten koste van zichzelf (Putnam, 2000). Het kan daarmee bijdragen 
aan de sociale cohesie. Solidariteit wordt getriggerd door gebruikersparticipatie. Putnam (2000) stelt dat 
informatieverscha&ng binnen een netwerk solidariteit triggert, dat vervolgens leidt tot verhoogde participatie. 
Putnam verklaart groepsgedrag met onder andere de participatie van individuen, aan de hand van verworven 
sociaal kapitaal. De verschafte informatie kan feitelijke kennis of expertise betekenen, waarvan volgens 
McClurg (2006) laatstgenoemde het belangrijkste element in het gesprek is. Naarmate iemand meer verschilt 
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van de groep, zal deze andere informatie kunnen geven. Dit e#ect van onenigheid is voornamelijk indirect van 
aard: via het gesprek leidt (on)enigheid tot verhoogde participatie (Eveland & Hively, 2009; McClurg, 2006), wat 
op haar beurt - zoals beschreven bij het mechanisme commitment in de paragraaf over ‘communion/interior’ 
- leidt tot een verhoogde taakprestatie. Door het verstrekken van informatie aan de projectgroep wordt bij de 
informatieontvangers de sociale cohesie versterkt. De informatieontvanger heeft het gevoel dat hij iets moet 
terug doen met het feit dat hij informatie heeft gekregen, onafhankelijk van de kwaliteit van de informatie 
(Putnam, 2000). 

8.5 Mechanismen met betrekking tot ‘communion/exterior’ en hun outcomes

Mechanismen met betrekking tot ‘communion’ en ‘exterior’ hebben te maken met bewegingen die, vanuit 
het perspectief van de holon, gericht zijn op de verbinding van het deel met het geheel, objectief van aard 
en waarneembaar. Dit soort mechanismen zijn verwant aan sociale rollen en activiteiten (Edwards, 2003). 
Voorbeelden hiervan zijn open communicatie en feedback (beschreven bij ‘agency/exterior’) en solidariteit 
(beschreven bij ‘communion/interior’). Andere voorbeelden voor het soort mechanismen van ‘communion/
exterior’ worden hierna beschreven en zijn: voorspelbaarheid, richtinggeving, medeverantwoordelijkheid en 
wederkerigheid.

Voorspelbaarheid 
Voorspelbaarheid wordt beschreven als het vertrouwen dat mensen hebben in hun verwachtingen over 
hoe anderen zullen acteren en hoe gebeurtenissen zullen verlopen (Edwards & Cable, 2009). Het wordt 
getriggerd door gedeelde waarden en werkt op basis van vertrouwen. Vanuit de psychologie is bekend dat 
waarden bewust en onbewust sturing geven aan ons gedrag (Rokeach, 1973). Waardencongruentie verhoogt 
die voorspelbaarheid omdat medewerkers met gedeelde waarden vergelijkbare motieven hebben, dezelfde 
doelen stellen en op eenzelfde manier reageren op gebeurtenissen (Edwards & Cable, 2009). Ook Choi en 
Price (2005) stellen dat een grote mate van overeenstemming tussen individuele en omgevingswaarden het 
mechanisme van voorspelbaarheid triggert, omdat waarden een voorkeurstoestand van gebeurtenissen 
beschrijven, waartoe mensen zich aangetrokken voelen. Zij delen immers dezelfde waarden als de context 
van de toestand. Helderheid over verwachtingen leidt tot het behalen van de verwachtte doelen (Bennis, 
1989). Iets dat voorspelbaar is, laat niets te raden over. Managers hebben een groeiende behoefte aan 
voorspelbaarheid, omdat zij daarmee hun medewerkers kunnen vertrouwen. Voorspelbaarheid verhoogt het 
vertrouwen en daarmee indirect de outcomes van vertrouwen. Minder groot zijn de !nanciële outcomes van 
voorspelbaarheid: omdat gedrag voorspelbaarder wordt, worden transactiekosten van communicatie verlaagd 
en worden kostbare organisatorische voorzieningen (zoals uitgebreide contracten) minder noodzakelijk (Van 
Twist & Klijn, 2007). 
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Richtinggeving
Nauw verwant aan voorspelbaarheid is een heldere visie. Een goed gearticuleerde visie brengt trots, respect 
en vertrouwen met zich mee en zal het gevoel van optimisme en hoop vergroten. Een individu die zijn visie 
in daad en woord uitvoert zal handelen in de geest van de gedeelde visie (Den Hartog, 2002) en voorspelbaar 
gedrag vertonen.
Naast waardenvereniging (‘communion/interior’) en motivatie (‘agency/interior’) triggert het opstellen en 
levend houden van een projectvisie het geven van een richting. Een visie geeft de strategische richting van 
het project aan. Als de waarden van de organisatie in de projectvisie verdisconteerd zijn, wordt de strategische 
richting van het project met de strategische richting van de organisatie afgestemd. Richtinggeving als 
mechanisme van de projectvisie kent tal van kleine outcomes. Een projectvisie geeft de voordelen van het 
project voor de organisatie aan. Het maakt de waarden van het project en/of ontvangende organisatie zichtbaar, 
bijvoorbeeld een rotsvaste overtuiging bij alle stakeholders. Het heeft een signaalfunctie voor veranderingen 
in waarden van de organisatie. Een projectvisie ondersteunt het betekenisgeven aan, en contextualiseren van 
toekomstige beslissingen, en leidt zo tot kwalitatief betere beslissingen. Het faciliteert de besluitvorming op 
projectniveau. De aanwezigheid van een gedeelde projectvisie werkt voor projectwerkers als een kompas, een 
gids die hen leidt bij het nemen van alledaagse beslissingen, gericht op het behalen van het doel (Den Hartog, 
2002). Tevens ondersteunt een projectvisie de strategische afstemming, prioritering en beslissingen over het 
toewijzen van resource (Christenson & Walker, 2004). Een projectvisie identi!ceert het doel van het project en 
zijn uniciteit. Het doel omvat zowel de reden voor het project als het gewenste projectresultaat (Christenson 
& Walker, 2004). Daarnaast geeft het richting aan hoe de doelen van het project bereikt kunnen worden: het 
fungeert als baken in de richting van het einddoel (Westerveld, 2003). 

Wederkerigheid
Een mechanisme dat indirect door de interventie van vertrouwen en direct door de interventie van 
resultaatgerichtheid getriggerd wordt, is wederkerigheid: voor wat hoort wat. Resultaatgerichtheid triggert 
het mechanisme van wederkerigheid in economische of sociale ruil (Schillo, 2002). In de context van 
resultaatgerichtheid bij planvorming is sprake van economische ruil. Bij economische ruil gaan beide partijen 
ervan uit dat de waarde voor beide een geschikte gelijkenis vertoont (veelal verantwoordelijkheid versus 
geld). Dat wil zeggen dat een individu of groep wordt betaald voor het doen van een aan hen gedelegeerde 
taak. Deze uitwisseling is gebaseerd op hetgeen de leider bespreekt met zijn volgers over wat nodig is en 
onder welke voorwaarden, en over de beloning die zij zullen krijgen wanneer zij voldoen aan deze eisen. Het 
doel van sociale respectievelijk economische ruil is het vergroten van het sociaal respectievelijk economisch 
kapitaal. Beide vormen van ruil zijn gebaseerd op vertrouwen, al is er nog zoveel contractueel vastgelegd. 
Wederkerigheid in vertrouwen is het mechanisme waarbij de reactor doet wat de actor verwacht: direct (strikte 
reciprociteit) of indirect, via een verwacht patroon (Buchan, Croson & Dawes, 2002). Door het mechanisme van 
wederkerigheid wordt het vertrouwen vergroot: zien vertrouwen doet vertrouwen (Bacharach et al., 2004). 
De ‘self-ful!lling prophecy’ van vertrouwen (of responsiviteit van vertrouwen) is de neiging om iemand te 
vertrouwen, omdat je denkt dat je vertrouwd wordt. Bacharach et al. (2004) toonden aan dat dit mechanisme 
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van vertrouwen sterker optreedt bij mensen met een proactieve houding ten aanzien van vertrouwen. Het 
vertrouwen dat de (transformationeel) projectleider op deze manier overbrengt aan betrokkenen moedigt 
hen aan eveneens te acteren en reageren op basis van vertrouwen (Gillespie & Mann, 2004; Jung & Avolio, 
2000). Andere outcomes van vertrouwen hebben te maken met samenwerking, werktevredenheid, kwaliteit 
van de prestatie en binding aan de organisatie.

Medeverantwoordelijkheid
Door een dialoog te voeren met belanghebbenden middels de beschreven strategische interventie en hen zo 
actief te betrekken, worden zij getriggerd hun invloed op een e#ectieve wijze te reguleren: positieve invloed 
maximaliseren en negatieve invloed minimaliseren (Bourne, 2005). In het mechanisme over commitment is 
gesteld dat participatie leidt tot een verbetering van prestaties en van samenwerking, meer tevredenheid 
en binding en een betere kwaliteit. Betrokkenheid van belanghebbenden bij de discussie als onderdeel van 
de strategie, maakt hen medeverantwoordelijk voor die strategie. Dat leidt tot minder tegenwerking bij de 
uitvoering van de strategie en tot meer draagvlak bij genomen beslissingen. Het bevordert het democratisch 
gehalte van het beleid, omdat de waarden, principes en uitgangspunten van belanghebbenden in de discussie 
zijn meegenomen (Van Tulder et al., 2004).
Door het omgaan met belanghebbenden middels de beschreven strategische interventie gaan 
belanghebbenden hun invloed op een e#ectieve wijze reguleren: positieve invloed maximaliseren en 
negatieve invloed minimaliseren (Bourne, 2005). Belanghebbenden kunnen bijdragen met kennis, inzicht en 
ondersteuning. Ingezet op een strategische wijze leidt dat tot het aanscherpen van de visie en de doelen, 
alsmede het ondersteunen van de uitvoering ervan in de vorm van besluitvoering. Stakeholdersparticipatie 
maakt beleid meer e#ectief, bevordert het democratisch gehalte van het beleid en levert kwalitatief beter 
beleid op (Bourne, 2005; Savage et al., 1991). Door participatie van belanghebbenden bij het vormen van 
beleid worden andersoortige inzichten en argumenten aangeboord, waardoor de kwaliteit van het beleid 
vergroot wordt: de bezorgdheden, vragen en kennis van de belanghebbenden zijn erin verwerkt en komen 
voort uit de confrontatie van verschillende inzichten, belangen en kennisvormen (Van Tulder et al., 2004). 
Verbinding tussen belanghebbenden onderling leidt tot een gemeenschappelijke basis om activiteiten te 
ondernemen met voordelen voor deelnemende actoren (Van Tulder et al., 2004). Niet alleen de bijdragen van 
de belanghebbenden hebben een meerwaarde; ook het onderhouden van de goede relatie met hen op zich 
heeft positieve outcomes. Er is namelijk een direct verband tussen de prestaties in een organisatie en de relatie 
met de belanghebbenden (Bourne, 2005; Freeman, 1984; Post et al., 2002; Van Tulder et al., 2004).
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8.6 Outcome van het ontwerp als geheel

8.6.1 Een hoger niveau van complexiteit

Aandacht voor een aantal of alle elf interventies van Value-based Project Management tegelijkertijd, triggert 
de vier soorten bewegingen van de holon: ‘agency/interior’, ‘agency/exterior’, ‘communion/interior’ en 
‘communion/exterior’ (Edwards, 2003). Doordat er in een project een of meerdere interventies plaatsvinden 
zal het project, door bewegingen in alle vier de gebieden, naar een hoger niveau van complexiteit springen 
(Kira et al., 2010). De holon is dan geheel en deel van een geheel afwisselend en tegelijkertijd, en kent een 
subjectieve en objectieve identiteit, afwisselend en tegelijkertijd. Nadenken over het ‘zijn’ heeft gevolgen 
voor de waarden, het gedrag en de positie en rol van de holon in het geheel. Deze beweging wordt continu 
gemaakt, ongeacht het startpunt (zie !guur 8.4). In deze fase is er veel onrust en verwarring in het project. 
Steeds maar weer wisselen de oude gedachten, gedragingen, rollen en waarden en de nieuwe varianten ervan 
elkaar af, totdat een nieuw evenwicht is bereikt (zie !guur 8.5). In zowel !guur 8.4 als 8.5 geeft de kromme de 
fase van verwarring weer. Hoe verder een project zich ontwikkelt in niveaus van complexiteit, des te groter is 
haar mogelijkheid de wereld te begrijpen (Van Eijnatten, 2003). 
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Figuur 8.4: Het patroon in de chaos (op basis van Kira et al., 2010, p. 621).
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 Figuur 8.5: De de"nitieve ‘sprong’ naar het nieuwe denken en doen (naar Van Eijnatten, 2003, p. 4).

8.6.2 Een project met een hoger niveau van complexiteit

De outcome van de beweging in de vier kwadranten in het AQAL-framework is een sprong in complexiteit. Een 
individu, team of organisatie beschouwd als holon zal zowel autonoom als afhankelijk zijn, en opereren met 
een “greater mindfulness, expanded awareness, control- and response-ability” (Van Eijnatten, 2003, p. 8) dan 
voorheen. Maar wat is dat concreet: een sprong in complexiteit voor een chaordisch project?

Een nieuwe de!nitie van projectvolwassenheid is nodig
Om een project optimaal te laten bijdragen aan het succes van een organisatie, is het belangrijk dat veel 
aandacht wordt geschonken aan creativiteit, aan lerend en innoverend vermogen, en aan de veranderbaarheid 
van de organisatie. Daarvoor is het nodig dat individuen en groepen zich verbonden voelen met (de 
doelstellingen van) de organisatie en dat de organisatie individuele medewerkers en groepen aan zich weet 
te binden (Cozijnsen, 2009). Cozijnsen noemt deze voorwaarden in het kader van ‘projectvolwassenheid’. 
Projectvolwassenheid wordt gezien als de grootte van “het absorptievermogen: het vermogen te anticiperen 
of te reageren op een verandering” (IPMA, 2009, p. 5). Modellen van projectvolwassenheid zijn ontwikkeld 
vanuit een reductionistisch perspectief. Voorbeelden zijn CMM, MINCE en OPM3 . Gedeelde gedachte in deze 
modellen is de gerichtheid op het volwassen maken van de beheersprocessen in organisaties. Hoe meer 
processen uitgevoerd worden conform de van te voren afgesproken speci!eke procedures, hoe volwassener 
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de projectorganisatie is. Voorspelbaarheid, beheersbaarheid, standaardiseren, sturen op meetgegevens en 
optimalisatie van processen zijn de maatstaven voor oplopende niveaus in projectvolwassenheid (IPMA 2009). 
Bestaande modellen van projectvolwassenheid zijn ontstaan vanuit ‘best practices’ en zijn niet of nauwelijks 
wetenschappelijk onderbouwd. Bovendien valt de complexiteit van vroegere projecten in het niet bij de 
complexiteit van hedendaagse projecten (IPMA, 2009). Projectvolwassenheid wordt gezien als lineaire groei 
in normatieve context en sluit daarmee in zijn geheel niet aan op de dynamische groei die een chaordisch 
project doormaakt (Jørgensen, Boer & Lauren, 2006). Jørgensen, Boer en Lauren toonden een relatie aan tussen 
organisatievolwassenheid en het aannemen van bepaald gedrag. Die gedragingen hebben te maken met 
verwachtingen omtrent kwaliteit en kosten, met relaties met de omgeving (bijvoorbeeld belanghebbenden, 
gebruikers en klanten) en met interne gedragingen zoals commitment, houding ten aanzien van veranderingen, 
coöperatie, communicatie, vaardigheden enzovoort. De onderzoekers doen de volgende suggestie: “Future 
research should be targeted at identifying additional factors (…) that may have in"uence on which behaviours 
should be prioritized, in order to provide a more realistic picture of how companies can position their continuous 
improvement development, relative to their own situations” (Jørgensen, et al., 2006, p. 336). Kortom: Wat zijn 
de factoren die een indicatie geven van projectvolwassenheid bij een project met discontinue groei?

De X-factor en andere factoren als indicatie voor de mate van projectvolwassenheid
Als resultante van hun onderzoek naar de gang van zaken bij vijf grote infrastructurele projecten formuleerden 
Hertogh en Westerveld (2010) de X-factor in het managen van complexiteit. Complexiteit van dit soort projecten 
kent dezelfde twee factoren als genoemd door Cozijnsen (2009). Het zijn factoren die te maken hebben met 
overleven en onvoorspelbaarheid. Hertogh en Westerveld verwoorden het als: “(1) The potential to evolve over 
time: self-organisation and co-evolution; (2) Limited understanding and predictability” (Hertogh & Westerveld, 
2010, p. 195). Projecten die deze factoren goed hebben ontwikkeld, bevinden zich op een hoog niveau van 
complexiteit. Volgens Hertogh en Westerveld hebben deze projecten de ‘X-factor’. De ‘X-factor’ staat symbool 
voor het samenspel van nieuwe en creatieve vormen van omgaan met impasses en andere problemen bij grote 
projecten (Hertogh & Westerveld, 2010, p. 346). Een hoge orde van samenwerking vraagt van betrokkenen “to 
go the extra mile in the sense that they should feel responsible for delivering project outputs that !t the need 
of the involved stakeholders” (Hertogh & Westerveld, 2010, p. 356). De ‘X-factor’ bestaat uit vijf ingrediënten die 
in verbinding met elkaar een indicatie geven van het niveau van complexiteit van een project. 
1. Hoge mate van de samenwerking tussen belanghebbenden: een niveau van coöperatie dat de som van 

de individuele interesses overstijgt. Belanghebbenden in het systeem gebruiken hun eigen coöperatieve 
capaciteiten om persoonlijke interesses in lijn te brengen met het produceren van een resultaat dat voor 
alle belanghebbenden van waarde is. 

2. ‘Project champions’: die betrokkenen die deze coöperatieve capaciteiten weten te stimuleren.
3. Excellente persoonlijke competenties: kerncompetenties van mensen in grote complexe projecten die 

bijdragen aan een hoog niveau van complexiteit: (1) het ontwikkelen van vertrouwen, (2) sensitiviteit 
voor relaties, (3) drijfveren van mensen begrijpen, (4) voortgang creëren, (5) succes kunnen toewijzen aan 
anderen en (6) "exibel zijn in benaderingen.
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4. Ontwikkelde bekwaamheid om unieke managementoplossingen te creëren: unieke en onconventionele 
managementoplossingen die een doorbraak betekenen in situaties van crisis, impasse of andere problemen. 
De bekwaamheid voor het creëren van dit soort oplossingen heeft consequenties voor het leerproces in 
een project. In zo’n leerproces ligt de nadruk op het leren van fouten, het contextualiseren van successen 
en het gebruiken van unieke managementoplossingen die passen bij de geldende omstandigheden.

5. Kijken door de lens van kansen (‘window of opportunity’): het zien van zwakke signalen - veelal aangegeven 
door belanghebbenden - die mogelijk een chaosfase aankondigen (zie hoofdstuk 2). Belanghebbenden 
zijn geneigd een stabiele situatie voort te laten bestaan (Hertogh & Westerveld, 2010). Zwakke signalen 
kunnen leiden tot verandering. Timing is daarbij cruciaal. Het kijken door de lens van kansen (‘window of 
opportunity’) ondersteunt het proces van het opmerken van de (zwakke) signalen waarop gereageerd 
moet worden.

Pasian, Sankaran en Boydell (2012) constateren zes jaar na de suggestie van Jørgensen et al. (2006) dat de tijd 
rijp is voor het introduceren van factoren in een visie op projectvolwassenheid, die hedendaagse generatie 
van volwassenheidmodellen voor projectmanagement overstijgen. Na onderzoek in door Turner en Cochrane 
(1993) genoemde ‘vuurprojecten’ (dat wil zeggen: weinig vaagheid, veel onzekerheid) komen Pasian et al. 
tot de volgende factoren: “context-speci!c values, specialized bodies of knowledge (instructional design), 
customer involvement, third-party in"uence, and tacit ‘human factors’ such as trust and creativity” (Pasian et 
al., 2012, p. 146). Alle door hen genoemde factoren zijn geïntegreerd in Value-based Project Management.
Genoemde auteurs (Hertogh & Westerveld, 2010; IPMA, 2009; Jørgensen, et al., 2006; Pasian et al., 2012) 
geven allen de noodzaak aan om tot een totaal nieuwe de!nitie van projectvolwassenheid te komen. Een 
nieuwe de!nitie kan gevormd worden door te kijken naar het leer- en verandervermogen van een project. 
Elementen van leren manifesteren zich van het microniveau (individu) tot aan de projectorganisatie als 
geheel (Kupers, 2008). Het leervermogen zit tegelijkertijd verborgen in individuen, het projectteam en de 
projectorganisatie. Elk van deze entiteiten kan beschouwd worden als een holon. Voordat een totaal nieuwe 
de!nitie van projectvolwassenheid, als interpretatie van niveaus van complexiteit wordt gegeven, komt eerst 
‘volwassenheid’ in de meer algemene context aan bod.

8.6.3 Volwassenheid in algemene context

De letterlijke vertaling van ‘volwassen’ is ‘volgroeid’ (Van Dale, 2005). Volwassenheid is een psychologische 
term die wordt gebruikt om aan te geven hoe iemand op een passende wijze reageert op de omstandigheden 
of de omgeving. Deze reactie wordt over het algemeen aangeleerd, is meer instinctief en wordt niet bepaald 
door iemands leeftijd (biologische volwassenheid). Psychologische gezien is iemand volwassen als hij of zij een 
eigen identiteit heeft gevormd, biologisch gezien als het lichaam volgroeid is en wettelijk gezien als hij 18 jaar 
is. De fasen in biologische ontwikkeling worden bepaald door rijping van het centrale zenuwstelsel en andere 
fysiologische processen (‘Kijk op ontwikkeling’, 2011). 
De mate van volwassenheid geeft de fase aan waarin een levend wezen is volgroeid. In de ontwikkelings-
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psychologie wordt dat groeiproces gevormd door fasen van baby, peuter, kleuter, kind, adolescent, jongere, 
volwassene (zie bijvoorbeeld Erikson, 1950). De overgang van de ene naar de andere fase is een natuurlijke 
ontwikkeling. Deze faseovergangen worden gekenmerkt door identiteitscrises, persoonlijkheidsverwarringen 
en ‘rol confusions’, en (in minder mate) door cognitieve ontwikkeling. Criteria die aangeven in welke fase het 
levende wezen zich bevindt, hebben te maken met gedrevenheid en hoop, zelfcontrole en wil, bedoelingen, 
competenties, trouw en toewijding, aansluiting en relaties, zorg, en wijsheid (Erikson, 1950). Ontwikkelingen 
in fasen gaan gepaard met innerlijke gevechten over (zelf-)vertrouwen, autonomie en ontdekking. De 
faseovergangen gaan geleidelijk. Het is niet de bedoeling zo snel of zo e&ciënt mogelijk de fasen op weg 
naar volwassen te doorlopen. Evenmin is een lager niveau van volwassenheid ‘minder’ dan een hoger niveau. 
Voor psychologische volwassenheid kan gedrag een ijkmaat zijn. De mate van volwassenheid gaat om de 
afstemming tussen het gedrag van een levend wezen op een bepaald moment en hetgeen verwacht mag 
worden op aspecten als gedrevenheid, zelfcontrole enzovoort, gezien zijn leeftijd. Hoe iemand zich gedraagt, 
is gerelateerd aan de fase van ontwikkeling waarin hij zich bevindt. Iemand gedraagt zich onvolwassen, 
kinderachtig, puberaal enzovoort als zijn gedrag niet past bij wat er bij zijn fase van ontwikkeling verwacht 
mag worden, maar meer past bij een inmiddels doorstane fase.
Het groeien in fasen van volwassenheid vindt bij een mens plaats door bewustwording, uitproberen van 
ander gedrag, het ervaren van de consequenties, het ervaren van onderlinge regulaties, het vergroten van 
de capaciteit om dingen in zich op te nemen en het zoeken van een nieuw evenwicht waarin zijn opgedane 
wijsheid een plaats krijgt (Erikson, 1950). Dit groeien kan gezien worden als een integrale benadering van het 
leervermogen van een mens. 

8.6.4 Een nieuwe de"nitie van projectvolwassenheid 

Een integrale benadering van het leervermogen van het project verkent de inbedding van de verschillende 
kwadranten van het AQAL-framework en hun onderlinge afhankelijkheid (de mate waarin de kwadranten 
elkaar beïnvloeden of beperken) (Kupers, 2008). Daarnaast kan zo’n integrale benadering erkennen dat 
verschillende onderwerpen zich op een verschillend niveau van volwassenheid kunnen bevinden, ook al volgen 
ze eenzelfde ontwikkelingspatroon. Een hoger niveau van volwassenheid kan, in een integrale benadering van 
het leervermogen, omschreven worden als “a healthy functioning for, and integration of the entire system” 
(Kupers, 2008, p. 395). 
Een groot verschil tussen de projectvolwassenheidsmodellen als genoemd in het begin van deze paragraaf en 
de psychologische visie op volwassenheid is het normatieve karakter. Het niveau van projectvolwassenheid 
wordt in de reductionistische modellen hiërarchisch weergegeven met daarin ‘meer volwassen’ als zijnde beter 
dan ‘minder volwassen’. CMM stelt expliciet dat het hoogste niveau ‘een !ctief ideale staat’ is. Het laagste niveau 
wordt getypeerd als ‘chaotisch’, het hoogste niveau als ‘optimaal procesmanagement’. Het woord ‘niveau’ 
wordt niet bedoeld als exclusieve of normatieve status, maar als een indicatie voor opkomende kwaliteiten 
in de ontwikkeling van de holon (Kupers, 2008). Een totaal nieuwe de!nitie van projectvolwassenheid voor 
chaordische projecten kan, gezien bovenstaande, gebaseerd worden op de volgende uitgangspunten:
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-‐	   afstemming tussen het gedrag van het project op een bepaald moment en hetgeen verwacht mag 
worden; 

-‐	   streven naar een afwisseling tussen het zoeken naar een nieuwe balans in ontstane verwardheid en 
het toelaten van meer verwarring;

-‐	   holistische benadering: fasebeschrijvingen die voor elke fase elementen bevatten uit alle kwadranten 
van het AQAL-framework;

-‐	   fasebeschrijvingen die als indicatie dienen voor opkomende kwaliteiten in ontwikkeling;
-‐	   faseovergangen die een natuurlijke ontwikkeling volgen.

Een nieuwe de!nitie van projectvolwassenheid in de context van chaordische projecten kan er dan als volgt 
uitzien: 

Project-
volwassenheid

Projectvolwassenheid is de mate waarin het project in staat is als autonoom 
project te functioneren en tegelijkertijd haar autonome positie te integreren 
in het grotere geheel, door dat grotere geheel in relatieve mate te begrijpen.

Er is sprake van een sprong in de projectvolwassenheid als een chaordisch project de groeipijn heeft doorstaan, 
oftewel de chaosfase heeft doorlopen (zie !guur 8.5). De projectorganisatie zal dan een betere samenhang 
vertonen met haar omgeving, intern een beter afstemming hebben gevonden, haar cultuurwaarden beter 
geïntegreerd hebben, haar re"ectiecapaciteit vergroot hebben, beter om kunnen gaan met de vrijheidsgraden 
die vanuit de omgeving worden aangereikt, e#ectiever kunnen reageren op wijzigingen in of buiten het 
project enzovoort. De objectief waarneembare gedragingen en positioneringen sluiten aan bij de omgeving. 
De subjectieve gedachten en waarden zijn sterker geworden. Het project gedraagt zich op een niveau dat 
past bij wat de omgeving verwacht. Er is sprake van volwassenheid in tegenstelling tot onvolwassenheid. Het 
project heeft een nieuw evenwicht gevonden in een nieuwe levensfase en kan daar in groeien.
In hoofdstuk 2 is projectsucces gede!nieerd als de mate waarin alle betrokkenen tevreden zijn met de 
e#ecten van het project. Verondersteld mag worden dat projectvolwassenheid zoals hierboven gede!nieerd, 
een positieve invloed heeft op projectsucces. Als de tevredenheid van betrokkenen en de mate van 
projectvolwassenheid op elkaar zijn afgestemd, is er sprake van overeenstemming. Van kinderen wordt 
minder interactie met de omgeving, begrip, vaardigheid enzovoort verwacht dan van een volwassene. Evenzo: 
van projecten met een beperkte mate van complexiteit (technologische) onzekerheid, vaagheid, tijdsdruk en 
noviteit (het ‘binnengebied’ in de vijfhoek van karakteristieken van projecten zoals weergegeven in !guur 
1.1) wordt een minder hoog complexiteitsniveau verwacht dan van chaordische projecten, die zich in het 
‘buitengebied’ bevinden (zie !guur 1.3). Value-based Project Management kan helpen chaordische projecten 
te laten groeien naar een hoger niveau van projectvolwassenheid.
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8.7 Samenvatting

Een interventie in een bepaalde context leidt, door het triggeren van een mechanisme, tot een bepaald 
voorspelbaar resultaat of outcome (Denyer et al., 2008). In dit onderzoek zijn elf interventies ontworpen 
(zie hoofdstuk 7) die bij elkaar 22 mechanismen triggeren (zie paragraaf 8.1). Die mechanismen leiden tot 
zes soorten outcomes (zie paragraaf 8.1). Echter, Value-based Project Management is ontworpen vanuit 
het perspectief van het complexiteitsdenken. Kijkend door deze lens hangt alles met alles samen, dus ook 
de mechanismen. Juist datgene dat ontstaat door meerdere interventies te combineren is interessant. Een 
lineaire redenering doet geen recht aan het aspect van verbinding en samenhang. Door de mechanismen 
in te delen in de vier kwadranten van het AQAL-framework, wordt duidelijk wat het samenspel van de 
interventies teweegbrengt. In het AQAL-framework is zichtbaar dat mechanismen niet alleen een autonome 
outcome voortbrengen, maar ook andere bewegingen genereren. Het AQAL-framework laat zien dat een 
project, projectteam of projectbetrokkene, beschouwd als holon tegelijkertijd gericht is op ‘self-preservation’ 
en ‘self-adaptation’ en tegelijkertijd gericht is op denken en op doen. Er zal, door de interventies van Value-
based Project Management in combinatie toe te passen, veel verwarring, onrust en chaos ontstaan, zowel 
in denken als in doen. Een individu, team of projectorganisatie zal haar leervermogen gaan ontwikkelen. Dit 
duurt voort totdat er een nieuw evenwicht is gevonden in de vier kwadranten van het AQAL-framework, wat 
kan betekenen dat er een sprong in complexiteit wordt gemaakt. De sprong in complexiteit kan, in de context 
van chaordische projecten, gezien worden als een sprong in projectvolwassenheid. Het project is gegroeid in 
haar leer- en aanpassingsvermogen.
In termen van de CIMO-logica kunnen we dat als volgt samenvatten: als in een chaordisch project (context), 
Value-based Project Management wordt toegepast (interventie), zal het project, door bewegingen van het 
project als deel en tegelijkertijd als deel van een geheel (mechanismen), een sprong in projectvolwassenheid 
maken (outcome).
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9 Validatie 

De literatuurstudie naar complexiteitsdenken (hoofdstuk 3) en naar moderne managementconcepten en 
projectsuccesfacoren (hoofdstuk 4) waren input voor Value-based Project Management, zoals beschreven in 
hoofdstuk 7 en 8. Deze aanpak is door experts gevalideerd en door potentiële gebruikers toegepast. Experts 
zijn in dit geval projectleiders, opdrachtgevers en onderzoekers op het gebied van projectmanagement, en 
mensen die in een andere rol veel met chaordische projecten te maken hebben. Gebruikers zijn mensen die 
actief deelnemen in een chaordisch project, bijvoorbeeld opdrachtgevers, projectleiders, belanghebbenden of 
projectwerkers. In dit negende hoofdstuk worden de resultaten van de ‘peer consultation’ met experts ( -test) 
en van het veldonderzoek met gebruikers ( -test), en de implicaties ervan voor het ontwerp beschreven. Dit 
hoofdstuk bevat een omschrijving van het resultaat van de beide testen en de implicaties voor de aanpak van 
Value-based Project Management. In paragraaf 9.1 staan de bevindingen van de ‘peer consultation’ ( -test) en 
de implicaties ervan voor de aanpak. In paragraaf 9.2 staan de bevindingen van het veldonderzoek ( -test) en 
de implicaties ervan voor de aanpak. In paragraaf 9.3 wordt de aanpak geconfronteerd met het programma 
van eisen uit hoofdstuk 6.

9.1 Resultaten van de #-test en implicaties voor het ontwerp

De verantwoording voor de keuze van een ‘peer consultation’ als vorm van een -test is beschreven in hoofdstuk 
5. In bijlage P en Q zijn respectievelijk de kwantitatieve en kwalitatieve antwoorden van de 18 participanten 
beschreven. In deze paragraaf worden de resultaten beschreven. Daar waar verwezen wordt naar speci!eke 
reacties staat tussen haakjes ‘part.’ (voor ‘participant’) en een nummer genoemd. Dat nummer correspondeert 
met de originele reacties in bijlage Q.

9.1.1 Toepassingsdomein 

Karakteristieken van een chaordisch project
In een ‘peer consultation’ worden fouten, toepassingsproblemen en onvolledigheden van het ontwerp 
opgespoord. Het is een vorm van co-creatie waarbij klanten, potentiele gebruikers of bijvoorbeeld collega’s 
kritisch meedenken met de onderzoeker (Weber, 2011). Een actuele betrokkenheid in een chaordisch project 
helpt daarbij. Het is aannemelijker dat betrokkenheid leidt tot concrete antwoorden. De participant krijgt op 
deze wijze input voor verbetering van zijn eigen project. Dat desbetre#ende project hadden participanten 
in gedachten tijdens de ‘peer consultation’ en scoorden het op de vijf karakteristieken voor projecten (zie 
hoofdstuk 1). Deze resultaten zijn weergegeven in !guur 9.1. Een score bevond zich tussen 0 (geheel niet 
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complex, onzeker, vaag, met tijdsdruk of innovatief ) en 6 (in grote mate complex enzovoort). Het gaat bij deze 
score niet om de objectief juiste positie op de assen, maar om de ervaren mate van complexiteit, onzekerheid 
enzovoort, waar traditioneel projectmanagement in de beleving van de projectleider of opdrachtgever, niet 
toereikend is. Het ging daarbij niet om de exacte score, maar om een positie op de as die de beleving van 
de participant weergaf. Het overgrote deel van de scores bevindt zich in het buitengebied van !guur 9.1. 
Ongeveer de helft van de projecten bleek op een aspect redelijk laag te scoren (2,5 of lager). Slechts één 
project had op twee aspecten een lage score (part. 14). De andere helft van de projecten scoorden op alle vijf 
de assen 3,0 of hoger. 

complexity

uncertainty

fuzzinesspace

novelty

Figuur 9.1: Karakteristieken van chaordische projecten van participanten aan de ‘peer consultation’.

In hoofdstuk 1 is aangegeven dat de as van tijdsdruk in de context van chaordische projecten de minst 
belangrijke as is. Die aanname wordt niet gedeeld door de participanten aan de ‘peer consultation’. Zij geven, 
op één participant na (part. 16), een score van 3,0 of hoger aan tijdsdruk. In reacties gaven participanten aan dat 
de deadline weliswaar regelmatig verschuift, maar dat daardoor de spreekwoordelijke ‘druk op de ketel’ niet 
minder wordt. De gevolgen daarvan zijn bijvoorbeeld demotivatie en onrust bij betrokkenen (bijvoorbeeld 
part. 1 en 2) en een afnemend vertrouwen bij de opdrachtgever (part. 16). Onzekerheid en vaagheid kennen 
meer lage scores; beide viermaal een score van 2,5 of lager, maar niet in combinatie met elkaar. Ook innovatie 
en complexiteit werden in drie gevallen (part. 3 en 9 respectievelijk part. 14) laag gescoord. Ten gevolge hiervan 
is in de inleiding van Value-based Project Management niet meer vermeld dat de as van tijdsdruk het minst 
belangrijk is. In !guur 9.1 staan de projecten van de participanten aan de ‘peer consultation’ weergegeven op 
basis van de vijf karakteristieken zoals beschreven in hoofdstuk 1: complexiteit, (technologische) onzekerheid, 
vaagheid, tijdsdruk en noviteit. In het middelpunt van de !guur bevindt zich de lage mate van een karakteristiek; 
aan het uiteinde van de as de hoge mate. Op basis van deze gegevens valt er iets voor te zeggen dat een 
chaordische project op vier en mogelijk op alle vijf de assen van deze !guur, hoog scoort.
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Wat ging er mis in uw project en wat zou geholpen hebben?
De eerste vraag die aan de participanten werd gesteld luidde: Wat ging er mis in uw project? Doel van deze 
vraag is om gedachten van participanten te richten op die projectdelen of -processen waarin de gehanteerde 
aanpak (blijkbaar) niet had voorzien of niet werkte. De antwoorden hebben te maken met (1) het gebrek aan 
overeenstemming, draagvlak en commitment, (2) onrust in de organisatie en (3) negatief gedrag. De tweede 
vraag luidde: Wat zou geholpen hebben (interventie of mechanisme) om dat project meer succesvol te laten 
verlopen? Doel van deze vraag is om de gedachten van de participanten te richten op e#ectieve interventies. 
Een open vraag geeft ruimte voor een diversiteit aan antwoorden. De antwoorden in deze testfase varieerden 
van 2 regels tot 6 alinea’s tekst per participant. Elke participant gaf een antwoord in termen van betrokkenheid 
van gebruikers, stuurgroep, opdrachtgever, betrokkenen of projectwerkers. Woorden die in deze beschrijvingen 
veel voorkwamen, zijn commitment en draagvlak. Daarnaast gaven 12 participanten antwoorden met 
betrekking tot strategie, afstemmen, visie, lange-termijn focus, prioriteiten van het topmanagement, inpassen 
in de omgeving en aansluiten bij de lijn. Een derde veel genoemde categorie van antwoorden (9x) had te maken 
met de omvang van het project: kleinere stapjes, kleiner maken, vereenvoudigen en simpel houden. Een vierde 
categorie had te maken met de mensen ‘van vlees en bloed’ in het project. Elf keer werden zaken genoemd 
als bewustwording van het werken met mensen, interactie verbeteren, aanspreken op verantwoordelijkheid 
en sociale processen. Vier participanten noemden leerprocessen en de focus op ‘wat’ in plaats van ‘hoe’ als 
interventie. Gevraagd naar eigen ideeën van interventies noemden participanten met name betrokkenheid, 
strategie, vereenvoudigen en werken met mensen. Meer controle, meer beheersing of meer grip op het project 
(de focus van veel projectmanagementmethoden) zijn hier opvallend afwezig. Dat doet vermoeden dat de 
participanten denken hun project niet e#ectief te kunnen aanpakken met de beschikbare methoden.

9.1.2 Bruikbaarheid Value-based Project Management

Algemeen beeld
Na een presentatie over de input van Value-based Project Management en ‘Project’s Eleven’ kregen 
participanten de gelegenheid de bruikbaarheid ervan te scoren op een Likertschaal van 1-5 (zie !guur 9.2). 
De slides van deze presentatie zijn opgenomen in bijlage J. Bij de presentatie werden basisgedachten van 
Value-based Project Management toegelicht, als chaosfase, holonbenadering, vraaggedreven, gebaseerd 
op waarden, ‘guideline’ op basis van vragen, elf constituenten en doelgroep. Behalve het begrip ‘holon’ was 
de inleiding volgens participanten een begrijpelijk en logisch verhaal. Het begrip ‘holon’ vroeg om veel 
voorbeelden en uitleg. Experts gaven aan dat het holonbegrip volledig nieuw voor hen was en wellicht in de 
gehele projectmanagementwereld extra aandacht behoeft bij de uitleg van Value-based Project Management. 
In !guur 9.2 staan de scores weergegeven van de bruikbaarheid van Value-based Project Management als 
geheel, en de ‘Project’s Eleven’ elk afzonderlijk. 



198

Va
lu

e-
ba

se
d 

Pr
oj

ec
t M

an
ag

em
en

t

4,7 4,1 4,6 4,1 3,9 4,8 3,7 3,5 4,1 4,4 4,5 4,2

W
aa

rd
en

Hog
er

e d
oe

l
Pr

oj
ec

tv
isi

e

Ont
w

ikk
el

be
na

de
rin

g
Ve

rtr
ou

wen

Tr
an

sfo
rm

at
io

ne
el

 le
id

er
sc

ha
p

Ze
lfo

rg
an

isa
tie

Cr
ea

tiv
ite

it

Geb
ru

ike
rsp

ar
tic

ip
at

ie
Be

lan
gh

eb
be

nd
en

Re
su

lta
at

ge
ric

ht
he

id

0

5

w
aa

rd
er

in
g

Figuur 9.2: Bruikbaarheid van Value-based Project Management en de ‘Project’s Eleven’ op een 5-punt Likertschaal.

De participanten schatten de bruikbaarheid van de !loso!e van Value-based Project Management in met 
gemiddeld een 4,7, op een 5-puntschaal. Alle participanten vinden de aanpak ‘goed bruikbaar’ of ‘absoluut 
bruikbaar’. Opvallende reacties tijdens de presentatie waren: “Had ik dit eerder geweten, dan had ik mijn 
project héél anders gedaan!” en “Het zijn elf open deuren, maar dan wel met een heel goede fundering van 
de gedachten erachter.” Er werd blijk gegeven van geruststelling toen duidelijk werd dat Value-based Project 
Management vaagheid, complexiteit, (technologische) onzekerheid, tijdsdruk en noviteit erkent en accepteert. 
Reacties als “Van nu af aan accepteer ik de chaos en probeer die niet te veranderen” en “If you can’t beat it, join 
it”, waren hier tekenend voor. Deze opluchting bij de participanten was zo groot dat zij aangaven het punt van 
erkennen en accepteren van deze karakteristieken extra benadrukt te willen zien in de aanpak.

Relatie met fase in project
Sommigen participanten hadden een project in gedachten dat op het punt stond te starten (part. 1, 9 en 19), 
het merendeel dacht aan een project dat al langere tijd bezig was en een enkeling dacht aan een chaordisch 
project dat bijna afgerond was (part. 13 en 18). Allen gaven aan dat de scores op de vijf karakteristieken 
afhankelijk zijn van het tijdstip in de levensloop van een project. Een reactie daarover was dat je “aan het begin 
de complexiteit nog niet goed overziet, of onderschat en daardoor (te) laag scoort”. Experts gaven aan dat 
het moment van een project bepalend is voor het al dan niet bruikbaar zijn van een constituent uit ‘Project’s 
Eleven’ en in die zin de bruikbaarheid die zij aangaven een momentopname is. 
Tijdens de ‘peer consultation’ werden vragen gesteld zoals “Zijn alle elf constituenten gedurende het gehele 
project aanwezig?”, “Is er iets te zeggen over de dominantie van constituenten gedurende de looptijd van het 
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project?” en “Is er een verband tussen projectkenmerken en bruikbaarheid van de constituenten?” Deze vragen 
worden in dit proefschrift niet beantwoord, maar leiden tot suggesties voor verder onderzoek naar Value-
based Project Management (zie hoofdstuk 10).

Guideline
Alhoewel het toetsen van de ‘guideline’ op bruikbaarheid geen onderdeel uitmaakte van deze validatiestap, 
waren participanten erg geïnteresseerd in dit onderdeel. Reacties als “De methode kent geen stappen maar 
vragen. Dit wekt mijn interesse, want alle andere methoden geven antwoorden! Hoe kan je op voorhand 
een antwoord geven op iets waarvan je van tevoren de vraag niet eens kent?” (part. 9) en “Ik ben benieuwd 
naar je ‘guideline’ op basis van vragen omdat dat een manier is die mij past” (part. 15) zijn daar voorbeelden 
van. Tegelijkertijd zijn er reacties als “Ik ben benieuwd naar de sturing” (part. 15), “Ik worstel nog met de 
toepassing” (part. 16) “O, jee, nu wordt mijn discipline op de proef gesteld” (part. 18) geven aan dat het geen 
vanzelfsprekendheid is op deze manier te werken. Hier is sprake van het eerder besproken Daphne-dilemma: 
Hoeveel sturing is genoeg (Van Aken & Weggeman, 2000)? De resultaten van de %-test geven hierover meer 
informatie.

Samenhang
De constituenten van ‘Project’s Eleven’ staan met elkaar in verbinding. Die verbinding bleek tijdens de ‘peer 
consultation’ niet even duidelijk. Het gebruik van Ocean’s Eleven als metafoor (zie bijlage U) werd door 
participanten als verduidelijking gezien. Ook degene die de !lm niet kenden, gaven aan zich, na een paar 
zinnen toelichting over het verhaal, de parallel te kunnen voorstellen. Desondanks gebruiken verschillende 
participanten woorden als ‘tools’ (part. 5), ‘toolbox’ (part. 14) en pijlers (part. 17), daar waar het de constituenten 
betrof. Een participant lichtte toe dat hij de interventies zag binnen een PRINCE2-aangestuurd project. Anderen 
spraken juist in termen van ‘dynamisch geheel’ (part. 8), ‘zowel verticale als horizontale verbindingen’ (part. 
11), ‘aanpak als geheel’ (part. 13) en ‘way of life’ (part. 18). Een participant (part. 16) verwoordde zijn beeld als 
“Is het nu een set interventies die we af en toe gaan toepassen of is het een compleet andere aanpak?” Zij 
zagen Value-based Project Management als een complete aanpak, daar waar andere aanpakken niet kunnen 
of passen. 

9.1.3 Bruikbaarheid ‘Project’s Eleven’

Alle constituenten scoorden afzonderlijk gemiddeld een 3,6 of hoger (op een 5-puntschaal). Het algehele 
gemiddelde is een 4,3. Alle constituenten zijn volgens de participanten bruikbaar. Ook in de geschreven 
toelichting en in de gesprekken tijdens de ‘peer consultation’ bleek dit het geval te zijn. Vraag 3 van de sessie 
luidde: Welke van deze interventies zou geholpen hebben om datgene wat mis ging niet te hebben laten 
gebeuren, of de gevolgen van wat mis ging te beperken? Participanten gaven daarop allen meer dan een 
antwoord. In !guur 9.3 staan deze weergegeven als aandeel in alle antwoorden (zie verder bijlage P).
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Figuur 9.3: Verdeling van de door participanten aan de ‘peer consultation’ genoemde bruikbaarheid van 
interventies voor problemen in chaordische projecten.

In totaal zijn 88 interventies genoemd. De meest genoemde interventies hebben te maken met de projectvisie 
(15x genoemd; 14% van het totaal), het hogere doel (14x), omgeving (14x) en gebruikersparticipatie (11x). Dit 
zijn tevens de hoogst scorende constituenten op bruikbaarheid. Opvallende uitzondering is de constituent 
‘werken op basis van vertrouwen’. Deze heeft de hoogste bruikbaarheidsscore (4,8) en wordt slechts 7x 
genoemd als interventie die geholpen zou hebben voor datgene wat mis ging in het project. 

-‐	   Baseer de aanpak van het project op de projectwaarden
De bruikbaarheid van de eerste constituent wordt ingeschat op 4,1. Twee participanten gaven een 
waardering van ‘absoluut niet bruikbaar’ of weinig bruikbaar. Eén daarvan gaf aan in het Midden-Oosten 
te werken, waar praten over waarden ‘not-done’ is (part. 9). Het aspect van landcultuur als onderdeel van 
de context is in dit proefschrift geheel buiten beschouwing gelaten. Een andere participant (part. 17) 
gaf aan dat het voor een projectleider wenselijk is om te werken op basis van gedeelde waarden, maar 
dat zijn projectbetrokkenen hier niet aan mee zouden werken vanwege het ‘zweverige’ gehalte van deze 
interventie.
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-‐	   Richt aandacht en energie voortdurend op het hogere projectdoel
De tweede constituent wordt met een gemiddelde van 4,6 als op een na meest bruikbare constituent 
beoordeeld. Een participant (part. 7) gaf aan dat het project al twee keer eerder was uitgevoerd, maar 
zonder afronding (implementatie). Deze derde keer was niet het hogere doel, maar het afronden van het 
project op zich de opdracht voor de projectleider. De bruikbaarheid werd daarmee op ‘deels wel / deels 
niet’ (score 3) geschat. In de gesprekken tijdens de ‘peer consultation’ gaven enkele participanten aan 
de toelichtende woorden ’werk vanuit de vraag; niet naar het resultaat toe’ als waardevol te ervaren. De 
suggestie om deze woorden (in plaats van het hogere doel) in de interventieomschrijving te gebruiken 
vond echter geen gehoor bij de rest van de groep.

-‐	   Ontwikkel een projectvisie en houd hem levend
Als antwoord op de vraag ‘wat ging er mis in uw project?’ gaf tweederde van de participanten (ook) een 
antwoord met betrekking tot strategie, afstemmen, visie en lange termijn focus. Gevraagd naar bruikbare 
interventies voor problemen (vraag 3) scoorde de interventie met betrekking tot het ontwikkelen van 
een visie het hoogst (13 x genoemd). De bruikbaarheid van de constituent over projectvisie scoorde een 
4,2. Op twee participanten na vond de groep deze constituent deels (2x), goed (6x) of absoluut bruikbaar 
(9x). Een van de participanten (part. 17) meende dat het ontwikkelen van een gedeelde visie onmogelijk 
was door tegenstrijdige belangen; een ander (part. 4) gaf aan dat de visie juist opgelegd moest worden 
door de opdrachtgever, om wildgroei te voorkomen. Na een gesprek met de groep over deze reacties 
gaven beide participanten aan dat het ontwikkelen van een visie juist kon helpen om deze situaties te 
overkomen. Er waren geen opmerkingen over deze constituent met implicaties voor het ontwerp.

-‐	   Hanteer een ontwikkelbenadering met erkenning voor vaagheid
Met gemiddeld een 4,0 wordt de constituent over het erkennen van vaagheid door het hanteren van 
een ontwikkelbenadering als bruikbaar gezien. Gevraagd naar bruikbare interventies voor problemen 
(vraag 3) scoorde de interventie met betrekking tot een focus op het hogere doel hoog (12 x genoemd). 
Drie participanten beoordeelden deze constituent als ‘weinig bruikbaar’. Eén van hen (part. 17, een 
projectleider/architect) gaf aan in verwarring te zijn over de termen ‘ontwerpen’ en ‘ontwikkelen’. In 
de architectuur wordt ‘ontwerpen’ gebruikt waar Value-based Project Management van ‘ontwikkelen’ 
spreekt. Mogelijk heeft deze verwarring bij meerdere participanten gespeeld. Een ander (part. 10) zei te 
willen focussen, nu het resultaat helder is. Experts gaven aan het punt van erkennen en accepteren van 
complexiteit, vaagheid en (technologische) onzekerheid extra benadrukt te willen zien in de inleiding van 
de aanpak. Deze suggestie is overgenomen.

-‐	   Werk op basis van vertrouwen
De meest bruikbaar geachte constituent (4,8 gemiddeld, door 84% van de participanten genoemd als 
‘absoluut bruikbaar’) werd bij vraag 3 (Welke van deze interventies zou geholpen hebben om datgene 
wat mis ging niet te hebben laten gebeuren of de gevolgen ervan te beperken?) slechts 6 x genoemd. Een 
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mogelijke verklaring hiervoor is dat deze constituent niet direct intervenieert op datgene wat mis ging 
in het project en daardoor niet als interventie genoemd is. Een andere mogelijke verklaring is dat deze 
interventie al volop wordt toegepast.

-‐	   Hanteer transformationeel leiderschap
Zes keer werd het hanteren van transformationeel leiderschap als bruikbare interventie voor het speci!eke 
probleem genoemd. Ook de bruikbaarheidsscore na de presentatie van de ‘Project’s Eleven’ is relatief laag: 
3,8. Eenmaal (part. 9) werd deze constituent als ‘absoluut niet bruikbaar’ beoordeeld. Desbetre#ende 
participant gaf als verklaring daarvoor de Midden-Oosten cultuur, waarin dit type leiderschap niet past. 
Bijzonder is dat deze participant bij vraag 2 (Wat zou geholpen hebben om dat project meer succesvol te 
laten verlopen?) het antwoord ‘een coachende stijl van leidinggeven’ formuleert. Experts gaven aan het 
lastig te vinden de term ‘leiderschap’ los te zien van de projectleider, zoals aangegeven door de onderzoeker. 
Zij opperden andere woorden te gebruiken, zoals ‘communicatie’ of ‘interactie’. Anderen gaven aan het 
begrip leiderschap wel degelijk als intermenselijk (ongeacht functie) te kunnen zien en pleitten voor het 
handhaven van deze term. Leiderschap, los van de functie van projectleider, roept volgens hen veel meer 
het beeld op dat het gaat om het aanspreken op verantwoordelijkheden; iets dat volgens hen heel goed 
past in de aanpak Value-based Project Management. Het gesprek werd afgesloten met de suggestie dat 
een bredere toelichting zou kunnen helpen.

-‐	   Bewerkstellig de voorwaarden voor zelforganisatie
Zelforganisatie scoorde gemiddeld het laagst (3,8), vooral veroorzaakt door tweemaal een score 
‘absoluut niet bruikbaar’ (part. 4 en 7) en eenmaal ‘niet bruikbaar’ (part. 3). Bij deze drie projecten was 
de vaagheid relatief beperkt. Participant 7 gaf aan dat zelforganisatie ‘nog niet’ bruikbaar was, omdat de 
visie en strategie nog niet ontwikkeld waren. Deze reactie sluit aan bij eerdere opmerkingen dat niet elke 
constituent op elk moment bruikbaar is. Een van de projectleiders (part. 4) gaf aan behoefte te hebben 
aan ‘people management’. Hij zag echter een beeld van projectwerkers met een mentaliteit die te vertalen 
is als ‘goed is goed genoeg’ en dacht dat zelforganisatie dit proces zou versterken. Participant 3 sprak in 
eenzelfde soort woorden (‘ze denken dat het wel goed zal komen…’). Alhoewel het aantal participanten 
te beperkt is om statistisch verantwoordde conclusies te trekken, is het denkbaar dat er een relatie bestaat 
tussen vaagheid en de bruikbaarheid van een interventie voor het creëren van zelforganisatie. Dit criterium 
wordt gemeten in de %-test.

-‐	   Faciliteer creativiteit
Het faciliteren van creativiteit is de minst genoemde interventie die zou helpen in een speci!ek project 
(3x genoemd). Zowel in de aangeleverde schriftelijke antwoorden, als in de gesprekken tijdens de sessie 
kwam het faciliteren van creativiteit nauwelijks ter sprake. In de bruikbaarheid scoort deze constituent 
echter hoog: 4,1, met slechts eenmaal een score ‘weinig bruikbaar’ (part. 6). Een verklaring hiervoor zou 
kunnen zijn dat men denkt: ‘vast wel bruikbaar maar niet op mijn probleem’. Er valt iets voor te zeggen 
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dat weinig innovatieve projecten minder behoefte hebben aan creativiteit. Voor deze aanname is meer 
statistische onderbouwing noodzakelijk. Dit wordt overgenomen als suggestie voor verder onderzoek in 
hoofdstuk 10.

-‐	   Laat gebruikers van begin af aan participeren
Een hoge waardering voor gebruik (4,5) en veel genoemd als bruikbare interventie voor het speci!eke 
probleem (10x) duidt op brede bekendheid met deze interventie. Gebruikersbetrokkenheid is in klassieke 
projectmanagementaanpakken een factor voor projectsucces (zie hoofdstuk 4). Betrekken van gebruikers 
van begin af aan spreekt de participanten aan, getuige reacties als ‘weerstand eerder boven tafel krijgen 
(part. 1), ‘breder gedragen ontwerp’ (part. 4), ‘grotere betrokkenheid’ (part. 6), ‘fundament voor consensus’ 
(part. 8), ‘kortere doorlooptijd’ (part. 11), ‘minder confrontaties’ en ‘eenduidigheid’ (part. 17), en ‘voortgang’ 
(part. 18). In het gesprek tijdens de sessie is er niet expliciet over deze constituent gesproken.

-‐	   Houd de dialoog met belanghebbenden gaande
De constituent met betrekking tot belanghebbenden van het project krijgt een hoge score op 
bruikbaarheid (4,5) en wordt veel genoemd als probleemspeci!eke interventie (12 x). ‘Houd de dialoog 
gaande’ werd als aangename vertaling ontvangen voor het in klassieke projectmanagementaanpakken 
gehanteerde ‘stakeholder management’. De associatie met management is controle en beheersing, bleek 
uit het gesprek. ‘Houd de dialoog gaande’ roept eerder een associatie op van contact, verbinding en 
relatie, zo zeiden participanten. Op eenmaal een score ‘deels wel/deels niet bruikbaar’ na (part. 11) vonden 
alle participanten deze constituent (absoluut) bruikbaar. In de toelichting van de antwoorden zijn tal van 
verwijzingen terug te vinden naar deze constituent (bijvoorbeeld part. 1, 2, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17). 
‘Geen a"eiding vanuit de omgeving’ is daar een representatieve zinsnede van (part. 18). Er was verder 
geen aanleiding deze constituent verder te ontwikkelen.

-‐	   Werk resultaatgericht waar het past
‘Werk resultaatgericht’ is een hoofdmotto uit klassieke projectmanagementaanpakken. Participanten 
weten dit motto, daar waar het past, te waarderen. In de gesprekken tijdens de sessie bleken participanten 
unaniem het nut in te zien van kleine, eenvoudige, te beheersen stappen in het project die vervolgens 
direct, strak aangestuurd worden en resultaatgericht benaderd. ‘Het voorkomt eindeloos ontwikkelen’ 
(part. 4), ‘kleine stapjes geven een realistischer resultaat’ (part. 9 en 16) en ‘tussentijds succes’ (part. 18) zijn 
daar representatieve zinsneden van. ‘Werk resultaatgericht waar het past’ scoort in bruikbaarheid een 4,3. 
Experts gaven aan het een geruststelling te vinden dat de klassieke projectmanagement niet helemaal 
overboord wordt gegooid.
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9.1.4 Overige suggesties

De laatste vraag luidde: Heeft u suggesties met betrekking tot Value-based Project Management? Veel van de 
participanten hebben deze vraag onbeantwoord gelaten of beantwoord in de trant van ‘smaakt naar meer’ 
(part. 1), ‘goed werk’ (part. 8), ‘vooral doorgaan’ (part. 10). Een participant (part. 4) gaf aan korte, eenduidige 
zinnen van de constituent te prefereren, waar niet alleen het ‘wat’, maar ook het ‘hoe’ vermeld staat. De valkuil 
bij zo’n omschrijving is de suggestie van een checklist. Daarnaast is deze suggestie in tegenspraak met reacties 
tijdens de sessie dat juist het aanzetten tot zelf nadenken aanspreekt. ‘Het is geen voorschrijvende methode’, zo 
verwoordde een van de participanten. De suggestie wordt niet overgenomen door de onderzoeker. Een ander 
(part. 12) gaf aan dat de naam ‘Value-based Project Management’ te eng geformuleerd was en de lading niet 
geheel dekte. Het had op haar de indruk dat de andere tien constituenten ondergeschikt waren aan de eerste. 
Ze vond het beter een bredere naam te kiezen, al had ze geen concrete suggestie. De participant had hier een 
goed punt: Value-based is slechts een van de constituenten. In de samenhang tussen de constituenten is deze 
er echter een die veel verbindingen met de anderen kent. De vertaling van deze verbindingen met ‘waarden 
als basis’ snijdt hout. Daarnaast is Value-based Project Management een naam die direct een ander beeld 
oproept dan het klassieke projectmanagementbeeld van controle en beheersing. Dat past bij het ontwerp. 
Onderzoeker heeft ervoor gekozen de naam onveranderd te laten en het onderwerp terug te laten komen in 
hoofdstuk 10 (Re"ectie). Een participant (part. 13) gaf aan dat het meer een aanpak voor veranderingen is, dan 
voor projecten. Ook hij heeft een goed punt. Deze suggestie refereert aan de doel-middelenhiërarchie. Een 
project is in hoofdstuk 2 gede!nieerd als een middel om een verandering tot stand te brengen. In chaordische 
projecten is de grens tussen verandering en project vaag. Drie participanten (part. 9, 11, 16) gaven aan graag te 
zien dat de aanpak stevig wordt gepositioneerd naast ‘harde’ aanpakken zoals PRINCE2 en PMBoK. Een van hen 
verwoordde dat met “Een risico dat je loopt is dat je terecht komt in de hoek van Agile of ‘soft skills only’, want 
de aantrekkingskracht van Value-based Project Management zal vooral in dat marktsegment terechtkomen: 
mensen die starheid zat zijn en in Value-based Project Management hun gelijk zien.” Alle drie de participanten 
boden aan mee te willen denken en werken aan het in de markt zetten van deze aanpak. Omdat de suggestie 
buiten de directe onderzoeksvraag van deze ontwerpstudie valt, wordt deze meegenomen in de re"ectie 
(hoofdstuk 10).

9.2 Resultaten van de $-test en implicaties voor het ontwerp

9.2.1 Opzet van de veldtest

De verantwoording voor de keuze van een veldtest als vorm van een %-test is beschreven in hoofdstuk 5. 
In bijlage R en T zijn respectievelijk de gespreksverslagen en de antwoorden op de vragenlijst voor de 
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gebruikersvalidatie van de acht participanten aan de veldtest beschreven. In deze paragraaf worden de 
resultaten van de veldtest beschreven. Daar waar verwezen wordt naar speci!eke reacties staat tussen haakjes 
een code genoemd, bijvoorbeeld XY1Z. Die code correspondeert met de reacties zoals beschreven in bijlage 
R. Alleen onderzoeker en participanten kennen de relatie tussen code en participant, zodat anonimiteit 
gewaarborgd blijft en traceerbaarheid enkel voor hen mogelijk is. 
De laatste vraag van de -test luidde: Wilt u meedoen aan een volgende validatiestap van Value-based Project 
Management? 100% Van de participanten antwoordden positief. Zij zijn benaderd voor de %-test. Een van hen 
kon uiteindelijk deelnemen. Het overige deel van de participanten aan de %-test komt direct of indirect uit het 
netwerk van de onderzoeker. Zij gaven aan te willen meewerken aan de ‘peer consultation’, niet beschikbaar te 
zijn op de geplande datum, maar wel op een later moment te willen meewerken (zie hoofdstuk 5). De functies 
van deze participanten en de branche waarin zij werkzaam zijn, zijn opgenomen in bijlage F. Daarin staan zij 
aangekruist in kolom VI. De participanten in de %-test komen uit de ICT-dienstverlening, de overheid (bouw) 
en de !nanciële dienstverlening (bank- en verzekeringswezen). Zes van hen zijn projectmanager, een van hen 
is opdrachtgever en een is ‘leading expert’. Zij hebben Value-based Projectmanagement vrijwillig gebruikt 
gedurende een periode van acht tot twaalf weken. Deze periode is de tijd tussen het begin- en eindgesprek 
met de onderzoeker. De exacte periode varieert om agenda-technische redenen. De door participanten 
goedgekeurde verslaglegging is opgenomen in bijlage R. 
De participanten kregen een inleidende mail (zie bijlage O). De opzet van het start- en het eindgesprek 
zijn beschreven in hoofdstuk 5. De e#ecten van het gebruik van Value-based Project Management zijn 
geïnventariseerd met behulp van de ‘critical incidents technique’.

9.2.2 Toepassingsdomein

Als vorm van %-testing is gekozen voor een veldtest. Doel van de veldtest is (een deel van) het ontwerp te 
beoordelen op e#ectiviteit. Met andere woorden: Zijn de uitkomsten zoals voorspeld (Weber et al., 2011). 
Een veldtest is het testen van het ontwerp binnen het beoogd toepassingsdomein. Het toepassingsdomein 
voor Value-based Project Management is chaordische projecten. In het startgesprek met de participanten is 
gevraagd naar mate van complexiteit, (technologische) onzekerheid, vaagheid, tijdsdruk en noviteit van hun 
project. Figuur 9.4 geeft de acht projecten van de participanten weer. Elk project scoort op minstens drie van 
de vijf karakteristieken gemiddeld tot hoog.
Wat opvalt is dat zeven van de acht projecten (redelijk) hoog scoren op zowel complexiteit als (technologische) 
onzekerheid en tijdsdruk. De karakteristieken van vaagheid en noviteit variëren bij de acht projecten. Een 
project (het project van VR1P: van twee oude softwaresystemen naar een nieuwe) scoort op twee van de 
karakteristieken laag. Dit project valt daarmee op de scheidslijn van het toepassingsdomein als beschreven 
in hoofdstuk 1. Het toepassingsdomein is daar beschreven als ‘het buitengebied van de vijfhoek voor het 
categoriseren van projecten’ (paragraaf 1.2) en blijft dus deel van de veldtest. De projectleider van dit project is 
de enige participant die zich na a"oop afvroeg of zijn type persoonlijkheid geschikt is voor een aanpak als Value-
based Project Management. De relatie tussen type projectmanager en type project is onderzocht door Dvir et 
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al. (2006). Zij suggereren verbanden tussen de persoonlijkheid van de projectmanager, het type project en het 
succes van zijn project. Onderzoekers kenmerken het type ‘manager’ met de woorden “love of management, 
need for control, energy, and con!dence”, naast het type ‘entrepreneur’ (“challenge, commitment, initiative, 
independence, creativity, and persistence”) en het type ‘rebellious dreamer’ (“tendency to dream, optimism, 
rebelllion against authority, and risk-taking”) (Dvir et al., 2006, p. 43). Ondanks hun beperkte hoeveelheid 
onderzochte complexe projecten, geven zij aan dat het type ‘manager’ zich niet prettig zal voelen in projecten 
met een hoge mate van complexiteit, (technologische) onzekerheid en noviteit. Projectmanager MO1J geeft 
juist aan dat hij zichzelf een type vindt voor projecten managen op basis van vertrouwen en zonder al te veel 
voorgeprogrammeerde kaders. Dat zou eerder passen bij het type ‘rebellious dreamer’ van Dvir et al. (2006). 
Deze participant heeft, ondanks dat de organisatiecultuur waarin zijn project gepositioneerd is niet geschikt 
lijkt te zijn voor Value-based Project Management, een weg gevonden om persoonlijk veel baat te hebben bij 
deze aanpak. 
Het is niet ondenkbaar dat er een relatie bestaat tussen het type projectleider en de meerwaarde van Value-
based Project Management. In hoofdstuk 10 wordt dit punt voorgesteld voor nader onderzoek.

complexity

uncertainty

fuzzinesspace

novelty

BO1R

DU1R

GR1J

MO1JPE1J

RI1M

SW1T

VR1P

Figuur 9.4: Karakteristieken van chaordische projecten van de participanten die deelnamen aan de veldtest.
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9.2.3 E%ecten van Value-based Project Management

Bij het veldtesten gaat het om het testen of de directe uitkomsten van de voorgestelde interventie(s) bereikt 
worden. Indirecte uitkomsten, waarbij veel meer factoren dan de te testen interventies een rol spelen, zijn veel 
moeilijker te bewijzen door veldtesten. De gerealiseerde e#ecten hoeven niet altijd het gevolg te zijn van de 
toegepaste interventies (Weber et al., 2011). Om e#ecten boven tafel te krijgen is in de eindgesprekken met 
de %-testers gebruik gemaakt van de ‘critical incidents technique’ (zie hoofdstuk 5). Met deze techniek worden 
situaties, waarin Value-based Project Management al dan niet expliciet gebruikt is en het e#ect daarvan 
geïdenti!ceerd. Er is eerst gevraagd naar het gebruik Value-based Project Management in het geheel en het 
e#ect daarvan. Daarna is gevraagd naar kritieke situaties, het gebruik van Project’s Eleven en het e#ect. 

Het niet-voldoen aan de randvoorwaarde
‘Value-based Project Management is gebaseerd op de waarden van de organisatie waarin het project 
wordt uitgevoerd.’ Zo luidt de randvoorwaarde van Value-based Project Management (zie hoofdstuk 6). 
Deze randvoorwaarde is in elk gesprek getoetst. Bij zes van de acht projecten werd niet geheel aan deze 
randvoorwaarde voldaan. Van deze zes participanten gaven drie de score ‘deels wel/deels niet’ (middelste 
score) als reactie in de gebruikersvalidatie, op de vraag naar de aanwezigheid van de randvoorwaarde in hun 
situatie (zie bijlage T). Dat is dezelfde score als de twee participanten die in het gesprek aangaven wel aan 
de randvoorwaarde te voldoen (DU1R en SW1T). Daarbij moet opgemerkt worden dat er geen onderzoek is 
gedaan naar de organisatiewaarden of de gedeelde waarden. Hetgeen weergegeven wordt in de verslagen 
is de perceptie van de participant. Desgevraagd omschreven de participanten die zeiden niet te voldoen aan 
de randvoorwaarde, hun organisatiewaarden met woorden als ‘wantrouwen’ (MO1J), ‘in control willen zijn’ 
(VR1P) ‘desinteresse’ (RI1M) en ‘steeds sneller en e&ciënter’ (GR1J). Ondanks het niet geheel voldoen aan de 
randvoorwaarde hebben alle participanten besloten de aanpak te gebruiken. Zij zochten naar mogelijkheden 
om, ondanks het gebrek aan gedeelde waarden, er hun voordeel mee te kunnen doen. Mogelijkheden zagen 
zij in het versterken van persoonlijke vaardigheden (BO1R, MO1J en VR1P), het impliciet gebruik in bilaterale 
context (BO1R, PE1J en GR1J) en het impliciet gebruik in min of meer besloten sessies situaties waarin 
participant eindverantwoordelijkheid had (GR1J en PE1J). Het lijkt erop dat wanneer aan randvoorwaarde 1 
niet volledig wordt voldaan, participanten Value-based Project Management impliciet gaan gebruiken. De 
situaties waarin Value-based Project Management gebruikt kan worden, lijken door participanten heel bewust 
gekozen. In die situaties wordt het gebruik niet expliciet genoemd, bijvoorbeeld door te zeggen ‘we gaan 
het nu volgens Value-based Project Management doen’. Participanten zoeken situaties uit waarin zij ‘stiekem’ 
Value-based Project Management-interventies kunnen toepassen. Dat genereert e#ecten als nieuwsgierigheid 
wekken, denkprocessen op gang brengen, cultuurwaarden expliciteren en het verkrijgen van commitment, 
begrip en inzicht (zie tabel 9.1). In termen van het AQAL-framework heeft dit betrekking op het ‘interior’ van de 
holon. Dit geldt voor zowel de bilaterale gesprekken en min of meer besloten sessies (groep als holon), als de 
persoonlijke ontwikkeling (individu als holon). Dit suggereert dat bij het uitblijven van de randvoorwaarde het 
aangrijpingspunt voor de verandering ligt in het gebied van ‘interior’.
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Een participant (MO1J) vertaalt de randvoorwaarde in ‘de aanwezigheid van de kernwaarde vertrouwen in 
de organisatie waarin het project wordt uitgevoerd’. Hij zegt daarbij dat het gebruik van Value-based Project 
Management op voorhand veel vertrouwen vereist, omdat er geen meetgegevens ter controle overhandigd 
kunnen worden. Deze suggestie roept de vraag op of er een organisatiepro!el denkbaar is dat het succes van 
Value-based Project Management kan voorspellen.

Eindverantwoordelijkheid
Twee participanten hebben aangegeven dat de organisatie waarin zij werkzaam zijn qua waarden aansluit 
bij Value-based Project Management. Een van hen is opdrachtgever (SW1T), de andere gedelegeerd 
opdrachtgever (DU1R). Zij kunnen bepalend zijn in de te volgen werkwijze en aanpak. Een andere participant 
(MO1J) gaf nadrukkelijk aan dat Value-based Project Management meer een aanpak is voor opdrachtgevers. 
Het gegeven dat de twee (gedelegeerd) opdrachtgevers aangaven dat Value-based Project Management past 
bij de organisatiewaarden, versterkt deze gedachten. Een en ander zou kunnen betekenen dat Value-based 
Project Management, in organisaties waarin de waarden niet gedeeld zijn, zich beperkt tot het invloedgebied 
van de participant. Het invloedsgebied van een (gedelegeerd) opdrachtgever is wellicht groter dan dat 
van een projectleider. Dat laat onverlet dat een projectleider nieuwsgierigheid kan wekken (zoals VR1P) en 
begrip en inzicht bij anderen kan verscha#en (zoals GR1J en PE1J) door interventies uit Value-based Project 
Management toe te passen. 

9.2.4 E%ecten en de holonbeweging

In tabel 9.1 is een lijst met de door participanten genoemde e#ecten opgenomen en zijn de e#ecten van 
de situaties gekoppeld aan de kwadranten van het AQAL-framework van Edwards (2003), als beschreven in 
hoofdstuk 2. Tabel 9.1 geeft aan welk kwadrant de e#ecten van het algemene gebruik van Value-based Project 
Management en van gebruik in speci!eke situaties zijn toegewezen. Bij deze toewijzing is gekeken of het 
e#ect te maken heeft met re"ectie en gedachten (AI), gedrag (AE), cultuur en waarden (CI) of posities en rollen 
(CE). De verbinding tussen e#ect en kwadrant wordt gelegd op basis van het antwoord op de vraag: In welk 
kwadrant genereert dit e#ect beweging? 

Ter illustratie: DU1R gaf aan dat, door het gebruik van Value-based Project Management in zijn project 
‘Bereikbaarheid van de stad’, hij zich meer bewust wordt van zijn keuzes en hij een bevestiging krijgt van 
zijn gedragingen. Het eerste e#ect (‘bewustwording van keuzes’) is een beweging die geplaats kan worden 
in het ‘agency/interior’ kwadrant. Bewustwording heeft betrekking op de autonomie van de persoon (‘self-
preservation’) en is niet objectief waarneembaar. Ook het tweede e#ect, ‘bevestiging van gedragingen’, 
is een beweging die geplaatst kan worden in het kwadrant ‘agency/interior’. Na het algemeen gebruik, 
is gevraagd naar concrete situaties waarin participant (een deel van) Value-based Project Management 
gebruikt heeft. Die situaties staan weergegeven met een titel (bijvoorbeeld ‘contractbeëindiging’). Bij de 
situatiebeschrijving ‘contractbeëindiging’ noemde participant twee e#ecten (‘abstracte begrippen concreet 
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maken’ en ‘onderstreping gedeelde waarden’), weergegeven met een liggend streepje. Ook deze e#ecten zijn 
toegewezen aan een kwadrant van het AQAL-framework. De volledige verslagen van de eindgesprekken zijn 
opgenomen in bijlage R. 

Tabel 9.1: E#ecten van $-testers toegekend aan ‘agency/interior’ (AI), ‘agency/exterior’ (AE), ‘communion/interior’ 
(CI) en ‘communion/exterior’ (CE).

AI AE CI CE

Gemeente Nijmegen (DU1R)

Algemeen
gebruik

Naam project: Bereikbaarheid van de stad
-‐	   bewustwording van keuzes
-‐	   bevestiging van gedrag

X
X

Situatie 1 Contractbeëindiging
-‐	   abstracte begrippen concreet maken
-‐	   onderstreping gedeelde waarden

X
X

Situatie 2 Verhuizing
-‐	   begrip voor keuze vanuit omgeving X

Situatie 3 Deelproject
-‐	   e#ectiever in afwegingen X

Situatie 4 Regionale krant
-‐	   zwakke signalen oppakken X

Financiële dienstverlener (PE1J)

Algemeen 
gebruik

Naam project: Diverse projecten ICT/business
-‐	   verwoorden van gedachten
-‐	   houvast in gesprekken

X
X

Situatie 1 De klassieke projectmanager
-‐	   hart luchten van het team
-‐	   vragen beantwoorden
-‐	   zicht op alternatief gedrag
-‐	   bevrijd gevoel

X
X

X
X

Situatie 2 Leiderschap
-‐	   bilateraal contact
-‐	   ontwikkeling van de organisatie X

X

Situatie 3 Provisietransport
-‐	   begrip voor remmende vragen
-‐	   kleine stapjes door intrinsieke motivatie

X
X
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AI AE CI CE
Transportonderneming – 1 (VR1P)

Algemeen
gebruik

Naam project: Van twee oude naar één nieuw softwaresysteem
-‐	   geen e#ect in omgeving
-‐	   persoonlijke nieuwsgierigheid

X
X

Situatie 1 Meters maken
-‐	   onbegrip in omgeving
-‐	   onzekerheid bij participant X

X

Situatie 2 Checklist
-‐	   gevoel van ‘in controle zijn’ X

Situatie 3 Persoonlijke ontwikkeling
-‐	   constatering bewust onbekwaam X

Bankwezen (RI1M)

Algemeen 
gebruik

Naam project: Overdracht ICT-diensten
gedachten ordenen, keuzen maken en uitdragen, en besluiten 
‘neerzetten’

X X X X

Transportonderneming – 2 (BO1R)

Algemeen 
gebruik

Naam project: Implementatie van een softwaresysteem
-‐	   Reactie op vragen stellen
-‐	   Denkproces op gang brengen X

X X

Situatie 1 Gebrek aan commitment
-‐	   denkproces op gang
-‐	   cultuurwaarden expliciteren

X
X

Situatie 2 Afnemende scherpte
-‐	   scherp houden van betrokkenen X

Situatie 3 Virtueel vertrouwen
-‐	   verwachtingen helder krijgen
-‐	   vergroten vertrouwen

X
X

Rijkswaterstaat (SW1T)

Algemeen 
gebruik

Naam project: Opdrachtgever voor Rijksprojecten
-‐	   bevestiging in natuurlijke manier van werken
-‐	   nieuwsgierigheid gewekt

X
X

Situatie 1 Dinergesprek
-‐	   op gang brengen denkproces
-‐	   cultuurwaarden worden expliciet

X
X



Value-based Project Management 211

AI AE CI CE
Situatie 2 Andere gespreksonderwerpen

-‐	   mensen groeien naar elkaar toe
-‐	   andere gespreksonderwerpen

X
X

Situatie 3 Orde in de chaos
-‐	   elke bijeenkomst past in de visie
-‐	   resultaatgerichte aanpak X

X

Verzekeraar (GR1J)

Algemeen 
gebruik

Naam project: Site voor directe verkoop
-‐	   samenwerking
-‐	   bevestiging van natuurlijke werkwijze X

X

Situatie 1 Bewegend doel
-‐	   rust rondom schuivend projectdoel
-‐	   focusing op productontwikkeling

X
X

Situatie 2 Waardenverschuiving
-‐	   begrip en inzicht
-‐	   commitment aan het project

X
X

Situatie 3 Directe samenwerking
-‐	   meer samenwerking
-‐	   betere productkwaliteit

X
X

Situatie 4 Dromen
-‐	   tevredenheid bij alle partijen X

Financiële ondersteuner (MO1J)

Algemeen 
gebruik

Naam project: Databeveiliging
-‐	   weerstand omgeving en topmanagement X

Situatie 1 Visieontwikkeling
-‐	   weerstand projectteam X

Situatie 2 Gesprek over vertrouwen
-‐	   ontkenning belang
-‐	   verstarren posities

X
X

Situatie 3 Persoonlijk gebruik
-‐	   ontwikkeling persoonlijke vaardigheden X X

In tabel 9.1 zijn 53 e#ecten genoemd. Elk e#ect is toegekend aan een kwadrant uit het AQAL-framework. Vijf 
van die e#ecten hebben betrekking op meerdere kwadranten. Het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden 
bijvoorbeeld (de allerlaatste in de tabel) heeft zowel betrekking op re"ecties en gedachten (AI), als op gedrag 
(AE). In totaal zijn er 58 e#ecten ingedeeld in een kwadrant. Bijna de helft (22/58) heeft betrekking op het 
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kwadrant ‘agency/interior’. Met name Value-based Project Management als geheel (‘Algemeen gebruik’ 
in tabel 9.1) genereert bij elke participant beweging in het kwadrant dat betrekking heeft op re"ecties en 
gedachten (‘agency/interior’). In veel gevallen genereert het tevens beweging in een ander kwadrant. In het 
geval van RI1M genereert het bewegingen in elk kwadrant. Die constatering sluit aan bij het eerder genoemde 
vermoeden dat het aangrijpingspunt voor de verandering ligt in het gebied van ‘interior’. De verandering lijkt 
van binnenuit de holon te komen. Dat betekent dat een individu of project beschouwd als holon, door re"ectie 
in beweging wordt gebracht. Veel participanten (in zowel de $- als de %-test) gaven voor, tijdens of na de 
testperiode aan ‘persoonlijk enthousiast’ te zijn over Value-based Project Management. Een van de kenmerken 
van een chaordisch systeem is de verbondenheid of ‘connectivity’. Een chaordisch systeem is autonoom ten 
opzichte van het ene aspect en afhankelijk ten opzichte van het andere aspect. Het is autonoom en verbonden 
tegelijkertijd. De manier om hiermee om te gaan, wordt verwoord als ‘denk groot, handel klein’ (Van Eijnatten 
et al., 2002). Uit bovenstaande constateringen ontstaat het beeld dat je Value-based Project Management 
‘gewoon moet gaan doen’ en zo mensen om je heen kunt enthousiasmeren en binden. 

Beweging in alle kwadranten 
Het kwadrant over re"ectie en gedachten (‘agency/interior’) is veruit het meest getriggerde kwadrant (22 keer). 
De kwadranten over gedrag (‘agency/exterior’), waarden (‘communion/interior’) en posities (‘communion/
exterior’) worden minder getriggerd (respectievelijk 14, 13 en 9 keer). Uit deze cijfers zou opgemaakt kunnen 
worden dat Value-based Project Management voornamelijk beweging genereert in het kwadrant ‘agency/ 
interior’, maar de andere drie kwadranten niet onaangeroerd laat. De andere drie kwadranten zullen ook, door 
de verwarring die ontstaat, in beweging komen. Verwarring in gedachten leidt onherroepelijk tot verwarring 
in (het oude) gedrag, in de (bestaande) cultuur en in de (nu geldende) posities en rollen (zie hoofdstuk 2).
Bovenstaande constatering wijst in de richting dat het voorstelbaar is dat Value-based Project Management 
als eerste verwarring veroorzaakt in denken en re"ecteren (‘agency/interior’). Die beweging zal al snel wordt 
versterkt door bewegingen in de andere drie kwadranten, vanwege de veroorzaakte verwarring, maar ook 
omdat in die kwadranten door Value-based Project Management (zij het in mindere mate) beweging wordt 
gegenereerd. De totale verwarring en beweging zorgt ervoor dat een chaordisch systeem naar een hoger 
niveau van complexiteit springt.

E#ecten en te verwachten outcomes
In dit onderzoek is Value-based Project Management ontworpen met behulp van ‘design science research’. Op 
basis van de CIMO-logica (zie hoofdstuk 3) wordt een bepaalde outcome verwacht. Het gebruik van Value-
based Project Management als geheel leidt naar verwachting tot een sprong in de projectvolwassenheid (zie 
hoofdstuk 8). Participanten aan de %-test hebben aangegeven dat de periode van acht tot twaalf weken te kort 
is geweest om goed met Value-based Project Management als geheel te kunnen werken. Naast de benodigde 
inwerktijd beslaat een periode van enkele weken een klein geheel van een chaordisch project, dat meestal 
meerdere jaren duurt. De te verwachte outcome (sprong in projectvolwassenheid) was in deze testperiode 
niet waarneembaar (zie hoofdstuk 10: beperkingen van het onderzoek).
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Om uitspraken te kunnen doen over de werking van de mechanismen (die door de interventie getriggerd worden 
en zorgen voor de te verwachten outcomes), is gekeken naar de door participanten aan de %-test genoemde 
e#ecten bij het gebruik van de elf autonome interventies en de te verwachten outcomes (zie paragraaf 8.1). 
In hoofdstuk 8 is gesteld dat op grond van de onderliggende CIMO-logica verwacht mag worden dat het 
gebruik van een autonome interventie leidt tot een bepaalde outcome. Die outcomes zijn gegroepeerd naar 
zes soorten: prestatie-verbetering, samenwerking, creativiteit en innovatie, werktevredenheid, kwaliteit van 
het resultaat en binding (zie hoofdstuk 8). In !guur 8.1 is aangegeven welke interventie, via welk mechanisme 
tot welke outcome zal leiden. Vijf van de acht participanten gaven duidelijk aan welke interventie zij hebben 
gebruikt en welk e#ect zij opmerkten. Uit die informatie (zie bijlage R) zijn dertien relaties te leggen tussen 
interventie en directe outcome. Deze dertien relaties staan weergegeven in tabel 9.2. In de kolom ‘interventie’ 
staan de door participanten expliciet genoemde interventies. In de kolom ‘e#ecten’ staan de bijbehorende 
e#ecten, zoals beschreven in tabel 9.1. Het mechanisme dat door deze interventie getriggerd wordt, is met 
een nummer aangegeven. Met een  is aangegeven welke outcome op basis van de literatuur (zie hoofdstuk 
8) verwacht mag worden. De geconstateerde e#ecten die niet konden worden gerelateerd aan een categorie 
outcome zijn aangegeven met ?. Met een is aangegeven welke outcome in de praktijk is opgemerkt door 
de participant.  geeft aan dat de outcome in de praktijk overeenkomt met de verwachting uit de theorie. 

Uit tabel 9.2 valt af te lezen of de interventies (door het triggeren van de beoogde mechanismen) in de 
praktijk hebben geleid tot wat op basis van de literatuur verwacht mag worden. Participant GR1J heeft de 
interventie ‘projectvisie’ gebruikt en merkte daarbij twee e#ecten op: ‘rust rondom schuivend projectdoel’ 
en ‘focus op productontwikkeling’. Een focus op productontwikkeling wordt getriggerd door het 
mechanisme ‘richtinggevend’ (zie hoofdstuk 8). Volgens de literatuur leidt dit mechanisme tot de outcomes 
‘prestatieverbetering’, ‘samenwerking’ en ‘kwaliteit van resultaat’ (zie hoofdstuk 8). Het opgemerkte e#ect 
voldoet aan de verwachtingen. Dat vormt de suggestie dat het mechanisme ‘richtinggevend’ (inderdaad) 
getriggerd is door de interventie ‘projectvisie’ (en er daarnaast nog meer outcomes te verwachten zijn op het 
gebied van prestatieverbetering en samenwerking). De tien relaties tussen interventie en e#ect, waarvan het 
genoemde e#ect kon worden ingedeeld bij een categorie outcomes, zijn overeenkomstig de verwachtingen. 
Daaruit zou voorzichtig geconcludeerd kunnen worden dat de mechanismen, als genoemd in hoofdstuk 8, 
inderdaad getriggerd worden door de interventies.
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Tabel 9.2: E#ecten uit de $-test gerelateerd aan te verwachten outcomes.

Outcome
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DU1R
Situatie 1: Waarden

Sit. 2: Visie
Sit. 3: Resultaatgericht
Sit. 4: Omgeving

-‐	   abstracte begrippen concreet maken          ?
-‐	   onderstreping gedeelde waarden1

-‐	   begrip voor keuze vanuit omgeving2

-‐	   e#ectiever in afwegingen3

-‐	   zwakke signalen oppakken4 

BO1R
Sit. 2: Hogere doel
Sit. 3: Vertrouwen

-‐	   scherp houden van betrokkenen5

-‐	   verwachtingen helder krijgen6

-‐	   vergroten vertrouwen7

SW1T
Sit. 3: Resultaatgericht -‐	   elke bijeenkomst past in de visie                   ?

-‐	   resultaatgerichte aanpak8

GR1J
Sit. 1: Visie

Sit. 2: Waarden

Sit. 3: Omgeving

Sit. 4: Resultaatgericht

-‐	   rust rondom schuivend projectdoel9

-‐	   focus op productontwikkeling10

-‐	   begrip en inzicht                                               ?
-‐	   commitment aan het project11

-‐	   meer samenwerking12

-‐	   betere productkwaliteit13

-‐	   tevredenheid bij alle partijen14

MO1J
Sit. 1: Visie
Sit. 2: Vertrouwen

-‐	   weerstand projectteam15

-‐	   ontkennen belang16

-‐	   verstarren posities17
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9.3 Confrontatie met het programma van eisen

Voorafgaand aan het eindgesprek is aan participanten van de %-test een vragenlijst toegestuurd over 
de gebruikersvriendelijkheid van Value-based Project Management. De lijst bevat stellingen met 
antwoordmogelijkheden op een 5-punt-Likertschaal (1:niet, 2:onvoldoende, 3:deel wel/deels niet, 4:goed, 
5:volledig). De stellingen komen overeen met het programma van eisen zoals dat in hoofdstuk 6 is opgesteld 
op basis van literatuur en data uit de empirie. Als laatste werd participanten gevraagd naar aanvullende 
gebruikerseisen. De scores van de afzonderlijke participanten op alle stellingen zijn opgenomen in bijlage T. 
Tabel 9.3 geeft de gemiddelde scores van acht participanten weer. 

Acht participanten hebben deelgenomen aan de %-test. Zij hebben de vragenlijst ‘Gebruikersvalidatie’ (zie 
bijlage T) ingevuld. Alhoewel de response 100% is, is het aantal van acht niet groot genoeg om statistisch 
verantwoorde conclusies te trekken. Deze gebruikersvalidatie dient als indicator voor het voldoen van Value-
based Project Management aan het gestelde programma van eisen; niet als kwantitatieve onderbouwing.
De randvoorwaarde heeft een score van 2,4. Drie participanten gaven aan dat dit in hun situatie niet of 
onvoldoende het geval is. In de gesprekken gaven zes van de acht participanten aan dat hun organisatie niet 
geheel aan deze randvoorwaarde voldoet. Deze situatie is besproken in paragraaf 9.2.3. Een participant geeft 
als aanvullende randvoorwaarde ‘de aanwezigheid van vertrouwen als kernwaarde van de organisatie waarin 
het project plaatsvindt’. 
Volgens de acht participanten voldoet Value-based Project Management ‘deels wel/deels niet’ tot ‘goed’ 
(gemiddelde score van 3,5) aan elke functionele eis als gesteld in het programma van eisen. Voor zeven van 
de elf gebruikerseisen is dit ook het geval. Goed tot volledig voldoet Value-based Project Management aan de 
gebruikerseisen met betrekking tot het ondersteunen van de ontwikkeling van de projectvisie en het gericht 
zijn op belangen. De gebruikerseisen met betrekking tot visualisatie en softwareondersteuning worden als 
onvoldoende beoordeeld. Softwareondersteuning wordt door zes participanten met ‘niet’ gescoord (een 
blanco score) en door een participant met ‘deels wel/deels niet’. Deze laatste participant heeft in een vroegtijdig 
stadium een digitale versie van de ‘guide’ gevraagd. Om te bepalen wat een e#ectieve manier is om Value-
based Project Management te visualiseren en met software te ondersteunen, is nader onderzoek gewenst. 
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Tabel 9.3: Resultaten van de meting van de bruikbaarheid van Value-based Project Management.

Randvoorwaarde Gemiddeld

1 Value-based Project Management is gebaseerd op waarden van de organisatie waarin het project 
wordt uitgevoerd. 

2,4

Functionele eisen

1 Value-based Project Management is een aanpak voor chaordische projecten. 3,5

2 Value-based Project Management ondersteunt de projectuitvoering. 3,6

3 Value-based Project Management levert meer op dan dat het kost. 3,4

4 Value-based Project Management wordt regelmatig in de praktijk getoetst. 3,6

5 Gebruikers hebben de benodigde competenties om Value-based Project Management te gebruiken. 3,4

Gebruikerseisen

1 Value-based Project Management is "exibel toepasbaar. 3,8

2 Value-based Project Management is eenvoudig en helder in gebruik. 3,4

3 Value-based Project Management is visueel weergegeven. 2,7

4 Value-based Project Management is kort en toegankelijk beschreven. 3,9

5 Value-based Project Management wordt ondersteund door software. 1,3

6 Value-based Project Management motiveert. 3,5

7 Value-based Project Management biedt overzicht over het project. 3,5

8 Value-based Project Management ondersteunt in de ontwikkeling van de projectvisie. 4,3

9 Value-based Project Management is gericht op belangen. 4,1

10 Value-based Project Management kent een bepaalde structuur. 3,6

11 Value-based Project Management ondersteunt in de persoonlijke ontwikkeling van gebruiker. 3,8

Aanvullende eisen

1 Opstellen en gebruik als checklist 5,0

2 Handvatten bij chaos 1,0

3 Standaarden voor creëren van orde 2,0

4 Een scan om te bepalen waar de nadruk op ligt (2x genoemd) 2,0
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5 Een duidelijke link met een formele aanpak (bijvoorbeeld PRINCE2) (2x genoemd) 2,0

6 Meer achtergrondinformatie 2,0

7 ‘Vertrouwen’ als randvoorwaarde stellen 4,0

8 Toepasbaar voor programma’s 3,0

Onder de eerste vijf aanvullende eisen (opstellen en gebruik als checklist, handvatten bij chaos, standaarden 
voor creëren van orde, een scan om te bepalen waar de nadruk op ligt, een duidelijke link met een 
formele aanpak) lijkt een behoefte aan concretisering te liggen. Deze behoefte komt overeen met eerdere 
constateringen dat projectmanagers graag grijpen naar ‘tools’ (Van Aken, T., 1996). Daarnaast worden veel 
projectmanagers geschoold in de gedachte dat ‘tools’ noodzakelijk zijn, getuige de omschrijving van de 
wereldwijd verspreide vakvereniging PMI over projectmanagement: “Project management is the application 
of knowledge, skills, tools and techniques to project activities” (PMI, 2000, p. 7). Echter, de relatie tussen de 
hoeveelheid ‘tools’ en projectsucces is omgekeerd evenredig (Van Aken, T., 1996). Of, zoals participant MO1J 
uit de %-test het opmerkte: “De vrijheid in gebruik van Value-based Project Management is haar kracht en 
haar valkuil. Door de afwezigheid van volgorde, format en verplichtingen is het een bruikbare aanpak. Maar 
juist door die afwezigheid valt of staat het succes van Value-based Project Management met de discipline van 
de projectmanager” (bijlage R). Of het concretiseren van Value-based Project Management bijdraagt aan het 
laten groeien van het project naar een hoger niveau van projectvolwassenheid zal nader onderzocht moeten 
worden (zie hoofdstuk 10).
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9.4 Samenvatting

Value-based Project management is door 18 participanten besproken in een ‘peer consultation’ en door acht 
participanten gedurende acht tot twaalf weken gebruikt in een veldtest. Doel van de ‘peer consultation’ is het 
opsporen van fouten, toepassingsproblemen en onvolledigheden. Doel van de veldtest is om (een deel van) 
het ontwerp te beoordelen op e#ectiviteit.
De belangrijkste bevindingen uit deze testen zijn:
-‐	   Er is een verdere concretisering gewenst van het toepassingsdomein;
-‐	   Value-based Project Management moet vergezeld gaan van een uitgebreide beschrijving van het 

complexiteitsdenken en het holonbegrip;
-‐	   Zowel Value-based Project Management als geheel, als Project’s Eleven zijn ‘goed’ tot ‘absoluut bruikbaar’;
-‐	   Het voldoen aan de randvoorwaarde is zeer belangrijk. Wellicht kan hiervoor een ‘pro!el’ worden 

opgesteld?
-‐	   Het lijkt erop dat het gebruik van Value-based Project Management vooral betrekking heeft op het 

kwadrant ‘agency/interior’. Ook in de andere drie kwadranten wordt, zij het in mindere mate, beweging 
gegenereerd;

-‐	   Value-based Project Management is een aanpak die je ‘gewoon moet gaan doen’, zeker binnen je eigen 
invloedsgebied;

-‐	   De door participanten opgemerkte e#ecten komen overeen met de verwachtingen uit de literatuur. Er kan 
voorzichtig geconcludeerd worden dat de interventies van Value-based Project Management de beoogde 
mechanismen triggeren en leiden tot de te verwachten outcomes;

-‐	   Value-based Project Management voldoet ‘deels wel/deels niet’ tot ‘goed’ aan de functionele- en 
gebruikerseisen.
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10 Re$ectie

Het doel van dit onderzoek is om bruikbare kennis te genereren teneinde complexe projecten succesvol te 
managen. Die kennis is samengevat in een ontwerp: Value-based Project Management. In dit laatste hoofdstuk 
wordt gere"ecteerd op achtereenvolgens het ontwerpproces (paragraaf 10.1) en het ontwerp (paragraaf 10.2), 
wordt de relevantie van het ontwerp bepaald (paragraaf 10.3) en worden suggesties gedaan voor verder 
onderzoek (paragraaf 10.4). Het hoofdstuk sluit af met een persoonlijke re"ectie (paragraaf 10.5). 

10.1 Re!ecties op het ontwerpproces

10.1.1 De aanleiding

In dit proefschrift betrof de onderzoeksvraag een ontwerpdoel. In hoofdstuk 3 is het ontwerpdoel als volgt 
geformuleerd: ontwerp een praktisch toepasbare projectmanagementaanpak vanuit het perspectief van het 
complexiteitsdenken, die een project laat groeien in projectvolwassenheid door het benutten van moderne 
managementconcepten. Die aanpak heet Value-based Project Management en bestaat uit elf samenhangende 
interventies: ‘Project’s Eleven’. 
Value-based Project Management is ontworpen met behulp van de CIMO-logica. Het antwoord op het 
ontwerpdoel luidt, in termen van CIMO-logica: als in een chaordisch project Value-based Project Management 
wordt toegepast zal het project, door een samenstel van factoren gericht op autonomie en aanpassing van 
het project aan de omgeving, een sprong in projectvolwassenheid maken. De aanleiding van dit proefschrift 
waren de cijfers over projectsucces en projectfalen. Projectmanagement lijkt niet succesvol: 70% van alle 
ICT-projecten faalt (Standish Group, 1994, 1999, 2004, 2009), 60 tot 90% van de innovatieprojecten mislukt 
(Harkema, 2003), grote infrastructurele projecten overschrijden tijd- en geldrestricties met 50 tot 100% en 65% 
van de wereldwijde megaprojecten slaagt er niet in de organisatiedoelen te halen (Merrow, 2011). Of door het 
gebruik van Value-based Project Management projecten wel succesvol worden is, ondanks een %-test, thans 
niet met zekerheid te zeggen. Daarvoor was de %-test te kort. Een interessant vervolgonderzoek zou een '-test 
kunnen zijn: casestudie van projecten waar betrokkenen voor langere tijd werken met Value-based Project 
Management. 
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10.1.2 Re!ectie op het complexiteitsdenken

Een alternatief perspectief?
Eén van de mogelijke oorzaken waarom projecten niet succesvol zijn, is het gehanteerde reductionistisch 
perspectief. Het reductionisme probeert zaken uit elkaar te trekken. In complexe projecten lukt zo’n 
uiteenrafeling niet. Dan ligt het alternatief om de zaken bij elkaar te houden en dus het tegenovergestelde 
te kiezen, voor de hand. In dit onderzoek is een meer holistisch perspectief gehanteerd, als alternatief voor 
het reductionistisch perspectief: het complexiteitsdenken. Dit perspectief heeft tal van uitgangspunten die 
aansluiten bij complexe, innovatieve projecten: alles hangt met alles samen, delen zijn niet te scheiden en 
het geheel is tegelijkertijd een deel van een nog groter geheel. Dit alternatieve perspectief lijkt geschikt voor 
dynamische complexe verschijnselen (Hertogh & Westerveld, 2010; Saynisch, 2010; Weinbaum, 2011), zoals 
chaordische projecten. Onderzoekers als Cooke-Davies et al. (2007) en Hertogh en Westerveld (2010) hebben 
eerder relaties gelegd tussen het complexiteitsdenken en projectmanagement als richting waarin wellicht 
ingangen liggen voor verdere ontwikkelingen. Een lastig punt bij het toepassen van dit perspectief is dat het in 
de sociale wetenschappen (nog) niet gezien kan worden als theorie (Houchin & MacLean, 2005). Recentelijk is 
er pas aandacht voor gekomen (Meijer, 2006; Stacey et al., 2000). De complexiteitstheorie is binnen het domein 
van de sociale wetenschappen nog niet voldoende bewezen, waardoor de term ‘complexiteitsdenken’ beter 
op zijn plaats is (Martin & Sunley, 2007).
Er is een grote verscheidenheid aan de!nities van het begrip ‘complexiteit’ in een sociale context en er bestaan 
diverse interpretaties van de bedoeling van de complexiteitstheorie, toegepast in de sociale wetenschappen 
(Houchin & MacLean, 2005). In hoofdstuk 2 is een aantal beschrijvingen gegeven. Diverse concepten moeten 
nog verder uitgewerkt worden. Daarna moeten deze begrippen vertaald worden naar de speci!eke context 
van het sociale systeem, waarmee ruis kan ontstaan of blijven bestaan. In dit onderzoek is ‘een hoger niveau 
van complexiteit’ vertaald naar ‘een hoger niveau van projectvolwassenheid’. Maar zou die vertaling ook 
gemaakt zijn als complexiteit anders gede!nieerd was? Een diversiteit aan beschrijvingen kan aanleiding zijn 
convergent te handelen en dichtbij de de!nities van de oorspronkelijke theorie te blijven. Dat is in dit geval de 
complexiteitstheorie uit de exacte wetenschappen. De complexiteits-theorie leunt voor een groot deel op het 
bestuderen van natuurlijke processen als mierenkolonies, chemische fase-transities en fysiologische systemen. 
Veel van die resultaten uit de complexiteitstheorie zijn output van computersimulaties (Houchin & MacLean, 
2005). Daardoor blijft de speci!eke aard van het menselijk wezen buiten het onderzoeksterrein. De sociale 
wetenschappen moeten het vooralsnog doen met beschrijvingen van voorbeelden van organisaties, zoals 
gegeven door Stacey et al. (2000) en Van Eijnatten en Van Galen (2002). Deze voorbeelden laten e#ecten op de 
korte termijn zien; zij zeggen niets over hoe e#ectief de interventies zijn op de lange termijn.

De complexiteitstheorie als metafoor
Het gebruik van metaforen is in de organisatiewereld aan de orde van de dag. Managers kijken volop in de 
keuken van andere disciplines om daar iets te leren en zo hun eigen problemen aan te pakken. Metaforen 
kunnen daarin een krachtige katalysator zijn (Von Ghyczy, 2003). Een metafoor is een mechanisme waardoor 
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we abstracte concepten kunnen begrijpen en abstracte redeneringen kunnen opzetten. De metafoor is “a 
novel or poetic linguistic expression where one or more words for a concept are used outside of their normal 
conventional meaning to express a ‘similar’ concept” (Lako#, 1992, p. 202). Maar juist de zaken waar het 
letterlijke woord niet voldoende zegt en men een metafoor gaat zoeken, zijn eerder empirisch van aard dan 
theoretisch onderlegd.
Binnen de managementwetenschappen wordt het complexiteitsdenken niet alleen gezien als een route naar 
een mogelijke theorie, maar ook als een krachtig metaforisch middel (Cooke-Davies et al., 2007; Houchin 
& MacLean, 2005; Van Eijnatten, 2004). Deze metafoor biedt een lens waardoor we organisaties kunnen 
‘zien’. Begrippen als connectiviteit, chaos, ver-van-evenwicht, ‘dissipative structure’, ‘emergence’ enzovoort, 
vergemakkelijken het academici en practici om de complexiteit van een systeem of organisatie te ‘zien’ en 
te duiden (Fitzgerald, 2002). De onderliggende overtuiging van het gebruik van de metafoor is dat de 
organisatorische (sociale) wereld intrinsiek verschillend is van de natuurlijke wereld (Richardson, 2008). Als 
zodanig is de complexiteitstheorie - die in de eerste plaats is ontwikkeld door het onderzoeken van natuurlijke 
systemen - niet direct van toepassing op sociale systemen. Maar de taal ervan kan een aantal relevante inzichten 
in het gedrag van sociale systemen bieden, die het makkelijker maken de controle over deze systemen (iets 
meer) los te laten.
Het gevaar van een metafoor schuilt in het gebruik ervan. Een metafoor kan niet goed, niet volledig of zelfs 
onrechtmatig gebruikt worden, en het potentieel kan niet volledig, of zelfs nauwelijks worden aangeboord 
(Von Ghyczy, 2003). Von Ghyczy waarschuwt niet alleen te kijken naar de overeenkomsten van de metafoor 
met de situatie in kwestie, maar vooral te zoeken naar situaties waar de metaforische vergelijking niet opgaat. 
Een voorbeeld waarin de vergelijking niet opgaat, heeft te maken met het uitganspunt van het verstoorde 
evenwicht. Houchin en MacLean zagen in hun onderzoek dat organisaties een verstoord evenwicht enkel als 
‘eng’ ervaren. Processen in organisaties zijn erop gericht deze angst buiten de deur te houden (“defence against 
anxiety”, Houchin & MacLean, 2005, p. 162) en geneigd naar meer stabiliteit te bewegen. De natuurlijke tendens 
van een complex sociaal systeem is het creëren van een evenwicht en niet het creëren van een nieuwe situatie. 
“The desire to reduce anxiety produces patterns of stability” (Houchin & MacLean, 2005, p. 163). Zelforganisatie 
leidt tot hiërarchie en angstreducerende outcomes, zo claimen de onderzoekers.
Het gevaar bij het gebruik van een metafoor schuilt in de verleiding van het voorbijgaan aan nietpassende 
parallellen. Ideeën en perspectieven uit een bepaald denkgebied worden vaak kritiekloos geïmporteerd in 
een brede waaier van disciplines (Richardson, 2008). Die input is misschien wel een grote bron van creativiteit, 
maar creativiteit alleen is niet voldoende voor het ontwerp en de implementatie van succesvolle interventies.

10.1.3 Re!ectie op de ontwerpmethodologie

Bekendheid en betrouwbaarheid
‘Design science research’ is een benadering die bewezen heeft in staat te zijn oplossingen voor management- 
en organisatieproblemen in wetenschappelijke context te creëren en ontwerpen, die anders door 
praktijkbeoefenaars in het veld zouden moeten worden gecreëerd. Alhoewel het een forse aanzet biedt in het 
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overbruggen van de kloof tussen wetenschap en praktijk, en praktijkproblemen op wetenschappelijke wijze 
kan oplossen, is het geen wijdverspreide benadering (Weber, 2011). Niet alleen de bekendheid is beperkt, ook 
bestaat er de nodige twijfel. Pandza en Thorpe (2010) bijvoorbeeld, zetten grote vraagtekens bij het in hun ogen 
oppervlakkige onderscheid tussen verklarende en normatieve sociale wetenschappen. Zij zien ‘design science’ 
slechts als een perspectief voor een beperkte set aan organisatieverschijnselen. Het is dan ook voorstelbaar dat 
een proefschrift op basis van ‘design science research’, ongeacht het resultaat, in wetenschappelijke kringen 
met de nodige scepsis wordt ontvangen. De combinatie met een, ook al niet onverdeeld geaccepteerd 
perspectief op organisaties als het complexiteitsdenken versterkt die scepsis mogelijk. Desondanks meen 
ik met Value-based Project Management als resultaat van een wetenschappelijk opgezette ontwerpstudie, 
een betrouwbare oplossing voor een praktijkprobleem te kunnen leveren. Betrouwbaarheid verwijst naar 
de mate waarin een herhaling van dezelfde studie dezelfde resultaten zal opleveren. Het is gebaseerd op de 
aanname dat er een werkelijkheid is die, indien herhaaldelijk bestudeerd met een betrouwbaar instrument, tot 
hetzelfde resultaat leidt (Merriam, 1988). Vanwege deze aanname is bij het eindgesprek in de %-test expliciet 
gevraagd naar e#ecten en minder naar de wijze van gebruik. Tevens is de %-test uitgevoerd met een vorm van 
zelfrapportage (gebruik van logboek, zie bijlage L) als input voor de ‘critical incident technique’ (zie hoofdstuk 
3). Beide wijzen van inventarisatie kennen een mate van subjectiviteit. Het lijkt dan ook waardevol een '-test 
uit te voeren. Een '-test stelt mensen in de gelegenheid het ontwerp voor onbepaalde tijd te gebruiken 
en eventuele problemen die zij tegenkomen te melden aan de ontwerper (Ozer, 1999). Met deze test kan 
direct antwoord worden verkregen op de vraag of het veldprobleem, dat de aanleiding is voor het ontwerp, 
daadwerkelijk met dit ontwerp wordt opgelost. Dat is wat ook ‘design science research’ beoogt: het genereren 
van kennis om veldproblemen op te lossen (Van Aken, 2005).

Aandachtspunten in stromenverstrengeling
De belangrijkste doelstelling van de ontwerpwetenschappen is het ontwikkelen van algemene kennis die kan 
worden gebruikt om speci!eke problemen op te lossen. Deze algemene kennis wordt ontwikkeld door middel 
van het testen van oplossingen in echte situaties. In ‘design science research’ worden daartoe de kennisstroom 
en de praktijkstroom verstrengeld. Deze twee stromen kennen verschillende participanten (onderzoeker 
versus opdrachtgever), verschillende doelstellingen (kennis genereren versus sociale systemen veranderen), 
verschillende soorten leren (re"ectief versus regulatief ) en verschillende oplossingen (kennis over een 
oplossingsconcept versus oplossing) (Stam, 2007). Deze verstrengeling brengt een aantal aandachtspunten 
met zich mee. Op een drietal van deze punten wordt in deze paragraaf gere"ecteerd.
Een eerste aandachtsgebied door de verstrengeling van praktijk- en kennisstroom is de positie van de 
onderzoeker in beide stromen. De onderzoeker wordt geacht volledig achter zijn ontwerp te staan en 
tegelijkertijd de nodige afstand te kunnen bewaren om eraan te twijfelen. De praktijkstroom vraagt een nauwe 
verbinding met het contextspeci!eke probleem; de kennisstroom vraagt een kritische houding en afstand. 
Dit is een zeer ambitieuze positie. Aanpassing aan de praktijkstroom (‘self-adaptation’) wordt niet alleen 
afgewisseld met de autonomie (‘self-preservation’), maar vindt tevens tegelijkertijd plaats. Dat betekent dat 
een onderzoeker niet alleen over de kennis moet beschikken om een ontwerp te ontwikkelen, maar ook over 
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de vaardigheden om te adviseren over hoe het ontwerp in de praktijk te implementeren. Hij moet e#ectief 
kunnen opereren in beide werelden, maar ook op zijn tijd de nodige kritische afstand daartoe kunnen nemen. 
Zijn rol komt dicht in de buurt van organisatieadviseur (Stam, 2007).
Een tweede aandachtsgebied in de verstrengeling van praktijk- en kennisstroom hangt hier nauw mee samen. 
‘Design science research’ stelt zichzelf ten doel kennis te ontwikkelen om een praktijkprobleem op te lossen. 
Dit tweede aandachtsgebied ontstaat wanneer de onderzoeker zich van ontwerpfase naar testfase gaat 
bewegen. In de testfase komt de onderzoeker expliciet in aanraking met ‘the real world’ en wordt hij een soort 
van organisatieadviseur. Daarin wordt hij geconfronteerd met vraagstukken die nauw gerelateerd zijn aan 
het probleem in kwestie, maar niet tot het geformuleerde onderzoeksdomein behoren. Welke stroom krijgt 
voorrang: de onderzoeksstroom (waarin de ontwikkelde kennis generaliseerbaar moet worden gemaakt) of de 
praktijkstroom (waarin het probleem in kwestie opgelost moet worden)? Stam (2007) stelt dat het belang van 
de probleemhebber-in-kwestie het belang van de onderzoeker overstijgt en maakte (dus) de ontwikkeling van 
ontwerpkennis ondergeschikt aan de oplossen van het probleem. Tijdens de %-testing van de ontwerpstudie 
naar Value-based Project Management is dit onderwerp daadwerkelijk aan de orde geweest. Een participant 
vroeg om facilitering door de onderzoeker bij een serie workshops om de projectvisie te ontwikkelen. De 
overweging om al dan niet in te gaan op deze vraag heeft te maken met een essentieel element van %-testen: 
de afwezigheid van de ontwerper tijdens het gebruik, zodat mogelijke blinde vlekken van de ontwerper ten 
aanzien van het gebruik ervan, zichtbaar worden (Argyris, 1996). De gevraagde dienst is niet verleend. In dit 
onderzoek en in dit dilemma heeft de ontwerpstroom voorrang gekregen boven de praktijkstroom.
Een derde aandachtsgebied in de verstrengeling van praktijk- en kennisstroom gaat over de relatie tussen 
de onderzoeker (kennisstroom) en de participanten aan de diverse testen (praktijkstroom). ‘Design science 
research’ hecht veel waarde aan $- en %-testen als onderdeel van het ontwerpproces. Een $-test onderzoekt 
het ontwerp in een gecontroleerde omgeving, veelal de natuurlijke omgeving van de onderzoeker. De 
onderzoeker maakt zelf deel uit van de omgeving. In een $-test worden fouten, toepassingsproblemen 
en onvolledigheden opgespoord. Het is een vorm van co-creatie waarbij klanten, potentiële gebruikers of 
bijvoorbeeld collega’s kritisch meedenken met de onderzoeker. Bij een %-test wordt een ontwerp getest door 
derden (Van Aken, 2005). Doel van een %-test is te bepalen of het ontwerp doet waarvoor het ontworpen 
is. In een %-test gebruiken mensen uit de doelgroep het ontwerp voor een bepaalde periode in hun eigen 
omgeving en brengen vervolgens verslag uit over hun ervaringen. De omgeving van de onderzoeker is bekend 
met het gegeven dat er een onderzoek gaande is en de omgeving kent of ervaart het praktijkprobleem van 
dichtbij. De vraag naar participatie is snel gesteld. Stam (2007) ondervond in een soortgelijk krachtenveld 
dat participanten aan testen niet alleen meedoen vanuit een gewin (oplossing voor hun probleem), maar 
ook vanuit een geste (iets terug doen voor de eerder ontvangen adviezen of als blijk van waardering voor de 
relatie), of zelfs vanuit een persoonlijke motivatie (een gunst voor de onderzoeker). Deze motivaties kunnen de 
gemeten e#ecten kleuren. Kaplan (1998) suggereert dat een !nanciële vergoeding van cruciaal belang is voor 
een succesvolle veldtest. Compensatie benadrukt dat het gebruik van het ontwerp waarde voor de organisatie 
creëert. Als gevolg hiervan zal dat gebruik meer serieus worden genomen en zal de kwaliteit van de feedback 
beter zijn. In dit onderzoek is geen !nanciële vergoeding uitgekeerd.
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Generaliseerbaarheid van de resultaten
De missie van ‘design science research’ is om kennis te genereren die professionals kunnen gebruiken om 
oplossingen te creëren voor hun veldproblemen (Van Aken, 2005). Het resultaat van ‘design science research’ 
is een principe-oplossing (Van Aken, 2005). Omdat die oplossing in een speci!eke context tot stand is 
gekomen, is generaliseren nodig om kennis transporteerbaar te maken. In dit onderzoek is dat generaliseren 
gebeurd door het hanteren van de CIMO-logica (zie hoofdstuk 3). Deze logica is gebaseerd op een lineaire 
causaliteitsgedachte: een interventie triggert een mechanisme en leidt tot een outcome. Chaordische 
projecten, bezien door de lens van het complexiteitsdenken, kennen dit causaliteitsprincipe minder. In 
plaats van logische oorzaak-gevolg-redenaties, vertonen chaordische systemen verrassende opkomende 
(‘emergence’) en verdwijnende (‘dissipation’) verschijnselen (zie hoofdstuk 4) (Kira & Van Eijnatten, 2008). In 
de interactie tussen systeemelementen ontstaan nieuwe patronen. Deze voorstelling van groei en verval is 
van een andere orde dan een arrangement van CIMO’s. In ‘design science research’ is een arrangement van 
CIMO’s een samensmelting van diverse CIMO’s, waardoor een nieuw ordelijk geheel ontstaat. Voorbeelden 
daarvan zijn een keten (de O van een eerste CIMO is gelijk aan de I van een tweede CIMO), een sproeier (een 
I triggert M’s), een nest (meerdere CIMO’s zijn al dan niet overzichtelijk met elkaar verbonden) of een trechter 
(de outcome O van een eerste CIMO kan een black box zijn, waarin een volgende CIMO zit). In ‘chaordic systems 
thinking’ triggeren alle mechanismen elkaar, waardoor er onrust en verwarring ontstaat, die er vervolgens toe 
leidt dat het systeem naar een hoger niveau van complexiteit springt (zie hoofdstuk 4). Dit ‘springen’ is een 
niet-lineair proces van ‘emergence’ en ‘dissipation’.

In deze ontwerpstudie naar een aanpak voor het managen van chaordische projecten ontmoeten CIMO 
en ‘emergence’/’dissipation’ elkaar op twee cruciale momenten. Het eerste moment is wanneer meerdere 
mechanismen tegelijkertijd in werking zijn. In de lineaire causaliteitsgedachte zou dat leiden tot zes outcomes: 
prestatieverbetering, samenwerking, creativiteit en innovatie, werktevredenheid, kwaliteit van het resultaat en 
organisatiebinding (zie !guur 8.1 in hoofdstuk 8). In de complexiteitsgedachte kan de werking van meerdere 
mechanismen tegelijkertijd leiden tot een sprong in projectvolwassenheid (zie !guur 8.2 in hoofdstuk 8). 
Projectvolwassenheid heeft te maken met het vermogen te anticiperen of te reageren op een verandering. Het 
tweede moment waarop CIMO en ‘emergence’/’dissipation’ elkaar ontmoeten, is wanneer de elf interventies 
(‘Project’s Eleven’) tot een geheel worden gesmeed (Value-based Project Management). Value-based Project 
Management is geen ‘lijst met elf interventies’, maar een uitgebalanceerd samenspel van interventies dat 
nieuwe eigenschappen voortbrengt. Unieke eigenschappen van het geheel (Value-based Project Management) 
komen voort uit de interactie tussen delen (‘Project’s Eleven’). De elf interventies afzonderlijk kennen deze 
verrassende eigenschappen niet. Het zijn de eigenschappen van het geheel die ervoor kunnen zorgen dat 
een project naar een hoger niveau van volwassenheid springt; iets dat een afzonderlijk deel niet zou kunnen.
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10.1.4 Beperkingen van het onderzoek

Dit onderzoek is gevalideerd door een $- en een %-test. Participanten van de beide tests komen direct of indirect 
uit het netwerk van de onderzoeker. Dat betekent qua branche veelal technisch georiënteerde organisaties 
(ICT en bouw) en qua individuele deelnemers mensen met een gedeeld waardengebied met de onderzoeker 
(Kessels, 1995). Branches als cultuur, zorg en onderwijs, alsmede individuele personen met mogelijk veel 
minder waardencongruentie met de onderzoeker, zijn niet betrokken geweest in de testen. Daarom moet 
enige voorzichtigheid worden betracht met het generaliseren van de conclusies over de bruikbaarheid van 
Value-based Project Management naar andere branches en naar individuen met andere waardenoriëntaties. 
De %-test duurde acht tot twaalf weken; een chaordisch project kent een doorlooptijd die kan oplopen tot 
meerdere jaren. Het is niet uit te sluiten dat de e#ecten van Value-based Project Management, bij toepassing 
ervan op een geheel project, van andere aard zijn dan de in de %-test geregistreerde e#ecten. De outcome van 
Value-based Project Management als geheel (een sprong naar een hoger niveau van projectvolwassenheid) is 
binnen een termijn van acht tot twaalf weken beperkt zichtbaar, maar bij bestudering van een geheel project 
wellicht goed waarneembaar.
Een ander aspect is eveneens verwant aan de duur van de testfase. Participanten van deze fase gaven aan 
enige inwerktijd nodig te hebben voor het gebruik van Value-based Project Management. Dat zou kunnen 
betekenen dat de daadwerkelijke periode dat participanten met Value-based Project Management hebben 
gewerkt, korter is dan de acht tot twaalf weken.
Tenslotte is er een kanttekening te plaatsen bij de documentatie. Participanten die aan de %-test meededen 
ontvingen een samenvatting van de theoretische achtergrond die op dat moment voorhanden was (zie bijlage 
L). Enkelen van hen gaven aan dat deze informatie te beperkt was. Zij zouden graag een presentatie, een boek 
of een mogelijkheid tot ondersteuning hebben gehad. Dat is in deze test niet gebeurd. Bij een %-test neemt de 
onderzoeker namelijk niet deel aan het testproces. Verderop in dit hoofdstuk wordt als suggestie voor nader 
onderzoek een '-test voorgesteld. Een '-test stelt mensen in de gelegenheid het ontwerp voor onbepaalde 
tijd te gebruiken en eventuele problemen die zij tegenkomen te melden aan de ontwerper (Ozer, 1999).

10.2 Re!ecties op het ontwerp

10.2.1 Re!ectie op het aantal interventies

‘Design science research’ is een methode voor ontwerpgericht onderzoek, gebaseerd op de regulatieve en 
re"ectieve cyclus (Van Aken, 1994). Een van de fasen in de regulatieve cyclus is de fase ‘plan (ontwerp)’ (zie 
paragraaf 3.2). Daarin worden data uit theorie en empirie omgezet naar ontwerpstellingen. Dat is een creatief 
proces en daarmee niet geheel objectief. In die creatieve fase is het aantal ontwerpstellingen uitgekomen op 
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elf. Value-based Project Management is ontwikkeld voor chaordische projecten. Een van de kenmerken van 
chaordische systemen, ‘connectivity’, gaat over verbondenheid: alles hangt met alles samen (zie hoofdstuk 4). 
Zo ook werk (promotieonderzoek verrichten) en ontspanning (!lms kijken). Ergens in het ontwerpproces werd 
de parallel zichtbaar tussen de samenhang van de spelers in de !lm ‘Ocean’s Eleven’ en de interventies (zie 
voorwoord). Het gegeven dat het om elf spelers ging was niet relevant; er was immers nog geen interventie 
ontworpen. Gaandeweg het ontwerpproces werden steeds meer parallellen zichtbaar; ook het aantal spelers 
en interventies bleek gelijk te zijn.
Uit de $-test bleek dat met name de interventies met betrekking tot het hogere doel, de visie, de 
gebruikersbetrokkenheid en de omgeving, als bruikbaar worden ingeschat (zie bijlage Q). Uit de %-test bleek 
dat gebruikers een voorkeur hebben voor de interventies met betrekking tot waarden, het hogere doel, de 
projectvisie en vertrouwen (zie bijlage R). Dat zou de indruk kunnen wekken dat niet alle interventies nodig zijn 
voor het succesvol managen van een complex project. Dit is een interessante vraag voor vervolgonderzoek: 
Levert het gebruik van de vier genoemde interventies dezelfde outcome op als het gebruik van alle elf 
interventies?
In hoofdstuk 8 zijn de mechanismen van de afzonderlijke interventies beschreven. Zij zijn tevens ingedeeld 
naar de vier kwadranten van het AQAL-framework van Edwards (2003). Een verandering in een van die 
kwadranten heeft e#ect op de andere kwadranten. Door het triggeren van elk kwadrant tegelijkertijd, kan het 
systeem naar een hoger niveau van complexiteit springen. In theorie kan het triggeren al door een interventie, 
of door een combinatie van een bepekt aantal interventies gebeuren. De eerste in hoofdstuk 7 beschreven 
interventie luidt: ‘Baseer de aanpak van het project op gedeelde waarden’. Deze interventie triggert vier 
mechanismen. Deze vier mechanismen zijn in hoofdstuk 8 (tabel 8.1) toebedeeld aan een kwadrant van het 
AQAL-framework van Edwards (2005). De interventie met betrekking tot waarden triggert vier mechanismen 
waarmee elk kwadrant van het AQAL-framework in beweging komt. In !guur 10.1 is dat weergegeven door 
elk kwadrant van de eerste interventie te arceren. Vertaald naar een vraag voor nader onderzoek betekent 
dat: Levert het gebruik van de eerste interventie dezelfde outcome op als het gebruik van alle elf interventies? 
Deze zelfde vraag kan gesteld worden voor bijvoorbeeld een combinatie van de interventies met betrekking 
tot zelforganisatie en gebruikersparticipatie (7 en 9), of het hogere doel en leiderschap (2 en 6). Deze set van 
interventies triggert mechanismen in elk kwadrant van het AQAL-framework. In !guur 10.1 staat voor elke 
interventie weergegeven in welk kwadrant zij beweging genereren. Deze !guur is afgeleid van tabel 8.1. Uit 
!guur 10.1 blijkt dat elk kwadrant door minstens 4 (tot maximaal 7) verschillende interventies getriggerd 
wordt. Ter illustratie: ‘Agency/exterior’ (rechtsboven) wordt getriggerd door interventies met betrekking tot 
waarden, het hogere doel, zelforganisatie en resultaatgerichtheid. Kan het zo zijn dat een beperkte set aan 
interventies voldoende beweging genereert om het systeem te laten groeien?

Value-based Project Management is een aanpak vanuit het perspectief van het complexiteitsdenken. Inherent 
daaraan is dat alles met elkaar samenhangt. Door het weghalen van bepaalde entiteiten (interventies), of door 
het maken van nieuwe combinaties, ontstaat een ander chaordisch systeem met verrassende kenmerken 
(‘emergence’). Nieuwe combinaties kunnen volledig nieuwe eigenschappen ontwikkelen (Van Eijnatten et 
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al., 2002). Dat legitimeert de onderzoeksvraag of projecten die enkel gebruik maken van een beperkte set 
interventies, tot eenzelfde outcome leiden als bij gebruik van alle elf interventies.

1: waarden

AEAI

CECI

2: hogere doel

4: ontwikkelbenadering 5: vertrouwen3: visie

7: zelforganisatie 8: creativiteit6: leiderschap

10: omgevingsdialoog 11: resultaatgericht9: gebruikersparticipatie

Figuur 10.1: Relatie tussen interventies en kwadranten van het AQAL-framework. 
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10.2.2 Re!ectie op de positie en het toepassingsdomein

Met ‘design science research’ is het mogelijk gebleken een ontwerp te creëren voor een aanpak voor chaordische 
projecten. De aanpak kan de projectleider, projectwerkers, opdrachtgever en andere betrokkenen helpen bij 
het uitvoeren van het project. Uit de %-test blijkt dat het ontwerp naast andere aanpakken kan bestaan. Het kan 
leidend zijn, met een andere aanpak als toevoeging, als aanvullend dienen op reeds gehanteerde aanpakken 
en naast een andere aanpak. 
De onderzoeker heeft Value-based Project Management bedoeld als holistische aanpak, die, waar nodig, 
aangevuld kan worden met een andere (desgewenst reductionistische) aanpak. Wanneer er sprake is van een 
resultaatgericht en af te bakenen deelproject, kan voor dat deelproject een resultaatgerichte aanpak worden 
gebruikt. Dat kan een concrete uitwerking zijn van de interventie over resultaatgerichtheid. Bij de beide andere 
vormen (Value-based Project Management als ondergeschikte aanpak of als gelijkwaardige aanpak naast een 
reductionistische aanpak) kunnen vraagtekens worden geplaatst. Hoe passen twee aanpakken afkomstig uit 
zo verschillende !loso!sche domeinen als het reductionisme en het complexiteitsdenken tegelijkertijd in een 
project? Wordt een van de aanpakken, of worden beide aanpakken dan enkel als instrument (als middel om 
een resultaat te bereiken) gebruikt? En hoe erg is dat?
Value-based Project Management is getest bij grote organisaties in de bouw en ICT-branche, bij zowel publieke 
als private organisaties. Value-based Project Management is ontworpen als aanpak voor chaordische projecten. 
Chaordische projecten kenmerken zich door een hoge mate van complexiteit, (technologische) onzekerheid, 
vaagheid, tijdsdruk en noviteit. Het is voorstelbaar dat projecten in het primaire proces van bepaalde domeinen 
niet aan het kenmerk (technologische) onzekerheid of noviteit voldoen en dat er daarom geen interesse was 
voor deelname aan de %-test. Dat sluit niet uit dat Value-based Project Management goed bruikbaar is in die 
branches, waarin (technologische) onzekerheid of noviteit een minder grote rol spelen. 
Een volgende interessante vraag is: Kan Value-based Project Management ook worden toegepast bij niet-
chaordische projecten? Shenhar stelt: “Onze size does not !t all projects” (Shenhar, 2001, p. 394). Daarmee 
suggereert hij dat een enkele aanpak niet geschikt kan zijn voor alle type projecten. Hij komt tot die conclusie 
omdat het werkveld geneigd is een aanpak op andere gronden te kiezen dan op de geschiktheid voor het type 
project. Projecten falen omdat een niet-geschikte methode voor dat type project is gekozen (Shenhar, 2001). 
Uit de diagnose van dit onderzoek bleek dat veelgebruikte projectmanagementaanpakken als PRINCE2 en 
PMBoK met name geschikt zijn voor het zogenaamde binnengebied van de vijf karakteristieken van projecten 
(beperkte mate van complexiteit, onzekerheid, vaagheid, tijdsdruk en noviteit). Die bevinding sluit aan bij 
de claim van Shenhar. Projecten met een hoge mate van complexiteit, onzekerheid, vaagheid, tijdsdruk en 
noviteit - het buitengebied, zie !guur 1.3 - worden als chaos ervaren. Voor dat soort projecten bestond geen 
passende aanpak. Voor die projecten is Value-based Project Management bedoeld. Daarmee is niet gezegd dat 
Value-based Project Management niet geschikt is voor het binnengebied. Value-based Project Management is 
een "exibele aanpak. Bij projecten met minder chaos kan de aanpak wellicht in een soort ‘light’-versie worden 
gebruikt: niet alle interventies worden even uitgebreid toegepast. In een eenvoudig project zal het boven 
tafel krijgen van de gedeelde waarden misschien eenvoudiger, sneller en minder ingewikkeld zijn, dan in een 
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complex project. In een project zonder (technologische) onzekerheden zal er wellicht minder aandacht zijn 
voor creativiteit. In een project zonder vaagheid zal wellicht de interventie over resultaatgerichtheid dominant 
zijn en zal het opstellen van een visie misschien minder aandacht vragen. Bovenstaande kan betekenen dat 
voor Value-based Project Management geldt: ‘One size does !t all projects.’
Tijdens het ontwerpproces hebben tal van mensen interesse getoond in het resultaat van dit onderzoek. 
Enkelen van hen hebben Value-based Project Management gebruikt, maar niet meegedaan aan de %-test. 
Redenen daarvoor lagen veelal in het niet synchroon lopen van tijdspaden. Drie van hen hadden een klein 
project onder hun hoede met vooral veel vaagheid. Hun ervaringen zijn niet uitgebreid geïnventariseerd en 
niet opgenomen in dit onderzoek. Een eerste kennismaking met de resultaten geeft een positief beeld voor 
een succesvolle toepassing ervan. Het rechtvaardigt een suggestie voor nader onderzoek: Kan Value-based 
Project Management ook worden toegepast bij niet-chaordische projecten?

10.2.3 Re!ectie op de naam

Het besef dat alles met alles samenhangt, maakt het mogelijk te begrijpen waarom complexe projecten zo 
moeilijk te managen zijn. ‘Managen’ suggereert een bepaalde mate van coördinatie. Het begrip wordt namelijk 
geassocieerd met een aaneenschakeling van activiteiten van zeer korte duur, met een hoge variatie en 
discontinuïteit die elkaar in hoog tempo afwisselen (Mintzberg, 1973). In de populaire managementliteratuur 
hangt er een sluier van ongenoegen om het begrip ‘management’, getuige titels van bestsellers als ‘De 
laatste manager’, ‘Bullshit Management’, ‘Komt een manager bij de dokter’ en ‘Hoe manage ik mijn manager’3. 
Gaandeweg het ontwerpproces van Value-based Project Management werd duidelijk dat de naam vervangen 
zou kunnen worden door bijvoorbeeld ‘Value-based Project Thinking’.

10.3 Relevantie

10.3.1 Relevantie voor de wetenschap

Zoals gesteld in hoofdstuk 1, is er relatief weinig wetenschappelijke literatuur over projectmanagement. Het 
merendeel van de publicaties is case-beschrijvend of empirisch onderzoek naar faal- of succesfactoren. Geen 
van de projectmanagementaanpakken is wetenschappelijk ontworpen. Gaandeweg zijn er wetenschappelijke 
inzichten in bestaande methodieken toegepast, maar de basis van deze methodieken is gestoeld op de leest 
van ‘best-practices’. Eveneens zijn er op wetenschappelijke wijze instrumenten ontwikkeld als een ‘stakeholder 
circle’ (Bourne, 2005), een interventie voor het creëren van een ‘strategisch momentum’ voor virtuele 
projectteams (Opdenakker, 2012) en een dialoogvorm voor een risicoanalyse (De Bakker, 2011). 

3
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Value-based Project Management is een wetenschappelijk ontworpen, holistische aanpak voor projecten. De 
validatie met gebruikers geeft aan dat het mogelijk is de wetenschap en de praktijk van projectmanagement 
met elkaar te verbinden. Daarnaast komen er geluiden uit het werkveld dat het ontwikkelen van methodieken 
op basis van ‘best practices’ ‘meer van hetzelfde’ genereert en de wetenschap voor vernieuwing zou kunnen 
zorgen.
Value-based Project Management is ontworpen vanuit een perspectief van het complexiteitsdenken 
en gehanteerd in een door reductionisme gedomineerd vakgebied. Eerder gelegde relatie tussen 
projectmanagement en het complexiteitsdenken (Cooke-Davies et al., 2007; Hertogh & Westerveld, 2010) 
beperkt zich tot een beschrijving van dat perspectief in de context van projecten. Suggesties voor verder 
onderzoek van de hand van deze onderzoekers, waren vooral gericht op verklarend onderzoek. Ontwerpgericht 
onderzoek waarin het complexiteitsdenken wordt toegepast op het management van projecten, is niet eerder 
uitgevoerd en in die zin vernieuwend voor de wetenschap.
In hoofdstuk 1 is een model gepresenteerd dat projecten karakteriseert. Vier van de vijf karakteristieken 
daarvan zijn ontleend aan het ruitmodel van Shenhar en Dvir (2007). In dat model worden de karakteristieken 
complexiteit, (technologische) onzekerheid, tijdsdruk en noviteit als black box gepresenteerd (Bosch-Rekveldt, 
2011). Door het beschrijven van de mechanismen die een interventie brengen tot een outcome, wordt die 
black box geopend (Van Aken, 2004). Daarmee ontstaat inzicht op de werking van een karakteristiek of model. 
Dat inzicht is relevant voor het (her-) ontwerp van nieuwe aanpakken. In zijn zoektocht naar ontwikkelingen 
binnen projectmanagement heeft Söderlund (2011) een aantal verschillende scholen geschetst: ‘optimization 
school’, ‘factor school’, ‘contingency school’, ‘behaviour school’, ‘governance school’, ‘relationship school’ en 
‘decision school’. Kenmerken van deze scholen zijn weergegeven in tabel 10.1.

Value-based Project Management is niet in te delen bij slechts een van deze scholen. Wel zijn er twee scholen 
aan te wijzen waartoe deze aanpak niet gerekend zal worden: ‘optimization school’ en ‘governance school’. 
‘Optimization school’ houdt zich bezig met planningen, ‘work breakdown structures’, kwantitatieve analyses en 
technieken. ‘Governance school’ heeft als kernwoorden bureaucratie, contractvormen, administratieprocessen, 
hiërarchie en constructies. De voortdurende focus op projectsucces, het hogere doel en tevredenheid van de 
belanghebbenden doet Value-based Project Management passen bij de ‘factor school’. De ‘contingency school’ 
is terug te vinden in de aandacht voor een ontwikkeltraject, groepsprocessen, complexiteit, onzekerheid en 
bijvoorbeeld het maken van onderscheid in soorten projecten. De ‘behaviour school’ is wellicht de school 
die het meest past bij Value-based Project Management, door aandacht voor individueel en teamgedrag, 
creativiteit, vertrouwen, motivatie, rollen, transities, communicatie enzovoort. De ‘relationship school’ betreft 
netwerken, belanghebbenden, hogere doel, ecologie enzovoort. Ook die past goed bij Value-based Project 
Management. De ‘decision school’, tenslotte, richt zich op politiek van projecten, invloed en commitment. Ook 
die elementen zijn terug te vinden in Value-based Project Management: het integreert en overstijgt daarmee 
een aantal scholen. Die beweging ligt in het verlengde van Söderlund’s advies. Hij adviseert de scholen in 
combinatie met elkaar te gebruiken: “The message is about embracing pluralism and learning to live with 
contradictions without losing focus and commonality” (Söderlund, 2011, p. 168) en zet daarmee de trend van 
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het loslaten van het beheersperspectief (Pollack, 2007) voort.

Tabel 10.1 Scholen in projectmanagement (Söderlund, 2011, p. 167).

School Main focus of analysis Key question investigated

Optimization Planning, breakdown techniques, and scheduling of 
complex tasks

How to plan a project?

Factor Success factors and project outcomes/ performance What determines project success?

Contingency Project-organization design/structure Why do projects di#er?

Behaviour Project-organization processes How do projects behave?

Governance Governance of project organizations/ transactions How are projects governed?

Relationship Management of the formation and development 
phase of projects

How are the early stages of projects managed 
and how are projects formed?

Decision The interplay among decision-makers in the (mainly) 
early stages of projects

Why are projects instigated, why do they 
continue to live?

Een bijkomend product voor de wetenschap is de procedure van de %-test uit dit onderzoek. De procedure 
laat zien hoe het mogelijk is om een ontwerp te testen op validiteit als je niet in de gelegenheid bent om 
de Koninklijke weg te bewandelen door het hele verloop van implementatie tot uitvoering en uiteindelijk 
resultaat af te wachten. In veel ontwerponderzoeken in een PhD-format zal het uitvoeren van een volledige 
'-test (het ontwerp voor onbepaalde tijd gebruiken en eventuele problemen te melden aan de ontwerper) 
niet mogelijk zijn, eenvoudigweg omdat het ontwerpen veel van de onderzoekstijd voor haar rekening neemt.

Samenvatting van de relevantie voor de wetenschap
De relevantie van deze ontwerpstudie voor de wetenschap kan worden samengevat als: 
-‐	   een gevalideerde, wetenschappelijk ontworpen, holistische aanpak voor projecten;
-‐	   een confrontatie van het complexiteitsdenken met het managen van projecten;
-‐	   inzicht in mechanismen die leiden tot prestatieverbetering, samenwerking, creativiteit en 

innovatie, werktevredenheid, kwaliteit van het resultaat, organisatiebinding (directe outcomes) en 
projectvolwassenheid (indirecte outcome);

-‐	   een confrontatie tussen het multi-causale complexiteitsdenken en de uni-causale CIMO-logica;
-‐	   kennis die gegenereerd is over diverse projectmanagementscholen heen;
-‐	   een procedure voor een %-test van een ontwerp, waar een '-test niet mogelijk is.



232

10.3.2 Relevantie voor de praktijk

“Theory in practice and theory for practice are valid and valuable themes for project management research” 
(Winter et al., 2006, p. 642). In deze subparagraaf wordt de relevantie geconcretiseerd. Value-based Project 
Management kan van grote waarde zijn in de algemene ontwikkeling van nieuwe vormen van werken, waar 
‘command and control’ -management vervangen wordt door vormen die mechanismen triggeren die leiden 
tot meer autonomie (Opdenakker, 2012). Dit proefschrift heeft laten zien dat er een alternatief perspectief 
denkbaar is voor het managen van projecten in die algemene ontwikkeling. We zijn aangekomen op een 
kritisch punt in de ontwikkelingen van projectmanagement; een punt dat ons zal forceren te verkennen 
welke mogelijkheden er nog meer zijn naast het doorgaan op de ingeslagen weg (reductionistisch denken 
en werken). De gedachten, het gedrag, de relaties en de waarden van het proces van projecten managen 
zijn uit hun evenwicht gehaald. We kunnen het zien als een bifurcatiepunt, waarmee het systeem ‘far-from-
equilibrium’ is (Prigogine & Stengers, 1984). 

Allereerst moet het feit dat er bewust gekozen moet gaan worden op dit kritische punt, door betrokkenen 
(academici en praktijkbeoefenaars) erkend worden. Doorgaan op de weg van reductionistisch managen van 
chaordische projecten is een keuze; het beschouwen van het complexiteitsdenken als een metafoor voor 
chaordische projecten ook. Laatstgenoemde optie biedt als voordeel dat we door zo’n metafoor de complexiteit 
van een systeem kunnen begrijpen en ermee kunnen proberen om te gaan. Bovenal is het belangrijk dat 
dit kritische punt, de opties en de keuze, niet beperkt blijven tot een select gezelschap, maar tegelijkertijd 
beseft en beleefd worden door bijvoorbeeld individuen, projectteams, afdelingen, vakgroepen, groepen 
belanghebbenden, projectorganisaties, vakverenigingen en opdrachtgevende organisaties. Zij kunnen elkaar 
faciliteren in dit proces en ruimte voor zelforganisatie bieden. Zo kan ‘emergence’ plaatsvinden en kunnen 
mensen en groepen leren welke acties succesvol zijn en welke niet. Gedeelde, onderliggende waarden worden 
zichtbaar, posities en rollen zullen nieuwe vormen aannemen, gedrag zal veranderen en gedachten zullen 
gere"ecteerd worden totdat een nieuw evenwicht is ontstaan. Succeservaringen kunnen worden gedeeld, van 
falende projecten kan men leren. Zo kunnen creatieve en nieuwe oplossingen ontstaan, die het probleem van 
de falende projecten adresseren. Bij elke nieuwe oplossing zal verandering in twee richtingen plaatsvinden: 
‘self-preservation’ en ‘self-adaptation’. Met name de combinatie van deze bewegingen is reden om aan te 
nemen dat puur een ‘top-down’ benadering van een gekozen optie niet e#ectief zal zijn. 

Door het creëren van Value-based Project Management zijn de mechanismen helder geworden die kunnen 
helpen in het managen van complexe projecten. Deze mechanismen kunnen worden gebruikt in de dagelijkse 
praktijk als een middel om na te denken over situaties en daarbij passende interventies. De cases uit de %-test 
geven daar voorbeelden van. Hoewel deze voorbeelden en interventies niet exact uitleggen wat iemand moet 
doen in welke situatie, dragen ze bij aan de praktijk door de onderliggende mechanismen in werking te laten 
zien. Dit inzicht kan dienen als inspiratie in de dagelijkse praktijk. Daarnaast heeft dit onderzoek geresulteerd 
in een aanpak die kan leiden tot een hoger niveau in projectvolwassenheid. Het ontwerp is geen stappenplan, 
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maar kan de projectbetrokkene helpen in het maken en verantwoorden van keuzes tegenover zichzelf en zijn 
omgeving, in plaats van zaken op hun beloop te laten.
Onder voorbehoud van de beperkingen van dit onderzoek (zie paragraaf 10.1) en de daaraan verwante 
suggesties voor verder onderzoek (zie paragraaf 10.4) is Value-based Project Management ontworpen om 
complexe projecten succesvoller te maken. Als Value-based Project Management ervoor kan zorgen dat het 
faalpercentage afneemt, heeft dat een enorme impact op de miljarden euro’s aan projectoverschrijdingen 
alleen al bij grote infrastructurele projecten in Europa (Hertogh & Westerveld, 2010). Van een geheel andere 
orde zijn de ervaringen van participanten in acht verschillende organisaties die hebben meegewerkt aan de 
%-test. Binnen die organisaties heeft men kunnen experimenteren met Value-based Project Management, 
soms met kleine e#ecten (zoals bij de !nanciële dienstverlener - PE1J) en soms met grote e#ecten (zoals bij de 
gemeente - DU1R). Alle %-testers hebben aangegeven de methode - een doos met daarin de ‘guideline’ (bijlage 
L) en de kaarten van de elf interventies - te willen houden voor verder gebruik. Passend bij de gedachten 
over verbondenheid (‘groot denken, klein doen’) heeft Value-based Project Management relevantie voor acht 
organisaties. Daarmee is de weg open voor anderen om te leren van deze ervaringen. Naast de acht organisatie 
uit de %-test hebben inmiddels meerdere organisaties kennis gemaakt met Value-based Project Management, 
via de ‘peer consultation’, presentaties, workshops en seminars. Breder gezien kan elke projectbetrokkene die 
dit proefschrift leest de interventies, waar nodig, vertalen naar zijn eigen context en ze vervolgens gebruiken.
 
Samenvatting van de relevantie voor de praktijk
De relevantie van deze ontwerpstudie voor de praktijk kan worden samengevat als: 
-‐	   het blootleggen van een kritisch punt (bifurcatiepunt) in de ontwikkelingen van projectmanagement; een 

punt dat ons zal forceren te verkennen welke mogelijkheden er nog meer zijn naast het doorgaan op de 
ingeslagen weg (reductionistisch denken en werken);

-‐	   inzicht in de mechanismen die leiden tot projectsucces en tot een sprong naar een hoger niveau naar 
projectvolwassenheid;

-‐	   een aanpak voor chaordische projecten;
-‐	   26 projectbetrokkenen hebben hun kennis en vaardigheden verrijkt in het managen van chaordische 

projecten;
-‐	   een praktische bruikbaarheid.
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10.4 Suggesties voor verder onderzoek

De in dit hoofdstuk beschreven inzichten bieden suggesties voor verder onderzoek. Enkele daarvan zijn al 
aangestipt. In deze paragraaf passeren alle suggesties de revue.

Projectsucces
De fascinatie voor dit onderzoek kwam voort uit de observatie dat veel projecten - gebaseerd op reductionistisch 
projectmanagement - mislukken en dat dit niet leidt tot een aanpassing in de gehanteerde methoden. Dat was 
de motivatie om een aanpak te ontwikkelen vanuit een alternatief perspectief, dat zou leiden tot meer succes. 
De eerste vraag die opkomt voor verder onderzoek ligt voor de hand: Leidt Value-based Project Management 
tot meer succesvolle projecten? De resultaten van de %-test geven hiervoor weliswaar een bevestigend 
antwoord, maar door de beperking van deze test (de korte doorlooptijd, het beperkt aantal branches en 
de waardencongruentie met de onderzoeker) is het niet verantwoord deze resultaten te generaliseren naar 
een volledig project. Of Value-based Project Management tot meer succesvolle projecten leidt kan in verder 
onderzoek, met behulp van parallelle casestudies worden onderzocht. Dit is wat Dolan en Matthews (1993) 
'-testen noemen: een '-test stelt mensen in de gelegenheid het ontwerp voor onbepaalde tijd te gebruiken 
en eventuele problemen die zij tegenkomen te melden aan de ontwerper (Ozer, 1999). Met deze test kan 
direct antwoord worden verkregen op de vraag of het veldprobleem, dat de aanleiding is voor het ontwerp, 
daadwerkelijk met dit ontwerp wordt opgelost. Dat is wat ook ‘design science research’ beoogt: het genereren 
van kennis om veldproblemen op te lossen (Van Aken, 2005).

Positie
Een volgende suggestie voor verder onderzoek betreft het positioneren van Value-based Project Management 
in het scala van aanpakken voor projectmanagement. Participanten uit de %-test gaven aan Value-based Project 
Management in plaats van, naast of aanvullend op bestaande methodieken te gebruiken. De achterliggende 
!loso!e van Value-based Project Management is duidelijk anders dan die van aanpakken als PRINCE2 en 
PMBoK (complexiteitsdenken versus reductionistisch denken). Daarmee is echter niet gezegd dat aanpakken 
uit verschillende denkwerelden elkaar bijten. Een interessante vraag voor verder onderzoek kan zijn: Hoe 
verhoudt Value-based Project Management zich tot andere projectmanagementaanpakken?

Toepassingsdomein
Als beperking van dit onderzoek is de beperkte diversiteit aan branches bij de %-test genoemd. Bepaalde branches 
waren goed vertegenwoordigd (bouw en ICT), andere geheel afwezig (cultuur, zorg). Deze samenstelling is tot 
stand gekomen doordat de zoektocht naar participanten voor de testfasen met name heeft plaatsgevonden in 
het netwerk van de onderzoeker. Door deze keuze ontbreekt informatie over geschiktheid in andere branches. 
Verwant hieraan is het type organisatie. Bouw en ICT-gerelateerde organisaties herbergen veel technici. Zowel 
de cultuur van de organisatie als de waarden van de mensen die er werken zijn in kaart te brengen. Dat is in 
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dit onderzoek niet gebeurd. Het zou interessant zin om te onderzoeken of Value-based Project Management 
beter gedijt in bepaalde culturen en bij bepaalde mensen. Er zijn onderzoeken die suggereren dat er een 
verband bestaat tussen de persoonlijkheid van de projectmanager en het succes van zijn project (Dvir et al., 
2006). Vragen die aanleiding kunnen zijn voor verder onderzoek betreft het toepassingsdomein. Voor welke 
branches is Value-based Project Management geschikt? Voor welk type projectmanager/opdrachtgever is 
Value-based Project Management geschikt? Voor welk type organisatie is Value-based Project Management 
geschikt? Is er een cultuurpro!el voor de ideale ‘Value-based Project Management-organisatie’ op te maken? 
En is er een bepaald type projectmanager dat beter uit de voeten kan met Value-based Project Management 
dan zijn collega’s? 

Aantal interventies
Een vierde suggestie voor nader onderzoek heeft betrekking op het ontwerp zelf. In paragraaf 10.2 is de vraag 
gesteld of alle interventies nodig zijn om een hoger niveau van projectvolwassenheid te bereiken. Participanten 
aan de beide testen geven een voorkeur aan een beperkt aantal. Een van de participanten aan de %-test zei 
letterlijk: “Ik vind elf wel erg veel!” (VR1P). Om te kunnen bepalen of het met minder kan, wat er met het geheel 
gebeurt als er minder interventies plaatsvinden en hoe zij met elkaar samenhangen is interessante stof voor 
verder onderzoek.

10.5 Persoonlijke re!ectie

Dit proefschrift is een op persoonlijke waarden gebaseerd project: doorzettingsvermogen, ondernemerschap, 
verantwoordelijkheid, onafhankelijkheid en vertrouwen in alles wat je lief is. Het laatste zinsdeel zie ik in dit 
kader als de esthetische omschrijving van ‘passie voor projecten’. Value-based Project Management is ontstaan 
vanuit de visie dat de (projectmanagement-)wereld beter, mooier, natuurlijker wordt als we de zaken wat meer 
hun eigen weg laten zoeken, we meer vertrouwen op interactie en verbindingen respecteren. Het hogere doel 
van dit proefschrift is niet de doctorstitel geweest, maar het verder helpen van projectleiders en opdrachtgevers 
en hun projecten. De titel pak je dan ‘en-passant’ mee als projectresultaat. 

In de vijfhoek van karakteristieken voor projecten kan ik het ‘project proefschrift’ niet als chaordisch aanmerken. 
Erg complex was het niet. Er bleek een prima afbakening te bewerkstelligen in zowel investering als inhoud. 
De onderlinge verbanden tussen entiteiten bleken geen hoge orde te kennen. Ook de (technologische) 
onzekerheid was zeer beperkt. Zowel de te volgen (proces-)weg van vraag naar proefschrift, als de te volgen 
(inhouds-)weg van idee naar ontwerp waren toegankelijk. Promoveren in eigen tijd maakt dat de tijdsdruk 
op een laagteniveau komt, dat voor een buitenstaander zorgwekkend genoemd kan worden, maar in mijn 
situatie nauwelijks aan de orde was door de eerdergenoemde persoonlijke waarden. De beleving van een 
hoge tijdsdruk bleef beperkt tot perioden van enkele maanden aan het eind van dit project. Op de resterende 



236

twee assen scoort dit project wel hoog. De mist is lang hardnekkig blijven hangen. Na drie jaar doolde ik nog 
steeds rond, op zoek naar iets, zonder dat ik wist wat het was. Interne en externe signalen zeiden me echter 
dat het goed was. Zowel mijn promotor als ik hadden vertrouwen in een mooi proces en een goed resultaat, al 
wisten we beide niet hoe de ‘methode Mulder’ er concreet uit zou komen te zien. Ook het innovatieve karakter 
(‘het moet iets heel anders worden!’) heeft van begin af aan hoog in het vaandel gestaan. Dat geeft energie, 
leidt tot creativiteit en maakt dromen waar. Maar het brengt ook zorgen met zich mee: Hoe gaat de markt 
reageren? Is het wel een oplossing voor het veldprobleem? Past het tegen de tijd dat het gereed is nog wel 
in de context? De eerste reacties van de testers zijn echter positief en hoopgevend, evenals de reacties van 
mensen die inmiddels kennis hebben gemaakt met de aanpak. 

Ondanks dat deze promotie niet als chaordisch project is aan te merken, zijn er wel degelijk sprongen geweest 
die gezorgd hebben voor een hoger niveau van projectvolwassenheid. Drie sprongen in de ontwikkeling 
van dit project wil ik niet onvermeld laten. Een eerste sprong naar volwassenheid ontstond toen ik via mijn 
tweede promotor, Joan van Aken, in contact kwam met ‘design science research’. De ingenieursbenadering 
van deze onderzoeksmethodologie, en speci!ek de CIMO-logica daarvan, sloeg een brug tussen het creatieve 
ontwerpproces en de in de projectmanagementwereld zo dominante maakbaarheidsgedachte. Nu werd het 
mogelijk op rationele wijze uit te leggen wat ik aan het doen was. En juist die traceerbare logica bleek, gezien 
de reacties uit het werkveld, een geruststelling te zijn. Vertrouwen is niet iets dat met blauwe ogen te maken 
heeft, maar een mechanisme dat je kunt triggeren zodat voorspelbare e#ecten optreden. Die gedachtegang 
spreekt het werkveld aan. Ik herken bij mijzelf en hoor geluiden uit het werkveld, dat het juist de inzichtelijkheid 
in de achterliggende logica is, die vertrouwen in de aanpak biedt. 

Een tweede sprong in de groei naar projectvolwassenheid van dit proefschrift is te danken aan mijn 
enthousiasme over Ocean’s Eleven, een !lm uit 1960 met een ‘remake’ uit 2001. Het unieke en uitgebalanceerde 
samenspel tussen de personages, het wederzijdse respect voor elkaars bijdrage, de afwisseling en "exibiliteit in 
ieders rol en aandeel, de focus op het gedeelde belang… De parallellen zijn eindeloos. Door de Project’s Eleven 
in dit perspectief te aanschouwen, werd en wordt veel meer duidelijk wat de essentie van Value-based Project 
Management is. Het gebruik van een voor velen bekende metafoor helpt in het begrijpen van de aanpak. Dit 
is wederom een door het werkveld gewaardeerde interventie. Daarnaast biedt deze metafoor een schat aan 
inspiratie voor de verdere ontwikkeling van Value-based Project Management.

De grootste sprong in projectvolwassenheid was de confrontatie van een eerste versie van Value-based 
Project Management met het complexiteitsdenken. Oude en nieuwe gedachten en gedragingen wisselden 
elkaar af toen de positie van dit perspectief in het gehele onderzoek moest worden bepaald. Het project heeft 
daardoor vertraging opgelopen en is in de ogen van direct betrokkenen in die tijd, vele malen beter in kwaliteit 
geworden. Gaandeweg het project ben ik me steeds meer in het complexiteitsdenken gaan interesseren en 
dat heeft het ontwerpproces gegarandeerd beïnvloed. Het doet me bese#en dat ik erg veel ben blijven leunen 
op de ingenieurskant van mijn onderzoek door het kiezen van een zogenaamde systemische visie op het 
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complexiteitsdenken. Daar zijn talloze redenen voor aan te wijzen, waarin met name de aansluiting bij het 
werkveld van doorslaggevende betekenis is geweest. De nieuwsgierigheid naar een kijk op projecten vanuit 
een perspectief dat Stacey (2010) ‘complex responsive process’ noemt is daardoor gegroeid. Het is daarom goed 
te bese#en dat deze eerste wetenschappelijke poging om het complexiteitsdenken en projectmanagement 
te integreren, slechts een kennismaking is en dat er nog een mooie toekomst voor deze verstrengeling in het 
verschiet ligt.



238



Value-based Project Management 239

Referenties

Agarwal, N., U. Rathod (2006). De!ning ‘success’ for software projects: An exploratory revelation. International Journal of Project 
Management, 24(4), 358-370.

Akkermans, H., K. Van Helden (2002). Vicious and virtuous cycles in ERP implementation: A case study of interrelations between critical 
success factors. European Journal of Information Systems, 11(1), 35-46.

Allen, D. (2001). Getting things done: The art of stress-free productivity. London, UK: Penguin Books.
Amabile, T.M. (1996). Creativity in context. Boulder, CO: Westview.
Amabile, T.M. (1998). How to kill creativity. Harvard Business Review, 76(5), 76-87.
Amabile, T.M. (2000). Stimulate creativity by fueling passion. In E.L. (Ed), Handbook of principle of organizational behavior. Malden, MA: 

Blackwell.
Amabile, T.M., R. Conti, H. Coon, J. Lazenby, M. Herron (1996). Assessing the work environment for creativity. Academy of Management 

Journal, 39(5), 1154-1184.
Andersen, P. (1999). Complexity theory and organization science. Organization Science, 10(3), 216-232.
Anderson, N., R.M. Gasteiger (2007). Innovation and creativity in organizations: Individual and work team research "ndings and implications 

for government policy. Research report commissioned by the Dutch scienti!c council for government policy.
Andriessen, D.G. (2003). The value of weightless wealth. Thesis. University of Neyenrode, NL. 
Andriessen, D.G. (2004). Making sense of intellectual capital. Amsterdam, NL: Elsevier Butterworth-Heinemann.
Andriessen, D.G. (2007). Designing and testing an OD intervention: Reporting intellectual capital to develop organizations. Journal of 

Applied Behavioral Science, 43(1), 89-107.
Argyris, C. (1996). Unrecognized defenses of scholars: Impact on theory and research. Organization Science, 7(1), 79-88. 
Aryee, S., P.S. Budhwar, Z.X. Chen (2002). Trust as a mediator of the relationship between organizational justice and work outcomes. 

Journal of Organizational Behavior, 23(3), 267-285. 
Atkinson, R. (1999). Project management: Cost, time and quality, two best guesses and a phenomenon, its time to accept other success 

criteria. International Journal of Project Management, 17(6), 337-342. 
Baccarini, D. (1999). The logical framework method for de!ning project success. Project Management Journal, 30(4), 25-32. 
Bacharach, M., G. Gerardo, D.J. Zizzo (2004). The self-ful"lling prophecy of trust. Oxford, UK: BREB, University of Oxford.
Baker, W.E., J.M. Sinkula (2002). Market orientation, learning orientation and product innovation: Delving into the organization’s black 

box. Journal of Market - Focused Management, 5(2002), 5-23. 
Bakker, M., R.Th.A.J. Leenders, S.M. Gabbay, J. Kratzer, J.M.L. Van Engelen (2006). Is trust really social capital? Knowledge sharing in 

development projects. The Learning Organization, 13(6), 594-605.
Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. A social cognitive theory. Englewood Cli#s, UK: Prentice Hall.
Bandura, A. (1997). Self-e%cacy: The exercise of control. New York, NY: Freeman.
Bar-Yam, Y. (1997). Dynamics of complex systems. Massachusetts, MA: Addison-Wesley.
Bar-Yam, Y. (2002). Complexity rising: From human beings to human civilization, a complexity pro!le. Encyclopedia of life support systems. 

Oxford, UK: United Nations. 
Barber, B. (1983). The logic and limits of trust. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
Bass, B.M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York, NY: Free Press.
Bass, B.M., B.J. Avolio (1994). Improving organizational e#ectiveness through transformational leadership. Thousand Oaks, CA: Sage.
Belassi, W., O.I. Tukel (1996). A new framework for determining critical success / failure factors in projects. International Journal of Project 

Management, 14(3), 141-151.
Belbin, R.M. (1993). Team roles at work. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann.
Bennis, W. (1989). Why leaders can’t lead. Training & Development Journal, 43(4), 35-40.
Bennis, W., B. Nanus (1985). Leaders: The strategies for taking charge. New York, NY: Harper & Row Publishers.



240

Berntsson-Svensson, R. (2006). Successful software projects and products. Ronneby, SE: Blekinge Institute of Technology.
Besner, C., B. Hobbs (2006). The perceived value and potential contribution of project management practices to project success. Project 

Management Journal, 37(3), 37-.48
Bessant, J., S. Ca#yn, M. Gallagher (2001). An evolutionary model of continuous improvement behavior. Technovation, 21(2), 67-77.
Beyer, H.G. (1995). Toward a theory of evolution strategies: Self-adaptation. Evolutionary Computation, 3(3), 311-348.
Beyer, J.M., H.M. Trice (1982). The utilization process: A conceptual framework and synthesis of empirical !ndings. Administrative Science 

Quarterly, 27(4), 591-622.
Blyler, M., R.W. Co# (2003). Dynamic capabilities, social capital, and rent appropriation: Ties that split pies. Strategic Management Journal, 

24(7), 677-686.
Boonstra, J.J., H.O. Steensma, M.I. Demenint (1996). Ontwerpen en ontwikkelen van organisaties. Utrecht, NL: De Tijdstroom. 
Bosch-Rekveldt, M. (2011). Managing project complexity. A study into adapting early project phases to improve project performance in large 

engineering projects. Thesis. Delft, NL: Technological University of Delft.
Bourne, L. (2005). Project relationship management and the stakeholder circle. Thesis. Melbourne, AU: RMIT University.
Braa, K., R. Vidgen (1999). Interpretation, intervention, and reduction in the organizational laboratory: A framework for in-context 

information system research. Accounting Management and Information Technologies, 9(1999), 25-47. 
Brazier, M.A. Burniston (1963). Brain function. Los Angeles, CA: University of California Press.
Briner, W., M. Geddes (1990). Project leadership. New York, NY: Van Nostrand Reinhold.
Brockmöller, A.A.C. (2008). Knowledge sharing in expert-apprentice relations: Design of a protocol. Thesis. Enschede, NL: PPI Publishers. 
Brown, C.J. (2007). Sustaining the competitive edge of project management. Advanced	  Management	  Journal,	  72(1),	  22-‐43.
Buchan, N.R., R.T.A. Croson, R.M. Dawes (2002). Swift neighbors and persistent strangers: A cross-cultural investigation of trust and 

reciprocity in social exchange. Academic Journal of Sociology, 108(1), 168–206.
Buijs, J., R. Valkenburg (2005). Integrale productontwikkeling. Utrecht, NL: Lemma.
Bunge, M. (1967). Scienti"c research II: The search for truth. Berlin, DE: Springer Verlag.
Burke, C.S., D.E. Sims, E.H. Lazzara, E. Salas (2007). Trust in leadership: A multi-level review and integration. The Leadership Quarterly, 

18(2007), 606-632.
Butler, J.K., R.S. Cantrell, R.J. Flick (1999). Transformational leadership behaviors, upward trust, and satisfaction in self-managed work 

teams. Organization Development Journal, 17(1), 13-28.
Buunk, A.P., R.W. Meertens (1994). Sociale psychologie. Heerlen, NL: Open Universiteit.
Bygrave, W.D. (2007). The entrepreneurship paradigm. In: Neergaard H, J.P. Ulhøi. Handbook of qualitative research methods in 

entrepreneurship. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
Carayannis, E.G., Y.H. Kwak, F.T. Anbari (2005). The story of managing projects. Westport, UK: Preager Publishers.
Carroll, A.B., A.K. Buchholtz (2000). Business and society: Ethics and stakeholder management. Cincinnati, OH: South-Western Publishing Co.
Carson, J. (2007). A problem with problem solving. The mathematics educator, 17(2), 7-14.
Chatman, J.A. (1989). Improving interactional organizational research: A model of person– organization !t. Academy of Management 

Review, 14(3), 333-349.
Chen, C.C., C.C.H. Law, S.C. Yang (2009). Managing ERP implementation failure: A project management perspective. IEEE Transactions on 

Engineering Management, 56(1), 157-170.
Chen, W.T., T.T. Chen (2007). Critical success factors for construction partnering in Taiwan. International Journal of Projectmanagement, 

25(5), 475-484.
Chesney, A.A., E.A. Locke (1991). Relationships among goal di&culty, business strategies, and performance on a complex simulation task. 

Academy of Management Journal, 34(2), 400-424.
Choi, J., R. Price (2005). The e#ects of person–innovation !t on individual responses to innovation. Journal of Occupational and 

Organizational Psychology, 78(2005), 83-96.
Chrisostomo, D.T. (2008). Characteristics and skills of implementing an erp system in the guam public sector. Journal of International 

Business Research, 7(1), 31-52.



Value-based Project Management 241

Christenson, D., D.H.T. Walker (2004). Understanding the role of vision in project success. Project Management Journal, 35(3), 39-51.
Christenson, D., D.H.T. Walker (2008). Using vision as a critical success element in project management. International Journal of Managing 

Projects in Business, 1(4), 611-622.
Churchland, P.S. (2011). Braintrust: What neuroscience tells us about morality. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Clark, K.B., T. Fujimoto (1991). Product development performance. Boston, MA: Harvard Business School Press.
Cleland, D.I. (1990). Project management. Strategic design and implementation. New York, NY: McGraw-Hill.
Conrow, E.H., P.S. Shishido (1997). Implementing risk management on software intensive projects. IEEE Software, 14(7), 83-89.
Cooke-Davies, T., S. Cicmil, L. Crawford, K. Richardson (2007). Mapping the strange landscape of complexity theory, and its relationship to 

project management. Project Management Journal, 38(2), 50-61.
Cooper, G.C., E.J. Kleinschmidt (1994). Determinants of timeliness in product development. Journal of Product Innovation Management, 

11(5), 381-396.
Cozijnsen, A.J. (2009). Visie op organisatievolwassenheid. In: IPMA, Wegwijzer voor modellen voor organisatievolwassenheid bij 

projectmanagement. Zaltbommel, NL: Van Haren Publishing. 65-55.
Crawford, L., J. Pollack, D. England (2006). Uncovering the trends in project management. International Journal of Project Management, 

24(2), 175-184.
Crawford, M., A. Di Benedetto (2000). New products management. Hill Irwin, IL: McGraw.
Csikszentmihalyi, M. (1975). Beyond boredom and anxiety. Indianapolis, IN: Indiana University, Jossey-Bass.
Csikszentmihalyi, M. (1988). The "ow experience and its signi!cance for human psychology. In Csikszentmihalyi, M., I. Csikszentmihalyi 

(Eds.), Optimal experience: Psychology studies of !ow in consciousness. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Dahlén, M. (2008). Creativity unlimited: Thinking inside the box for business innovation, Chichester, UK: John Wiley & Sons LTD
Damodaran, L. (1996). User involvement in the system design process: A practical guide for users. Behavior and Information Technology, 

15(6), 363-377.
Davis, F.D., R.P. Bagozzi, P.R. Warshaw (1989). User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. 

Management Science, 35(8), 982-1003.
Daws, A.G., C.P. Boyd (2005). Evolution and the study of human behaviour: A primer for the scientist-practitioner. Behaviour Change, 22(2), 

114-121.
De Bakker, K. (2011). Dialogue on risk. E#ects of project risk management on project success. Thesis. Groningen, NL: University of Groningen. 
De Sitter, L.U. (1981). Op weg naar nieuwe kantoren en fabrieken. Deventer, NL: Kluwer.
De Wit, A. (1988). Measurement of project success. International Journal of Project Management, 6(3), 164-170.
Deci, E., J. Connell, R. Ryan (1989). Self-determination in a work organization. Journal of Applied Psychology, 74(4), 580-590.
Deci, E.L., R.M. Ryan (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York, NY: Plenum Press.
Den Hartog, D.N. (2002). Leadership as a source of inspiration. Oratie. Rotterdam, NL: Erasmus University Rotterdam.
Denyer, D., D. Tran!eld, J.E. Van Aken (2008). Developing design propositions through research synthesis. Organization Studies, 29(3), 

393-413.
Dexter, B. (2010). Critical success factors for developmental team projects. Team Performance Management, 16(7), 343-358.
Dietz, T., P. Stern (2008). Public participation in environmental assessment and decision making. Panel on public participation in 

environmental assessment and decision making, National Research Council, USA.
Dirks, K.T., D.L. Ferrin (2001). The role of trust in organizational settings. Organization Science, 12(4), 450-467.
Dirkx, M. (2002). E#ect van gebruikersbetrokkenheid bij ontwikkeling van informatiesystemen op vertrouwen en intentie tot gebruik. 

Eindhoven, NL: Technical University of Eindhoven.
Dolan, R.J., J.M. Matthews, (1993). Maximizing the utility of customer product testing: Beta test design and management. Journal of 

Product Innovation Management, 10(4), 318-330.
Dulger, M., C. Yilmaz (2011). How do learning focus and strategic choice in"uence innovativeness? The Business Review, 18(1), 69-75.
Dvir, D., A. Sadeh, A. Malach-Pines (2006). Projects and project managers: The relationship between project managers’ personality, project 

types, and project success. Project Management Journal, 5(37), 36-48.



242

Dvir,	  D.,	  S.	  Lipovetsky,	  A.	  Shenhar,	  A.	  Tishler	  (1998). In search of project classi!cation: A non-universal approach to project success factors. 
Research	  Policy,	  27(9),	  915-‐935.	  

Dweck, C.S. (1986). Motivational process a#ecting learning. American Psychologist, 41(1986), 1040-1048.
Dweck, C.S., E.L. Leggett (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review, 95(2), 256-273.
Eagly, A.H., M.C. Johannesen-Schmidt, M.L. Van Engen (2003). Transformational, transactional and laissez faire leadership styles: A meta-

analysis comparing women and men. Psychological Bulletin, 129(4), 569-591.
Edwards, J.R.E., D.M. Cable (2009). The value of value congruence. Journal of Applied Psychology, 94(3), 654-677.
Edwards, M.G. (2003). Through AQAL eyes, part 4: A new theory of holons. http://www.integralworld.net/edwards10.html 
Edwards, M.G. (2005). The integral holon: A holonomic approach to organisational change and transformation. Journal of Organizational 

Change Management, 18(3), 269-288.
Edwards, M.G. (2007). It’s just a phase I’m going through: Integral lenses and phase transitions in organizational transformation. Paper 

presented at the European Chaos & Complexity in Organizations. Network Annual Meeting, Bergen aan Zee, NL.
Egan, T.M. (2005). Factors in"uencing individual creativity in the workplace: An examination of quantitative empirical research. Advances 

in developing human resources, 7(2), 160-181.
Ellemers, N., D. De Gilder, S.A. Haslam (2004). Motivating individuals and groups at work. A social identity perspective on leadership and 

group performance. Academy of Management Review, 29(3), 459-478.
Ellinor, L., G. Gerard (1998), Creating and sustaining collaborative partnership at work. Dialogue, Rediscover the Transforming Power of 

Conversation. New York, NY: John Wiley.
Elving, W.J.L., K.M. Bennebroek (2005). Communicatie en organisatieverandering: De rol van commitment en vertrouwen. Tijdschrift voor 

Communicatiewetenschap, 33(4), 317-329.
Erikson, E.H. (1950). Childhood and society. Toronto, CA: Northon & Company.
Esponisa, A., T. Porter (2011). Sustainability, complexity and learning: Insights from complex systems approaches. The Learning 

Organization, 18(1), 54-72.
Eveland, W.P., M.H. Hively (2009). Political discussion frequency, network size and heterogeneity of discussions as predictors of political 

knowledge and Participation. Journal of Communication, 59(2), 205-224.
Filippo, H., E. Pelzers (2007). Wereldwijzer Noord-Scandinavië. Rijswijk, NL: Elmar.
Fillis, I. (2005). An examination of the internationalisation process of the smaller craft "rm in the United Kingdom and the Republic of Ireland. 

Thesis. Stirling, UK: University of Stirling.
Fillis, I., A. McAuley (2000). Modeling and measuring creativity at the interface. Journal of Marketing Theory and Practice, 8(2), 8-17.
Fitzgerald, L.A. (1997). What is chaos? Denver, CO, USA. http://www.orgmind.com/ learning_dialogically.php.
Fitzgerald, L.A. (2002). Chaos, the lens that transcends. Journal of Organizational Change Management, 15(4), 339-358. 
Fitzgerald, L.A., F.M. Van Eijnatten (2002). Chaos speak: A glossary of chaordic terms and phrases. Journal of Organizational Change 

Management, 154(4), 412-423.
Flanagan, J.C. (1954). The critical incident technique. Psychological Bulletin, 51(1954), 327-358.
Fletcher, A., J. Guthrie, P. Steane, G. Roos, S. Pike (2003). Mapping stakeholder perceptions for a third sector organization. Journal of 

Intellectual Capital, 4(4), 505-527. 
Franz, C.R., D. Robey (1986). Organizational context, user involvement and the usefulness of information systems. Decision Science, 17(3), 

329-356.
Freeman, R.E. (1984). Stockholders and stakeholders: A new perspective on corporate governance. California Management Review, 25(3), 

88-106.
Fui-Hoon Nah, F. (2006). Critical success factors for enterprise resource planning implementation and upgrade. Journal of Computer 

Information Systems, 46(4), 99-113.
Fuller, J.B., C.E.P. Patterson, D.Y. Hester (1996). A quantitative review of research on charismatic leadership. Psychological Reports, 78(1), 

271-287.
Gagne, M., E.L. Deci (2005). Self-determination theory and work motivation. Journal of Organizational Behavior, 26(4), 331-362.



Value-based Project Management 243

Gemmer, A. (1997). Risk management: Moving beyond process. IEEE Computer, 30(5), 33-43.
Gendlin, E.T. (1978). Focusing. Chicago, IL: University of Chicago.
Gerstlberger, W. (1999). Public-private partnerships und Stadtentwicklung, Ö#entlich private Project Gesellschaften zwischen Erweiterung und 

Aushöhlung kommunaler Handlungsfähigkeit. München, DE: München und Mering. 
Gijselinckx, C. (2006). Kritisch realisme en sociologisch onderzoek. Een analyse aan de hand van studies naar socialisatie in multi-etnische 

samenlevingen. Thesis. Leuven, BE: Katholieke Universiteit Leuven.
Gillespie, N.A., L. Mann (2004). Transformational leadership and shared values: The building blocks of trust. Journal of Managerial 

Psychology, 19(6), 588-607.
Gilson, L.L. (2008). Why be creative: A review of the practical outcomes associated with creativity at the individual, group, and 

organizational levels. In: Zhou, J., C.E. Shalley (Eds.), Handbook of organizational creativity. Mahwah, NJ: Erlbaum.
Glassman, B.S. (2009). Improving idea generation and idea management in order to better manage the fuzzy front end of innovation. Thesis. 

West Lafayette, Indiana, IN: Purdue University.
Gleick, J. (1987). Chaos: The making of a new science. New York, NY: Wiley.
Godfroij, A. (2010). De betekenis van managementwetenschappen voor de praktijk. Afscheidsrede. Nijmegen, NL: Radboud Universiteit.
Gong, Y., J. Huang, J. Farh (2009). Employee learning orientation, transformational leadership, and employee creativity: The mediating 

role of employee creative self-e&cacy. Academy of Management Journal, 52(4), 765-778.
Grabher, G. (2002). Cool projects, boring institutions: Temporary collaboration in Social Context. Regional Studies, 36(3), 205-214.
Gunderson, L.H., C.S. Holling (2002). Panarchy: Understanding transformations in human and natural systems, (eds). Washington: Island 

Press.
Hackman, J.R., G.R. Oldham (1976). Motivation through the design of work: Test of a theory. Organizational Behavior and Human 

Performance, 16(1976), 250-279.
Halman, J.I.M. (1994). Risicodiagnose in produktinnovatie, ontwikkeling van de risicodiagnose-methode RDM. Thesis. Eindhoven, NL: 

Technische Universiteit Eindhoven.
Harkema, S. (2003). A complex adaptive perspective on learning within innovation projects. The Learning Organization, 10(6), 340-346.
Hassan, A. (2007). Human resource development and organizational values. Journal of European Industrial Training, 31(6), 435-448. 
Havermans, L.A., D.N. Den Hartog, A.E. Keegan, M. Uhl-Bien (2011). Complexity Leadership: Enabling Semistructures for requisite complexity 

in project-based organizations. Paper for the Academy of Management. San Antonio, TX, USA.
Hedström, P., R. Swedberg (1998). Social mechanisms: An analytical approach to social theory. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Hektner, J.M., M. Csikszentmihalyi (1996). A longitudinal exploration of !ow and intrinsic motivation in adolescents. Paper at Annual Meeting 

of the American Educational Research Association, April, New York, NY, USA.
Hertogh, M., E. Westerveld (2010). Playing with complexity. Management and organisation of large infrastructure projects. Thesis. Rotterdam, 

NL: Erasmus University.
Herzberg, F. (2003). One more time: How do you motivate employees? Harvard Business Review, 81(1), 87-99.
Hevner, A., S. March, J. Park, S. Ram (2004). Design science in information system. MIS Quarterly, 28(1), 75-105.
Hock, D.W. (1996). The birth of the chaordic century: Out of control and into order. Washington, WA: Paper Extension National Leadership 

Conference.
Hong, P., A.Y. Nahm, W.J. Doll (2004). The role of project target clarity in an uncertain project environment. International Journal of 

Operations & Production Management, 24(11), 1269-1291.
Houchin, K., D. MacLean (2005). Complexity theory and strategic change: An empirically informed critique. British Journal of Management, 

16(2005), 149-166.
Huber, G.P. (1991). Organizational learning: The contributing processes and literatures. Organization Science, 2(1991), 71-87.
Hummels, H., J. De Leede (2000). Teamwork and morality: Comparing lean production and sociotechnology. Journal of Business Ethics, 

26(1), 75-88.
Iman, R., W. Conover (1983). Modern business statistics. New York, NY: Wiley.
IMPA (2009). Wegwijzer voor modellen voor organisatievolwassenheid bij projectmanagement. Zaltbommel, NL: Van Haren Publishing. 



244

IPMA (2006). Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement. Zaltbommel, NL: Van Haren.
James, K., K. Clark, R. Cropanzano (1999). Positive and negative creativity in groups, institutions, and organizations: A model and 

theoretical extension. Creativity Research Journal, 12(3), 211-226.
Janssen, P. (2003). Projectmanagement volgens PRINCE2. Amsterdam, NL: Pearson Education. 
Jiang, J.J., E. Chen, G. Klein (2002). The importance of building a foundation for user involvement in information system projects. Project 

Management Journal, 33(1), 20-26.
Jones, G.R., J.M. George (1998). The experience and evolution of trust: Implications for cooperation and teamwork. Academy of 

Management Review, 23(1998), 531-546.
Jørgensen, F., H. Boer, B.T. Laugen (2006). CI Implementation: An Empirical Test of the CI Maturity Model. Creativity and Innovation 

Management, 15(4), 328-337.
Judge, T.A., R.F. Piccolo (2004). Transformational and transactional leadership: A meta-analytic test of their relative validity. Journal of 

Applied Psychology, 89(5), 755-768.
Jung, D.I., B.J. Avolio (2000). Opening the black box: An experimental investigation of the mediating e#ects of trust and value congruence 

on transformational and transactional leadership. Journal of Organizational Behavior, 21(8), 949-964.
Kaplan, R.S. (1998). Innovation action research: Creating new management theory and practice. Journal of Management Accounting 

Research, 10(1998), 89-118.
Karlsen, J.T. (2002). Project stakeholders management. Engineering Management Journal, 14(4), 19-24.
Karssing, E.D. (2003). Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek. Tijdschrift voor Compliance, 1(2003), 12-15.
Kass, S.J., S.J. Vodanovich, A. Callender (2001). State-trait boredom: Relationship to absenteeism, tenure, and job satisfaction. Journal of 

Business and Psychology, 16(2), 317-327.
Kaymaz, K. (2011). Performance feedback: Individual based re"ections and the e#ect on motivation. Business and Economics Research 

Journal, 2(4), 115-134.
Keegan, A.E., D.N. Den Hartog (2004). Transformational leadership in a project-based environment: A comparative study of the leadership 

styles of project managers and line managers. International Journal of Project Management, 22(8), 609-617.
Keller, R. (1986). Predictors of the performance of projects groups in R&D organizations. Academy of Management Journal, 29(4), 715-726.
Kernan, M.G., R.G. Lord (1989). The e#ects of explicit goals and speci!c feedback on escalation processes. Journal of Applied Social 

Psychology, 19(1989), 1125-1143. 
Kerzner, H. (1992). Project management: A systems approach to scheduling, scheduling and controlling. New York, NY: Van Nostrand 

Rheinhold.
Kerzner, H. (2001). Strategic planning for project management using a project management maturity model. New York, NY: Wiley.
Kerzner, H., F.P. Saladis (2009). Value-driven project management. New York, NY: Wiley.
Kessels, J. (1995). Opleidingskundig onderzoek. Het aannemelijk maken van beweringen. Opleiding & Ontwikkeling, 5(5), 41-47.
Khang, D.B., T.L. Moe (2008). Success criteria and factors for international development projects: A life-cycle-based framework. Project 

Management Journal, 39(1), 72-84.
Khurana, A., S. Rosenthal (1998). Towards holistic front ends in new product development. Journal of Product Innovation Management, 

15(1998), 57-74.
Kijk op ontwikkeling (2011). Biologische ontwikkeling. Geraadpleegd op http://www.kijkopontwikkeling.nl/problemen/biologische-

ontwikkeling/wat-is-biologische-ontwikkeling.html.
Kira, M., F.M. Van Eijnatten (2008). Socially sustainable work organizations: A chaordic systems approach. Systems Research and Behavioral 

Science, 25(2008), 743-756.
Kira, M., F.M. Van Eijnatten, D.B. Balkin (2010). Crafting sustainable work: Development of personal resources. Journal of Organizational 

Change Management, 23(5), 616-632.
Koch, R., K. Leitner (2008). The dynamics of functions of self-organization in the fuzzy front end: Empirical evidence from the Austrian 

semiconductor industry. Creativity and Innovation Management, 17(3), 216-226.
Koppenjan, J.F.M., E.H. Klijn (2004). Managing uncertainties in networks: A network perspective on problem solving and decision making. 



Value-based Project Management 245

Londen, UK: Routledge.
Koskela, L., G. Howell (2002). The underlying theory of project management is obsolete. Proceedings of PMI Research Conference, 293-302.
Kotter, J.P. (1996). Leading change. Harvard, UK: Harvard Business School Press.
Kuczmarski, T.D. (1996). Fostering an innovation mindset. Journal of Consumer Marketing, 13(6), 7-13.
Kuipers, H. (1989). Zelforganisatie als ontwerpprincipe. Eindhoven, NL: Technical University of Eindhoven. 
Kupers, W. (2008). Embodied ‘interlearning’: An integral phenomenology of learning in and by organizations. The Learning Organization, 

15(5), 388-408.
Lako#, G. (1992). Metaphor and thought. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Laszlo, E., C.H. Laszlo (1997). The insight edge: An introduction to the theory and practice of evolutionary management. Westport, CT: 

Quorum Books.
Latham, G.P., E.A. Locke (1991). Self-regulation through goal setting. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(1991), 

212-247.
Lekkerkerk, L.J. (2012). Innovatie- en organisatiestructuur. Ontwikkeling en test van een functiemodel voor structuuronderzoek en -diagnose. 

Thesis. Nijmegen, NL: Radboud Universiteit.
Lewicki, R.J., D.J. McAllister, R. Bies (1998). Trust and distrust: New relationships and realities. Academy of Management Review, 23(3), 438-

458.
Lewis, J.P. (2001). Project planning, scheduling and control: A hands-on guide to bringing projects in on time and on budget. New York, NY: 

McGraw-Hill.
Leybourne, S.A., E. Sadler-Smith (2006). The role of intuition and improvisation in project management. International Journal of Project 

Management, 24(2006), 483-492.
Lillies, P. (2001). Case study of a knowledge-based organization. Alberta, CA: Athabasca University. 
Lim C.S., M.Z. Mohamed (1999). Criteria of project success: An exploratory re-examination. International Journal of Project Management, 

17(4), 243-248.
Lindkvist, L., J. Söderlund, F. Tell (1998). Managing product development projects: On the signi!cance of fountains and deadlines. 

Organization Studies, 19(6), 931-951.
Liu, H. (2004). A brief history of the concept of chaos. Peking, CN: Peking University, Department of Philosophy: http://members.tripod.

com/~huajie/Paper/chaos.htm.
Liu, L. (2009). How does strategic uncertainty and project sponsorship relate to project performance? Management Research News, 32(3), 

239-253.
Livingstone, L., D. Nelson, S. Barr (1997). Person-environment !t and creativity: An examination of supply-value and demand-ability 

versions of !t. Journal of Management, 23(2), 119-146.
Locke, E.A. (1976). Handbook of industrial and organizational psychology. Chicago, IL: Rand McNally.
Locke, E.A., D.O. Chah, D.S. Harrison, N. Lustgarten (1989). Separating the e#ect of goal speci!city from goal level. Organizational Behavior 

and Human Decision Processes, 43(2), 270-267.
London, M., J.W. Smither (1995). Can multisource feedback change perceptions of goal accomplishment, self-evaluations, and 

performance-related outcomes? Theory-based applications and directions for research. Personnel Psychology, 48(1995), 803-839.
Loonam, J.A., J. McDonagh (2005). Exploring top management support for the introduction of enterprise information systems. Irish	  

Journal	  of	  Management,	  26(1), 163-178.
Lorenz, E.N. (1963). Deterministic non-periodic "ow. Journal of the Atmospheric Sciences, 20(1963), 130-141.
Lynn, G.S., A.E. Akgün (2001). Project visioning: Its components and impact on new product success. Journal of Product Innovation 

Management, 18(6), 364-387.
Mahmood, M.A., J.M. Burn, L.A. Gemoets, C. Jacquez (2000). Variables a#ecting information technology and-user satisfaction: A meta-

analysis of the empirical literature. International Journal of Human-Computer Studies, 52(4), 751-771.
Martijnse N., P. Noordam (2007). Projectmanagement: Lessen uit falende en succesvolle ICT-projecten. Management Control en 

Accounting, 3(april), 36-45.



246

Martin, R., P. Sunley (2007). Complexity thinking and evolutionary economic geography. Journal of Economic Geography, 7(5), 573-601.
Maslow, A.H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50(1943), 370-396.
Mayer, R.C., J.H. Davis, F.D. Schoorman (1995). An integrative model of organizational trust. Academy of Management Review, 20(1995), 

709-734.
McClurg, S.D. (2006). The electoral relevance of political talk: Examining disagreement and expertise e#ects in social networks on political 

participation. American Journal of Political Science, 50(3), 737-754.
McKeen, J.D., T. Guimaraes (1997). Successful strategies for user participation in systems development. Journal of Management 

Information Systems, 14(2), 133-152.
Meijer, B.R. (2006). Organization Structures for Dealing with Complexity. Thesis. Delft, NL: Technical University of Delft.
Meredith, J. R., S.J. Mantel (2006). Project management: A managerial approach. New York, NY: John Wiley & Sons, Inc.
Merriam, S.B. (1988). Case study research in education. San Francisco, CA, USA: Jossey-Bass Inc.
Merrow, E. (2011). Industrial megaprojects: Concepts, strategies and practices for success. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Meurs, P. (2008). Sociaal vertrouwen: Een kwestie van durf. SER: http://www.verwey_jonker.nl.
Milis, K., R. Mercken (2002). Success factors regarding the implementation of ICT investment projects. International Journal of Production 

Economics, 80(2002), 105-117.
Mintzberg, H. (1973). The nature of managerial work. California, CA: University of California, Prentice Hall.
Mintzberg, H. (1983). Power in and around organizations. California, CA: University of California, Prentice Hall.
Mintzberg, H., F. Westley (2001). Decision making: It’s not what you think. MIT Sloan Management Review, 42(3), 89-93.
Miron, E., M. Frez, E. Naveh (2004). Do personal characteristics and cultural values that promote innovation, quality, and e&ciency 

compete or complement each other? Journal of Organizational Behavior, 25(2), 175-199.
Mitchell, R.K., B.R. Agle, D.J. Wood (1997). Toward a theory of stakeholder identi!cation and salience: De!ning the principle of who and 

what really counts. The Academy of Management Review, 22(4), 853-886.
Mithen, S.J. (1998). Creativity in human evolution and prehistory. London, UK: Routledge. 
Montazemi, A.R. (1988). Factors a#ecting information satisfaction in the context of small business environment. MIS Quarterly, 12(2), 239-

256.
Morris, P.W.G. (1994). The Management of Projects, London, UK: Thomas Telford.
Morris, P.W.G., J.K. Pinto (2004). The Wiley Guide to Managing Projects. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons.
Morrison, K. (2008). Educational philosophy and the challenge of complexity theory. In: Mason, M.I. Complexity Theory and the Philosophy 

of Education. Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell.
Mossholder, K.W. (1980). E#ects of externally mediated goal setting on intrinsic motivation: A laboratory experiment. Journal of Applied 

Psychology, 65(2), 202-210.
Müller, R. (2003). Determinants for external communications of IT project management. International Journal of Project Management, 

21(5), 345-354.
Mumford, M.D., S.B. Gustafson (1988). Creativity syndrome: Integration, application and innovation. Psychological Bulletin, 103(1), 27-43.
Neap, H.S., S. Aysal (2004). Owner’s factor in value-based project management in construction. Journal of Business Ethics, 50(1), 97-103.
Neering, R., R. Batenburg, E. Bunk, F. Harmsen, S. Brinkkemper (2005). Het IT-methodenlandschap in Nederland anno 2005. Utrecht, NL: 

Utrecht University.
Niehaves, B. (2007). On epistemological pluralism in design science. Scandinavian Journal of Information Systems, 19(2), 93-104.
Nogeste, K. (2006). Development of a method to improve the de"nition and alignments of intangible project outcomes with tangible project 

outputs. Melbourne, AU: RMIT Business. 
Oldham, G.R., A. Cummings (1996). Employee creativity: Personal and contextual factors at work. Academy of Management Journal, 39(3), 

607-634.
Opdenakker, R. (2012). Strategic momentum in virtual R&D project teams a complement to management. Thesis. Eindhoven, NL: Technical 

University of Eindhoven.
Ostro#, C., T.A. Judge (2007). Perspectives on organizational "t. Mahwah, NJ: Erlbaum.



Value-based Project Management 247

Ozer, M. (1999). A survey of new product evaluation models. Journal of Product Innovation Management, 1(1), 77-94.
Packendor#, J. (1995). Inquiring into the temporary organization: New directions for project management research. Scandinavian Journal 

of Management, 11(4), 319-333.
Pandza, K., R. Thorpe (2010). Management as design, but what kind of design? An appraisal of the design science analogy for 

management. British Journal of Management, 21(2010), 171-186.
Partington, P., H. Harris (1999). Team role balance and team performance: An empirical study. Journal of Management Development, 18(8), 

694-705.
Pasian, B., S. Sankaran, S. Boydell (2012). Project management maturity: A critical analysis of existing and emergent factors. International 

Journal of Managing Projects in Business, 5(1), 146-157.
Pawson, R., N. Tilley (1997). Realistic Evaluation. London, UK: Sage.
Pe#ers, K., T. Tuunanen, M. Rothenberger, S. Chatterjee (2008). A design science research methodology for information systems research. 

Journal of Management Information Systems, 24(3), 45-77.
Perkins, D.N. (1988). Creativity and the quest for mechanism. In: Sternberg, R.E., E.E. Smith: The Psychology of Human Thought. Cambridge, 

UK: Cambridge University Press.
Peslak, A., M. Stanton (2007). Information technology team achievement: An analysis of success factors and development of a team 

success model (TSM). Team Performance Management, 13(1), 21-33.
Piccolo, R.F., J.A. Colquitt (2006). Transformational leadership and job behaviors: The mediating role of core job characteristics. Academy 

of Management Journal, 49(2), 327-340.
Pinto, J.K., D.P. Slevin (1988). Project success: De!nitions and measurement techniques. Project Management Journal, 19(1), 67-72.
Pinto, J.K., D.P. Slevin (1989). Critical success factors in R&D projects. Research Technology Management, 31(1), 31-35. 
Pinto, J.K., D.P. Slevin, B. English (2009). Trust in projects: An empirical assessment of owner/ contractor relationships. International Journal 

of Project Management, 27(6), 638-648.
Pinto, J.K., S.J. Mantel (1990). The causes of project failure. Transactions on Engineering Management, 37(4), 269-276.
Platje, A. (2006). Projectmanagement: Middel en geen doel. Management Executive, 5(2006), 13-15.
PMI (1996). A guide to the project management body of knowledge. New York City, NY: Sylva.
PMI (2000). A guide to the project management body of knowledge. New York City, NY: Sylva.
Pollack, J. (2007). The changing paradigms of project management. International Journal of Project Management, 25(3), 266-274.
Porter, T.W., B.S. Lilly (1996). The e#ects of con"ict, trust, and task commitment on project team performance. The International Journal of 

Con!ict Management, 7(4), 361-376.
Post, J.E., L.E. Preston, S. Sachs (2002). Rede"ning the corporation. Stakeholder Management and Organizational Wealth. Chicago, IL: 

Stanford University Press.
Prigogine, I., I. Stengers (1984). Order out of chaos: Man’s new dialogue with nature. New York, NY: Bantam.
PRINCE2 (2011). PRINCE2. Geraadpleegd op http://www.prince-o&cialsite.com.
Pritchard, R.D. (1990). Measuring and improving organizational productivity. New York, NY: Praeger Publishers.
Pruit, D.G., M.J. Kimmel (1977). Twenty years of experimental gaming: Critique, synthesis and suggestions for the future. Annual Review of 

Psychology, 28(1977), 363-392.
Putnam, R.D. (2000). Bowling alone. The collapse and revival of American community. New York, NY: Simon & Schuster.
Putnik, G.D. (2009). Complexity framework for sustainability: An analysis of !ve papers. The Learning Organization, 16(3), 261-270.
Quinn, R.W. (2005). Flow in knowledge work: High performance experience in the design of national security technology. Administrative 

Science Quarterly, 50(2005), 610-641.
Rad, P.F. (2003). Project success attributes. Cost Engineering, 45(4), 23-29.
Rampley, M. (1998). Creativity. British Journal of Aesthetics, 38(3), 265-278.
Raza, A., A.R. Kausar, P. David (2007). The social management of embodied knowledge in a knowledge community. Journal of Knowledge 

Management, 11(5), 45-54.
Redmond, M.R, M.D. Mumford, R. Teach (1993). Putting creativity in work: E#ects of leader behavior on subordinate creativity. 



248

Organizational Behavior and Human Decision Processes, 55(1), 120-151.
Reinertsen, D.G. (1999). Taking the fuzziness out of the fuzzy front end. Research Technology Management, 11(6), 25-31.
Renkema, T.J.W., E.W. Berghout (2005). Investment appraisal and management. University of Groningen, NL. Geraadpleegd op: Sprouts. 

http://sprouts.aisnet.org/5-29.
Richardson, K.A. (2008). Managing complex organizations: Complexity thinking and the science and art of management. E:CO, 10(2), 

13-26.
Robertson, S. (2004). Requirements and the business case. IEEE Software, 21(2004), 93-95.
Rokeach, M. (1973). The nature of Human Values. New York, NY: The Free Press.
Romme, A.G. (2003). Making a di#erence: Organization as design. Organization Science, 14(5), 559-573.
Rothwell, R., P. Gardiner (1985). Invention, innovation, re-innovation and the role of the user: A case study of British hovercraft 

development. Technovation, 3(3), 167-186.
Rowley, T.J. (1997). Moving beyond dyadic ties: A network theory of stakeholder in"uences. Academy of Management Review, 22(4), 887-

910.
Russel, R.K., D.D. Tippett (2008). Critical success factors for the fuzzy front end of innovation in the medical device industry. Engineering 

Management Journal, 20(3), 36-43.
Sargut, G., R.G. McGrath (2011). Learning to live with complexity, Harvard Business Review, 89(9), 68-76.
Savage, G.T., T.W. Nix, C. Whitehead, J. Blair (1991). Strategies for assessing and managing organizational stakeholders. Academy of 

Management Executive, 5(2), 61-76.
Saynisch, M. (2010). Beyond frontiers of traditional project management: An approach to evolutionary, self-organizational principles and 

the complexity theory - results of the research program. Project Management Journal, 41(2), 21-37.
Schillo, M. (2002). Self-organization and adjustable autonomy: Two sides of the same medal? Connection Science, 14(4), 345-359.
Schmid, B., J.  (2008). Motivation in project management: The project manager’s perspective. Project	  Management	  Journal, 39(2), 

60-71. 
Schmidt, W.H., B.Z. Posner (1983). Managerial values in perspective. New York, NY: American Management Associations.
Schwarz, N., D. Oyserman (2001). Asking questions about behavior: Cognition, communication, and questionnaire construction. 

American Journal of Evaluation, 22(2), 127-160.
Seifert, T., C. Hedderson (2010). Intrinsic motivation and "ow in skateboarding: An ethnographic study. Journal of Happiness Studies, 

11(2010), 277-292.
Senior, B. (1997). Team roles and team performance: Is there ‘really’ a link? , 70(3), 

241-258.
Shenhar, A.J. (2001). One size does not !t all projects: Exploring classical contingency domains. Management Science, 47(3), 394-414.
Shenhar, A.J., D. Dvir (2007). Reinventing project management. The diamond approach to successful growth and innovation. Boston, MA: 

Harvard Business School Press.
Shenhar, A.J., D. Dvir, O. Levy, A.M. Maltz (2001). Project success: A multidimensional concept. Long Range Planning Journal, 34(2001), 

699-725. 
Shenhar, A.J., J. Reneir (1996). How to de!ne management: A modular approach. Management Development Review, 9(1), 25-31.
Shin, S.J., J. Zhou (2003). Transformational leadership, conservation, and creativity: Evidence from Korea. Academy of Management 

Journal, 46(6), 703-714.
Simon, H.A. (1962). The architecture of complexity. Proceedings of the American Philosophical Society, 106(6), 467-482.
Slater, S.F., J. Narver (1995). Market orientation and the learning organization. Journal of Marketing, 59(3), 63-74.
Small, J., D. Walker (2010). The emergent realities of project praxis in socially complex project environments. International Journal of 

Managing Projects in Business, 3(1), 147-156.
Smedlund, A. (2008). Identi!cation and management of high-potential professional services. Management Decision, 46(6), 864-879.
Smetsers, F. (2007). Samenwerken in teams, een vanzelfsprekendheid? Thesis. Nijmegen, NL: Radboud Universiteit. 
Smith, E.R., D.M. Mackie (2008). Social psychology. London, UK: Psychology press.



Value-based Project Management 249

Söderlund, J. (2004). On the broadening scope of the research on projects: A review and a model for analysis. International Journal of 
Project Management, 22(8), 655-667.

Söderlund, J. (2011). Pluralism in project management: Navigating the crossroads of specialization and fragmentation. International 
Journal of Management Reviews, 13(2011), 153–176.

Stacey, R.D. (2010). Complexity and organizational reality. Uncertainty and the need to rethink management after the collapse of investment 
capitalism. London, UK: Routledge.

Stacey, R.D., J.D. Gri&n, P. Shaw (2000). Complexity and management. Fad or radical challenge to systems thinking? New York, NY: Routledge.
Stam, C. (2007). Knowledge productivity: Designing and testing a method to diagnose knowledge productivity and plan for enhancement. 

Thesis. Enschede, NL: University of Twente.
Stam, C. (2011). Bètatesten van ontwerpstellingen. In: Van Aken, J.E., D. Andriessen: Handboek ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek. 

Wetenschap met e#ect. Amsterdam, NL: Boom.
Standish Group (1994). Chaos report. West Yarmouth, MA: Standish Group International. 
Standish Group (1999). Chaos report. West Yarmouth, MA: Standish Group International. 
Standish Group (2004). Chaos report. West Yarmouth, MA: Standish Group International. 
Standish Group (2009). Chaos report. West Yarmouth, MA: Standish Group International. 
Stoker, J. (2005). Leiderschap verandert. Rede. Groningen, NL: Universiteit van Groningen.
Stretton, A. (1994a). A short history of modern project management. Part one. Australian Project Manager, 14(1994), 36-37.
Stretton, A. (1994b). A short history of modern project management. Part three. Australian Project Manager, 14(1994), 65-68.
Stretton, A. (1994c). A short history of modern project management. Part four. Australian Project Manager, 15(1994), 46-47.
Sutter!eld, J.S., S.S. Friday-Stroud, S.L. Shivers-Blackwell (2006). A case study of project and stakeholder management failures: Lessons 

learned. Project Management Journal, 37(5), 26-35. 
Sydow, J., L. Lindkvist, R. DeFillippi (2004). Project-based organizations, embeddedness and repositories of knowledge: Editorial. 

Organization Studies, 25(9), 1475-1489.
Tatikonda, M.V., S.R. Rosenthal (2000). Successful execution of product development projects: Balancing !rmness and "exibility in the 

innovation process. Journal of Operations Management, 18(4), 401–425.
Taylor, F.W. (1962). The principles of scienti"c management, Ney York, NY: W.W. Norton & Company.
Thomas, G., W. Fernandez (2008). Success in IT projects: A matter of de!nition? International Journal of Project Management, 26(2008), 

733-742.
Thomas, J., C. Delisted, K. Judgev (2001). Exploring the ‘knowing-doing’ gap in project management or selling project management to 

executives phase II. Working paper #2001044. Centre for Innovative Management.
Thomas, J., M. Mullaly (2008). Researching the value of project management. Newtown Square, PA: Project Management Institute.
Tierney, P., S.M. Farmer (2002). Creativity self-e&cacy: Its potential antecedents and relationship to creative performance. Academy of 

Management Journal, 45(6), 1137-1148.
Toor, S., S. Ogunlana (2009). Ine#ective leadership: Investigating the negative attributes of leaders and organizational neutralizers. 

Engineering, Construction and Architectural Management, 16(3), 254-272.
Tran!eld, D., D. Denyer, P. Smart (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means 

of systematic review. British Journal of Management, 14(2003), 207-222.
Trist, E. (1981). The evolution of socio-technical systems. Occasional paper 2., Toronto, CA: Quality of Worklife Centre.
Tsoukas, H., C. Knudsen (2005). Handbook on organization theory. Oxford, UK: Oxford University Press.
Tukel, O., W.O. Rom (1997). Ensuring quality in resource constrained project scheduling. European Journal of Operational Research, 103(3), 

483-496. 
Turner, R.J. (1999). The handbook of project-based management. Berkshire, UK: McGraw-Hill.
Turner, R.J., A. Ledwith, J. Kelly (2009a). Project management in small to medium-sized enterprises: A comparison between !rms by size 

and industry. Managing Projects in Business, 2(2), 282-296. 
Turner, R.J., R. Müller (2003). On the nature of the project as a temporary organization. International Journal of Project Management, 



250

21(2003), 1-8.
Turner, R.J., R. . 

Managing	  Projects	  in	  Business,	  2 198-216.
Turner, R.J., R.A. Cochrane (1993). Goals-and-methods matrix: Coping with projects with ill de!ned goals and/or methods of achieving 

them. International Journal of Project Management, 11(2), 93-102.
Twijnstra Gudde, (z.j.). Methodes vergeleken. Geraadpleegd op: http://www.twynstragudde kennis-bank.nl/KB/Kennisbank-

homepage/401-Projectmanagement/451-Methodes-vergeleken.html.
Uhl-Bien, M., R. Marion (2009). Complexity leadership in bureaucratic forms of organizing: A meso model. The Leadership Quarterly, 20(4), 

631-650.
Uhl-Bien, M., R. Marion, B. McKelvey (2007). Complexity leadership theory: Shifting leadership from the industrial age to the knowledge 

era. The Leadership Quarterly, 18(2007), 298-318.
Van Aken, J.E. (1994). De bedrijfskunde als ontwerpwetenschap. De regulatieve en de re"ectieve cyclus. Bedrijfskunde, 66(1), 16-26.
Van Aken, J.E. (2004). Management research based on the paradigm of the design sciences: The quest for tested and grounded 

technological rules. Journal of Management Studies, 41(2), 219-246. 
Van Aken, J.E. (2005). Management research as a design science. British Journal of Management, 16(2005), 19-36.
Van Aken, J.E. (2007). Design science and organization development interventions: Aligning business and humanistic values. Journal of 

Applied Behavioral Science, 43(1), 67-88.
Van Aken, J.E. (2009). Ontwerpen van organisaties. In: Boonstra, J. (ed.). De verandermanagement-box. Schiedam, NL: Managementboek. 
Van Aken, J.E., D. Andriessen (2011). Handboek ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek. Wetenschap met e#ect. Amsterdam, NL: Boom.
Van Aken, J.E., H. Berends, H. Van der Bij (2007). Problem solving in organizations: A methodological handbook for business students. 

Cambridge, UK: University Press.
Van Aken, J.E., M.C.D.P. Weggeman (2000). Managing learning in informal innovation networks: Overcoming the Daphne-dilemma. R&D 

Management, 30(2), 139-149.
Van Aken, T. (1996). De weg naar projectsucces. Thesis. Den Haag, NL: Reed.
Van Dale (2005). Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14e herziene uitgave, Utrecht, NL: Van Dale Lexicogra!e.
Van de Water, H.W.K., K. Ahaus, R. Rozier (2007). Team roles, team balance and performance. Journal of Management Development, 27(5), 

499-512.
Van den Besselaar, P. (2000). De dynamiek van technologische ontwikkeling en innovatie. Thesis. Amsterdam, NL: University of Amsterdam.
Van der Loo, H. (2007). Kus de visie wakker. Den Haag, NL: Academic Service.
Van der Post, W.Z. (1996). The relationship between organizational culture and "nancial performance amongst industrial organisations listed 

on the JSE for the period 1984 to 1993. Thesis. Stellenbosch, ZA: University of Stellenbosch.
Van der Vlist, R. (1991). Leiderschap in organisaties. Utrecht, NL: Lemma.
Van der Wal, Z. (2006). Kernwaarden in openbaar bestuur en bedrijfsleven. Beleidswetenschap, 2(2006), 48-63.
Van Eijnatten, F.M. (2003). Chaordic systems thinking. Chaos and complexity to explain human performance management. Paper: Business 

Excellence 2003. Guimaraes, PT: University of Minho.
Van Eijnatten, F.M. (2004). Chaordic systems thinking. Some suggestions for a complexity framework to inform a learning organization. 

The Learning Organization, 11(6), 430-449.
Van Eijnatten, F.M. (2009). De illusie van beheersing. Studium Generale, Universiteit Utrecht. Geraadpleeg op: http://www.sg.uu.

nl/2009/11/04/de-illusie-van-beheersing/
Van Eijnatten, F.M., A. Poorthuis, J. Peters (2002). Inleiding in chaosdenken theorie en praktijk. Assen, NL: Van Gorcum. 
Van Eijnatten, F.M., G.D. Putnik (2004). Chaos, complexity, learning, and the learning organization. Towards a chaordic enterprise. The 

Learning Organization, 11(6), 418-429.
Van Eijnatten, F.M., M. Van Galen (2002). Chaos, dialogue and the dolphin’s strategy. Journal of Organizational Change Management, 15(4), 

391-401.
Van Luijtelaar, L.J.H.B. (2010). The bright and dark side of creativity and innovation. Eindhoven, NL: Technical University of Eindhoven.



Value-based Project Management 251

Van Strien, P.J. (1986). Praktijk als wetenschap. Methodologie van het sociaal-wetenschappelijk handelen. Assen, NL: Van Gorcum.
Van Tulder, R., M. Kaptein, E.M. Van Mil, R.A. Schilpzand (2004). De strategische stakeholderdialoog. Opkomst, succesfactoren en toekomst. 

Rotterdam, NL: Erasmus Universiteit.
Van Twist, M.J.W., E.H. Klijn (2007). Alliantievorming en het management van verwachtingen. M&O, 5(sep/okt), 34-48.
Veil, C., R.J. Turner (2002). Group e&ciency improvement: How to liberate energy in project groups. International Journal of Project 

Management, 20(2), 137-142.
Veltman, F. (2001). Het verschil tussen vaag en niet precies. Rede. Amsterdam, NL: Universiteit van Amsterdam.
Vermaak, J.G. (2009). Plezier beleven aan taaie vraagstukken. Thesis. Amsterdam, NL: Universiteit van Amsterdam.
Verworn, B. (2009). A structural equation model of the impact of the “fuzzy front end” on the success of new product development. 

Research Policy, 38(10), 1571-1581.
Verworn, B., C. Herstatt (2003). A causal model of the impact of the ‘fuzzy front end’ on the success of the new product development, in: 

Proceedings of the 10th Product Development Conference (EIASM), Brussels June 10-12.
Villachica, S.W., D.L. Stone, J. Endicott (2004). Project alignment: Ensuring successful development and implementation from day one. 

Performance Improvement, 43(10), 9-15.
Von Ghyczy, T. (2003). The fruitful "aws of strategy metaphors. Harvard Business Review, 81(9), 86-94.
Vorst, J.L.H. (2007). Alles moet veranderen opdat alles hetzelfde blijft. Thesis. Amstelveen, NL: Lenthe.
Walker, D.H.T., L. Bourne, S. Rowlinson (2003). Stakeholders and the supply chain. In: Walker, D.H.T., S. Rowlinson. A cross industry project 

management perspective. Abingdon, Oxon: Taylor & Francis, 70-100.
Wallace, L., M. Keil (2004). Software project risks and their e#ects on outcomes. Communications of the ACM, 47(4), 68-73.
Wateridge, J. (1998). How can IS/IT projects be measured for success. International Journal of Project Management, 16(1), 59-63. 
Weaver, P., L. Bourne (2002). Projects – Fact or "ction? Proceedings of PMI Conference: Maximising project value, Melbourne, AU.
Weber, M., D. Ropes, D. Andriessen (2011). Het valideren van ontwerpkennis. In: Van Aken, J.E., D. Andriessen: Handboek ontwerpgericht 

wetenschappelijk onderzoek, wetenschap met e#ect. Amsterdam, NL: Boom.
Weber, M.E.A. (2011). Customer co-creation in innovations: A protocol for innovating with end users. Thesis. Eindhoven, NL: Technical 

University.
Weening, H. (2006). Smart cities. Omgaan met onzekerheid. Thesis. Delft, NL: Technische Universiteit Delft.
Weggeman, M.C.D.P. (1995). Collectieve ambitie ontwikkeling. Thesis. Tilburg, NL: University.
Weggeman, M.C.D.P. (2007). Leidinggeven aan professionals? Niet doen! Schiedam, NL: Scriptum Management.
Weggeman, M.C.D.P., I. Lammers, H. Akkermans (2006). Aesthetics from a design perspective. Journal of Organizational Change 

Management, 20(3), 346-358.
Weick, K.E. (2001). Making sense of the organization. Oxford, UK: Blackwell.
Weinbaum,(D.R. (2011).(Complexity and the philosophy of becoming.(ECCO working paper.
Werner, J.M., S.W. Lester (2001). Applying a team e#ectiveness framework to the performance of student case teams. Human Resource 

Development Quarterly, 12(4), 385-402.
Westerveld, E. (2003). The project excellence model: Linking success criteria and critical success factors. International Journal of Project 

Management, 21(2003), 411-418.
White, D., J. Fortune (2002). Current practice in project management: An empirical study. International Journal of Project Management, 

20(2002), 1-11.
Whittaker, B. (1999). What went wrong? Unsuccessful information technology projects. Information Management & Computer Security, 

7(1), 23-29.
Whitty, S.J., H. Maylor (2009). And then came complex project management (revised). International Journal of Project Management, 27(3), 

304-310.
Wijnen, G., W. Renes, P. Storm (1984). Projectmatig werken. Utrecht, NL: Spectrum.
Wilber, K. (1996). A brief history of everything. Dublin, IE: Gill and Macmillan.
Winter, M., C. Smith, T. Cooke-Davies, S. Cicmil (2006). The importance of ‘process’ in rethinking project management: The story of a UK 



252

government-funded research network. International Journal of Project Management, 24(8), 650-662.
Yeoh, W., A. Koronios, J. Gao (2008). Managing the implementation of Business Intelligence Systems: A critical success factors framework. 

International Journal of Enterprise Information Systems, 4(3), 79-94.
Yoash, W. (1988). Forms of value systems: A focus on organizational e#ective. The Academy of Management Review, 13(4), 534-545.
Zhang, Q., W.J. Doll (2001). The fuzzy front end and success of new product development: A causal model. European Journal of Innovation 

Management, 4(2), 95-112.
Zwikael, O. (2008). Top management involvement in project management: Exclusive support practices for di#erent project scenarios. 

Projects in Business, 1(3), 387-403. 
Zwikael, O., G. Levin, P.F. Rad (2008). Top management support – The project friendly organization. Cost Engineering, 50(9), 22-30.



Value-based Project Management 253

Bijlagen

A. Toepassingsgebied van PRINCE2 en PMBoK volgens experts

PRINCE2
Complexiteit: ‘system’
- PRINCE2 toepasbaar voor ‘assembly’ en ‘system’. 
- Voor het managen van afhankelijkheden tussen de verschillende op te leveren onderdelen en de 

transformatie van het totaal is PRINCE2 ontoereikend. ‘Assembly’ en ‘system’ kan wel.
- PRINCE2 scoort hier redelijk hoog: ‘system’.
- PRINCE2 heeft contouren nodig: ‘system’ is haalbaar.
Technologische onzekerheid: ‘low’ – ‘medium’
- Een van de uitgangspunten van PRINCE2 is dat een project wordt uitgevoerd in een beheerste omgeving. 

Daardoor is PRINCE2 enkel geschikt voor ‘low’ of ‘medium’.
- Alle onzekerheden zouden middels ‘risk management’ en ‘management stages’ van PRINCE2 projecten 

opgepakt kunnen worden. 
- Prince2 heeft in helderheid nodig; dat suggereert ‘low’ of ‘medium’.
- PRINCE2 gaat uit van een goed gede!nieerd eindresultaat. De grens ligt dus bij ‘low-tech’.
- Het doel van PRINCE2 is om het project perfect en beheerst te laten verlopen.
Vaagheid: ‘low’
- De focus van PRINCE2 ligt op de op te leveren producten. Moet je dus wel weten wat je moet opleveren. 
- Prince2 is voornamelijk geschikt voor projecten waar het eindresultaat (in grote mate) vooraf bekend is.
- Flexibiliteit bouw je in de organisatie door vooraf verantwoordelijkheden heel duidelijk vast te leggen en 

vooral ook de speelruimte (tolerantie) die de verschillende spelers hebben.
Tijdsdruk: ‘fast’ – ‘time critical’
- PRINCE2 is toepasbaar voor ‘regular’, ‘fast’ en ‘time critical’ projecten. Voor ‘blitz’ (crisis) projecten is PRINCE2 

niet geschikt. Er moet direct gehandeld worden, maar de einddatum is niet planbaar.
- PRINCE2 vergt veel administratie en is voor ‘time critical’ en ‘blitz’ projecten niet geschikt. Dan komt het 

papierwerk achteraf en dat is nu juist niet de bedoeling ervan.
- De valkuil van PRINCE2 is dat gebruikers het als formeel gaan toepassen en het dus te tijdrovend is om 

hoog te scoren op deze as.
Noviteit: ‘derivate’ 
- PRINCE2 is toepasbaar voor de eerste twee: ‘derivate’ en misschien voor ‘platform’. Voor een ‘breakthrough’ 

vraag ik mij af of een gewenste doorbraak te plannen is en daarmee staat PRINCE2 buitenspel.
- Prince2 is geschikt voor een verandering van het bestaande: ‘derivate’.
- PRINCE2 gaat uit van een goed gede!nieerd eindresultaat. Hier ligt de grens dus bij ’derivate’.
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- PRINCE2 is geschikt voor herhalende projecten, in mindere mate voor nieuwbouw en beperkt tot niet voor 
innovatie.

- PRINCE2 heeft een focus op het juiste niveau gespeci!ceerde producten.

PMBoK
Complexiteit: ‘system’
- PMBoK onderscheidt zeven afzonderlijke fasen. Alhoewel deze niet direct aan complexiteit te koppelen 

zijn, suggereert het een bepaald niveau van overzicht.
- Al vrij vroeg in de eerste fase staat het projectmandaat vast. Het eveneens in fase en gevraagde 

scopedocument omvat om op te leveren producten/diensten. Dat suggereert wederom overzicht.
Technologische onzekerheid: ‘low’
- PMBoK geeft een beschrijving van alle processen die door een projectmanager uitgevoerd moeten worden 

in hun onderlinge samenhang. Binnen PMBoK is het altijd hetzelfde proces, met een contextueel bepaalde 
aandacht per proces. PMBoK is m.i. geschikt voor elk project waarvan het resultaat van te voren bekend is. 

- PMBoK biedt weinig ondersteuning bij contextanalyse en –management.
- PMBoK legt minder (dan PRINCE2) de nadruk op besluitvorming. Omgaan met onzekerheden zal dus een 

lastig punt worden.
Vaagheid: ‘low’ – ‘medium’
- PMBoK is m.i. een systematische weldoordachte wijze van handelen om het projectresultaat te bereiken 

dat bijdraagt aan de organisatiedoelen. Het resultaat dient dus redelijk helder te zijn.
- PMBoK gaat uit van een goed gede!nieerd eindresultaat. De grens ligt dus bij ‘low’ tot ‘medium’.
Tijdsdruk: ‘blitz’
- PMBoK biedt een scala aan technieken om tijd te plannen, in te schatten en te beheren, maar zegt niets 

over het toepassingsgebied ervan. Die keuze is aan de projectleider.
- PMBoK is vrij "exibel in de toepassing en bij ‘time-critical’ projecten kun je dus kiezen voor het al dan niet 

toepassen van bepaalde aspecten.
Noviteit: ‘derivate’ – ‘platform’
- PMBoK gaat uit van een goed gede!nieerd eindresultaat. Hier ligt de grens dus bij ‘derivate’.
- PMBoK is geschikt voor herhalende projecten, in mindere mate voor nieuwbouw en beperkt tot niet voor 

innovatie.
- PMBoK is ontwikkeld om datgene op te leveren waar je het van te voren over eens bent.
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B. Principes van PRINCE2 en PMBoK

PRINCE2, PRojects IN Controlled Environments (http://www.prince-o&cialsite.com)
-‐	  
-‐	   Learn	  from	  experience	  
-‐	  
-‐	  
-‐	  
-‐	   Focus	  on	  products	  
-‐	   Tailor	  to	  suit	  the	  project	  environment	  

PMBoK, Project Management Body of Knowledge (PMI, 1996)
-‐	  
-‐	   Understand	  the	  customer’s	  requirements	  and	  put	  them	  under	  version	  control	  
-‐	  
-‐	  
-‐	  
-‐	   Use	  baseline	  controls
-‐	  
-‐	   If	  it	  hasn’t	  been	  tested,	  it	  doesn’t	  work
-‐	  
-‐	  
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C. ‘Longlist’ en ‘shortlist’ Moderne managementconcepten

A: Begrippen
Longlist

B: Concept
Shortlist

C: Engelstalig D: Zoekterm E: Representeert:

Aantrekkingskracht 
A#ectie

A#ectie A#ection A#ectiv* A#ective
A#ectivity

Creatie
Creatief
Creëren
Ontstaan

Creëren Creation Creat* Create
Creating
Creation
Creative
Creativity

Esthetiek Esthetiek Aethetic Aesthet* Aesthetic

Flow
Missie
Organisch
Visie
Zelfsturend

Flow Flow Flow* Flow
Flows

Brainstorm
Ideeën 
Inspiratie

Inspiratie Inspiration Inspiration* Inspiration
Inspirational

Gevoelsmatig
Intuïtie
Speels

Intuitie Intuition Intuit* Intuit
Intuitable
Intuition
Intuitional
Intuitive

Lerend
Lerende organisatie
Motivatie
Zin

Motivatie Motivation Motivat* Motivate
Motivation
Motivational

Bevlogen
Emotie
Passie

Passie Passion Passion* Passion
Passional
Passionate

Humor
Plezier

Plezier Fun Fun Fun
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A: Begrippen
Longlist

B: Concept
Shortlist

C: Engelstalig D: Zoekterm E: Representeert:

Mooi
Esthetisch
Schoonheid

Mooi Beautiful Beaut* Beautiful
Beauty

Interactie
Mens centraal
Relatie
Samen
Sociaal
Synergie

Sociaal Social Social* Social
Sociality
Socially

Autonomie
Kracht
Vertrouwen (zelf-)
Vrijheid
Zelfstandig
Zelfsturend

Zelfvertrouwen Con!dence Con!de* Con!de
Con!dence
Con!dent

Loslaten
Vertrouwen (in)

Vertrouwen Trust Trust Trust

Aandacht
Aandachtig
Respectvol
Vriendelijk

Vriendelijk Please Pleas* Please
Pleasurable
Pleasure

Vakmanschap
Waarden

Waarden Value Value* Value
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D. Statistische analyse ‘shortlist’ moderne managementconcepten

AM PM -----Algemeen Management----- ------- Project Management -------
Kolom I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV

O1 O2 (O1+O2) E1 (O1-E1) (O1-E1)2 (O1-E1)2
E2 (O2-E2) (O2-E2)2 (O2-E2)2

X2 verschil >0?E1 E2

Aesthet* 3 0 3 2,50 0,50 0,25 0,10 0,50 -0,50 0,25 0,50 0,59 -7,29
A#ectiv* 25 1 26 21,70 3,30 10,86 0,50 4,30 -3,30 10,86 2,53 3,03 -4,85
Beaut* 5 0 5 4,17 0,83 0,68 0,16 0,83 -0,83 0,68 0,83 0,99 -6,89
Con!de* 28 1 29 24,21 3,79 14,38 0,59 4,79 -3,79 14,38 3,00 3,59 -4,28
Creat* 368 102 470 392,34 -24,34 592,36 1,51 77,66 24,34 592,36 7,63 9,14 1,26 X
Flow 87 12 99 82,64 4,36 19,00 0,23 16,36 -4,36 19,00 1,16 1,39 -6,49
Fun 1 0 1 0,83 0,17 0,03 0,03 0,17 -0,17 0,03 0,17 0,20 -7,68
Inspiration* 4 0 4 3,34 0,66 0,44 0,13 0,66 -0,66 0,44 0,66 0,79 -7,09
Intuit* 33 2 35 29,22 3,78 14,31 0,49 5,78 -3,78 14,31 2,47 2,96 -4,91
Motivat* 152 8 160 133,56 18,44 339,96 2,55 26,44 -18,44 339,96 12,86 15,40 7,53 X
Passion* 1 0 1 0,83 0,17 0,03 0,03 0,17 -0,17 0,03 0,17 0,20 -7,68
Pleasur* 1 0 1 0,83 0,17 0,03 0,03 0,17 -0,17 0,03 0,17 0,20 -7,68
Social* 468 14 482 402,36 65,64 4309,19 10,71 79,64 -65,64 4309,19 54,11 64,82 56,94 X
Trust 95 6 101 84,31 10,69 114,25 1,36 16,69 -10,69 114,25 6,85 8,20 0,32 X
Value* 494 66 560 467,47 26,53 704,00 1,51 92,53 -26,53 704,00 7,61 9,11 1,24 X
) 3991 790 4781

Ei = ) (O1i+O2i) / ) (O1i) x O1i

$ = 0.005
P=7,879
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E. Projectsuccesfactoren

Brown (2007, p. 30)
1. Cultural Management: the extent to which the organization deliberately engages in shaping the organization’s culture 

to support project management.
2. Organizational cohesion: the degree to which various subunits are actively encouraged to support project teams in a 

coordinated way by contributing e#ectively toward the achievement of project goals.
3. Performance orientation: the extent to which emphasis is placed on a high level of individual and team performance
4. Con"ict resolution: the degree to which the organization encourages team members to air con"icts and criticisms 

openly
5. Disposition towards change: the degree to which employees are encouraged to be creative and innovative and to 

constantly search for better ways to get the job done
6. Employee participation: the extent to which team members perceive themselves to be allowed to participate in the 

decision-making processes regarding their projects
7. Goal clarity: the degree to which clear objectives, performance expectations and yardsticks are instituted for all 

project-based actions.
8. Locus of authority: the degree of authority, freedom to decide on paths of actions, and independence in decision 

making that the organization is willing to bestow on its project leaders
9. Management style: the degree to which senior management provides clear communication, assistance, and support 

to their project teams.

Pinto and Slevin (1989, p. 31)
1. Project Mission: initial clarity of goals and general directions
2. Top management support: willingness of top management to provide the necessary resources and authority/power 

for project success
3. Project schedule/plans: a detailed speci!cation of the individual action steps required for project implementation
4. Client consultation: communication, consultation, and active listening to all impacted parties.
5. Personnel: recruitment, selection, and training of the necessary personnel for the project team.
6. Technical tasks: availability of the required technology and expertise to accomplish the speci!c technical action steps.
7. Client acceptance: the act of selling the !nal project to its ultimate intended users
8. Monitoring and feedback: timely provision of comprehensive control information at each stage in the implementation 

process.
9. Communication: the provision of an appropriate network and necessary data to all key actors in the project 

implementation
10. Trouble-shooting: ability to handle unexpected crises and deviations from plan

Milis and Mercken (2002, p. 115)
1. Good selection: good diagnosis, good selection and justi!cation practice, alignment with business strategy, small/

limited time horizon, familiar with similar projects
2. Project de!nition: proper project de!nition, agreed upon project de!nition by all parties, challenging but realistic 

goals, criteria for judging success: de!ned and agreed upon, divide projects into bite size chunks, alignment with 
corporate strategy, developed by experienced people

3. Project plan: functional decomposition, proper level of detail, working document: adjusted and !lled in as project 
progresses, degree of urgency built in, some bu#ering of resources

4. Management involvement and support: proper level of top management involvement, top management support, 
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ensure functional management/user support, allocate resources
5. Project team: competent and experienced project manager, team with complementary skills, team players, committed 

and motivated team
6. Skill transfer and empowerment: responsibilities/authority/rewards de!ned, e#ective communication strategies
7. Change management: communicate changes, incorporate change in project plan/de!nition, formalise change, user 

participation, e#ective communication, training, committed project team, leadership, commitment from the top
8. Project resources: su&cient resources, top management support, resources for change management, resources for 

contingency plan, resource bu#er
9. Managing relationships: good communication and con"ict control, evaluation and reward mechanisms in place, 

ambitious but realistic goals, continuous evaluation and debate, clear de!nition of authority responsibility, project 
manager has su&cient power, project manager has su&cient social skills, consider external factors, manage 
relationships with external parties

Westerveld (2003, p. 414)
1. Leadership and Team: represents the way the project manager runs the project and how tasks and responsibilities 

are divided. Leadership style of and co-operation in the project team greatly in"uence the working habits within the 
project organisation.

2. Policy and Strategy: What are the project goals and how are they accomplished? Combining the interest of stakeholders 
into an end-product.

3. Stakeholder management: How does the project interact with various stakeholders. The co-operation of the project 
organisation with external parties determines the place of the project in its environment.

4. Resources: resources have to be utilised in an e#ective and e&cient manner in order to achieve maximum bene!t to 
the stakeholders involved.

5. Contracting: each project organisation establishes contractual relationships. The choices of contracts and partners 
evolve around the tasks at hand and the competencies of contracting parties.

6. Project management scheduling: How does operational control of the project take place? The traditional aspects of 
sound project control play a key role in this process.

Belassi and Tukel (1996, p.143)
1. Factors related to the Project Manager: ability to delegate authority, ability to trade-o#, ability to coordinate, 

perception of his role and responsibilities, competence, commitment, e#ective planning and scheduling, coordination 
and communication, use of managerial skills, control and monitoring, use of technology

2. Project Team members: technical background, communication skills, trouble shooting, commitment
3. Factors related to the project: size and value, uniqueness of project activities, density of a project life cycle, urgency
4. Factors related to the organization: top management support, project organizational structure, functional managers 

support, project champion
5. Client consultation and acceptance
6. Project preliminary estimates
7. Availability of resources (human, !nancial, raw materials and facilities)
8. Factors related to the eternal environment: political-, economical-, social-, technological environment, nature, client, 

competitors, sub-contractors
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F. Participanten in het ontwerpproces
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AA1A Projectleiders uit trainingen P >100x

AA2A Projectleiders uit intervisiegroepen P 20x

AK1T Zakelijke dienstverlening C x

AL1R ICT-detachering P x

BA1L Zakelijke dienstverlening P x

BE1A Financieel consult P x

BL1A Hoger onderwijs O x

BO1A Universiteit R x

BO1K ICT-detachering P x

BO1R Transportbedrijf P x

BR1A Infrastructuur E x

BU1R Hoger onderwijs R x

DA1J Financiële dienstverlening P x

DO1L Universiteit R X

DU1R Gemeente P x x

GR1J Verzekeringsmaatschappij P x

HA1J Universiteit R x

HA1M Financiële dienstverlening P x

HE1J Zakelijke dienstverlening C xx x

HO1M Zakelijke dienstverlening C x
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MO1J ICT/Financiële dienstverlening P x

MU1S Zakelijke dienstverlening P x

PE1J Financiële dienstverlening P x

PI1G Zorgfacilitering P x

PO1B Telecom P x

PO1H Financiële dienstverlening P x x

RA1E Transport P x

RI1M Financiële dienstverlening P x

SM1H ICT-detachering P xx

SP1J ICT P x

ST1P Universiteit R x

SW1T Infrastructuur P x

TE1R Zakelijke dienstverlening P x

VI1N Zakelijke dienstverlening P x

VL1G ICT-detachering P x

VR1P Transport P x

WA1J Zakelijke dienstverlening P x

WE1N Zakelijke dienstverlening P x

WI1F Financiële dienstverlening E x

ZA1M Overheid P x

1) P = ‘Project leader’; R = ‘Research’; E = ‘Executive’; C = ‘Consultant’; O = ‘Other’;
2) xx = expert in beide aanpakken
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G. Informatiemail voor PRINCE2 en PMBoK – experts

Van:
Onderwerp:

Datum:
Aan:

Nicoline Mulder <n.t.mulder@tue.nl>
PRINCE2 en PMBoK
28 augustus 2011 14:54:43 GMT +02:00
nicoline@mulderprojectmanagement.nl

L.s.,
Voor mijn promotieonderzoek positioneer ik bestaande projectmanagementaanpakken in een catego-
riseringsmodel. Ook PRINCE2 respectievelijk PMBoK wil ik daar inpassen. Hoe zou jij, nadat je de tekst over de 
assen hebt gelezen, de methode(n) waar jij expert in bent op elk van die assen inschatten en waarom?

Dank alvast voor je moeite!

Met vriendelijke groet,
Nicoline Mulder

Een niet-geschikte aanpak voor een project is de belangrijkste reden tot falen. Om te kunnen bepalen welke 
aanpak voor welk type project gepast is, kan categoriseren helpen. Uit onderzoek naar de ontwikkeling 
van projectcategorieën in de afgelopen 20 jaar, worden de volgende karakteristieken voor categorisering 
genoemd: geogra!sche spreiding, aantal samenhangende projecten mate van concreetheid van doelen, 
mate van concreetheid van aanpak, fasen in de levenscyclus van een project, technologische complexiteit, 
risico’s, niveau van structuur, mate van samenwerking tussen projectleider en opdrachtgever, strategisch 
belang, contracttype, cultuur. Een contextvrij kader voor het selecteren van de juiste aanpak omvat vier 
dimensie:(complexity – uncertainty – pace – novelty.

-‐	   Complexiteit is afhankelijk van de reikwijdte van het eindresultaat, het aantal en de verscheidenheid van 
elementen en de onderlinge koppeling. Complexiteit blijkt bepalend voor de organisatie, het proces en 
de mate van formaliteit waarmee het project beheerst wordt (Shenhar and Dvir, 2007). Dit continuüm 
loopt van assemblage van bijvoorbeeld een huishoudelijk apparaat, naar een samenspel van diverse 
subsystemen die eenzelfde missie dienen zoals het ontwerpen en bouwen van een nieuw stadsdeel.

-‐	   Onzekerheid wordt bepaald door onder andere de duur van het project, hoe goed en hoe snel men het 
eindresultaat kan de!niëren, de detaillering, nauwkeurigheid en omvang van de planning en de mate van 
onvoorziene gebeurtenissen. Projecten met een hoge onzekerheid kennen meer ontwerpcycli, bevriezen 
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het ontwerp in een later stadium en kennen meer informele communicatie dan projecten met een lage 
onzekerheid. Dit continuüm loopt van het gebruiken van middelen en technologieën die al veel malen 
zijn toegepast, zoals het bouwen van bruggen, tot het ontwikkelen van een wijze om het resultaat te 
kunnen opleveren, gedurende het project, zoals bij de ontwikkeling van de Apollo.

-‐	   Pace gaat over de urgentie en de mate van kritiek van deadlines. Dit continuüm loopt van ‘regular’, waar 
vertragingen niet kritisch zijn, tot aan bliksemprojecten, zoals crisisprojecten waar een onmiddellijke 
oplossing gevraagd wordt.

-‐	   Noviteit wordt bepaald door de mate van nieuwheid het projectresultaat en refereert aan het openstaan 
voor het nieuwe / creativiteit. Dit continuüm loopt van ‘verbetering van een bestaand product of dienst’, 
zoals een ICT-systeem, naar ‘nieuw voor de wereld’.

Literatuur: Shenhar, A.J., and D. Dvir (2007). Reinventing project management. The diamond approach to successful 
growth and innovation. Boston, Massachusetts, USA: Harvard Business School Press.
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H. Informatiebrief experts inzake ‘Samenhang projectsuccesfactoren’

[Naam en adres]

Betreft:  medewerking aan promotieonderzoek
Kenmerk: TUE PE 100303
Nijmegen, 9 maart 2010

Geachte mijnheer [naam],

Zoals u wellicht vernomen heeft werk ik, onder begeleiding van Mathieu Weggeman, aan een promotieonderzoek 
naar een met moderne managementgedachten geïntegreerde project-managementaanpak. Een 
deelonderzoek van dit onderzoek is een literatuurstudie naar projectsuccesfactoren, gebouwd op 14 
onderzoeken naar projectsucces. Er is overeenstemming in de wetenschap dat zo’n lijst niet af te vinken is, 
maar een uitgebalanceerd samenspel moet vormen om te kunnen leiden tot projectsucces. Op zoek naar 
dat samenspel heb ik een vraag aan u: Hoe zou u de relaties tussen deze factoren aanmerken? U kunt dat 
aangeven door op het antwoordblad een rode (sterk correlerend), zwarte (matig correlerend) of geen (zwak/
niet correlerend) lijn te trekken tussen de twee verbindende factoren.
Natuurlijk sta ik open voor een (al dan niet wetenschappelijke) onderbouwing van uw keuze, vermeld dat 
vooral! Deze vraag is echter vooral bedoeld als ervaringsvraag.

U kunt de bijlage in de antwoordenvelop retour sturen.
Heel hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

ir.drs. Nicoline  Th. Mulder
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I. Format ‘peer consultation’

(dit format is in opmaak gecomprimeerd)

Personalia 
Ik ben vandaag aanwezig als onderzoeker / expert / ervaren projectleider / opdrachtgever / anders, 
namelijk : …
Naam: …
Mailadres (voor vraag om toelichting op uw antwoorden): …

Startvraag
Neem een project in gedachten waarbij u betrokken bent of was. Wilt u in onderstaand schema aangeven 
hoe dat project zich laat karakteriseren? In de oorsprong is sprake van een zwakke mate van complexiteit / 
onzekerheid etc. Aan de uiteinden van de pijlen is sprake van een sterke mate. [C: Context]

complexity

uncertainty

fuzzinesspace

novelty

Naamgeving van het project, een korte omschrijving en uw relatie tot het project:

Vraag 1
Wat ging er mis in dat project?

Vraag 2
Wat zou geholpen hebben (interventie of mechanisme) om dat project meer succesvol te laten verlopen?

Kunt u aangeven (door middel van een kruisje in één kolom van elke regel) in welke mate u denkt dat Value-
based Project Management in het algemeen, en de elf constituenten in het bijzonder, bruikbaar zijn voor het 
aanpakken van chaordische projecten?
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Value-based Project Management in het algemeen

1. baseren op gedeelde waarden

2. aandacht richten op hogere doel

3. ontwikkelen van een visie

4. hanteren van een ontwikkelbenadering

5. werk op basis van vertrouwen

6. hanteren van transformationeel leiderschap

7. creëren van zelforganisatie

8. faciliteren van creativiteit

9. van begin af aan gebruikers laten participeren

10. de dialoog met belanghebbenden gaande houden

11. daar waar het past: resultaatgericht werken

Vraag 3
Welke van deze interventie(s) zou geholpen hebben om datgene wat mis ging (vraag 1) niet te hebben laten 
gebeuren of de gevolgen ervan te beperken? [I: Interventie]

Vraag 4
Waartoe zou dat geleid hebben? [O: Outcome]

Vraag 5
Waarom denkt u dat die outcome zou ontstaan? [M: Mechanisme]

Heeft u suggesties met betrekking tot Value-based Project Management?

Wilt u mee doen aan een volgende validatiestap van Value-based Project Management? ja / nee
Heel hartelijk dank voor uw deelname aan deze ‘peer consultation’!
Nicoline Mulder
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J. Slides bij presentatie ‘peer consultation’
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K. Informatiemail deelnemers ‘peer consultation’

Van:
Onderwerp:

Datum:
Aan:

Nicoline Mulder <n.t.mulder@tue.nl>
‘Peer consultation’ Value-based Project Management
4 november 2011 15:24:23 GMT +02:00
nicoline@mulderprojectmanagement.nl

Beste geïnteresseerde,

Allereerst mijn dank voor het tonen van interesse in de validatie van Value-based Project Management. In deze 
brief zal ik een aantal zaken daaromtrent verduidelijken. Aan het eind van deze brief zal ik je de vraag stellen 
of je mee wilt werken.

Context
In het kader van mijn promotieonderzoek aan de technische Universiteit Eindhoven heb ik, o.l.v. Prof.dr.ir. 
M.C.D.P. Weggeman en Prof.dr.ir. J.E. van Aken, een aanpak voor chaordische projecten ontworpen. Chaordische 
projecten zijn projecten waarin chaos en orde beide bestaan en elkaar afwisselen. Het zijn, in de praktijk, 
complexe projecten met veel onzekerheid, vaagheid en noviteit. De aanpak daarvoor noem ik Value-based 
Project Management. Projecten met een beperkte complexiteit, onzekerheid, vaagheid en noviteit kunnen 
over het algemeen prima aangepakt worden met veelvoorkomende methoden als PRINCE2, PMBoK of PMW. 
Voor chaordische projecten zijn die bekende aanpakken niet toereikend.

‘Peer consultation’
Middels ‘peer consultation’ wil ik informatie over de relevantie en de plausibiliteit van de aanpak inwinnen. 
‘Peer consultation’ is een vorm voor het raadplegen van experts (collega-onderzoekers, experts, professionals, 
potentiele gebruikers etc.) in dialoog met de onderzoeker. Deelnemers kunnen commentaar geven 
en verbeteringen voorstellen. In het geval van dit proefschrift gaat het om het becommentariëren en 
bediscussiëren van Value-based Project Management. Enige tijd na de sessie ontvang je een geanonimiseerde 
weergave van de consultatie, waar je op kunt reageren.

Eisen aan deelnemers
Om een goede bijdrage te kunnen leveren aan de validatie van het ontwerp ben ik op zoek naar professionals 
die nu in een chaordisch project werkzaam zijn (als projectleider, opdrachtgever, projectwerker, andere 
belanghebbende). 
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Met behulp van jouw eigen project en aan de hand van door mij opgestelde vragen kunnen we, op interactieve 
wijze, het ontwerp voorzien van opmerkingen om het tenslotte beter te maken. Naast je betrokkenheid bij 
een chaordisch project, vraag ik je ook om een "inke dosis re"ectievermogen. Kun en durf je heel kritisch te 
zijn naar je eigen project? Al jouw input wordt geanonimiseerd verwerkt in het verslag en het uiteindelijke 
proefschrift.

Investering en rendement
De validatiesessie duurt een middag. Daar komen zo’n 25 professionals bijeen. Een van de stappen in het 
validatieproces is de presentatie van de initiële versie van Value-based Project Management. Dat is nog niet 
eerder in complete versie gepresenteerd. Als deelnemer krijg je dus een netwerkmogelijkheid, de primeur 
van Value-based Project Management, inspiratie voor verbeteringen van jouw eigen project, een verslag van 
de sessie en natuurlijk t.z.t. een exemplaar van het proefschrift. Wat ik van je vraag is een middag kritisch 
meedenken over het ontwerp. Je hoeft geen voorbereidend werk te doen.

Praktische zaken
De validatie van Value-based Project Management vindt plaats op vrijdag 16 december, van 13.00 tot 17.00 in 
zaal A12a van het paviljoen IEIS (voorheen Technische Bedrijfskunde) aan De Lismortel op het terrein van TU/e 
in Eindhoven (op loopafstand van Eindhoven-Centraal Station, zie PAV op de plattegrond van www.tue.nl). Bij 
de receptie kun je aangeven dat je komt voor ‘Validatie Value-based Project Management’. Die dag kun je mij 
bereiken via het secretariaat van ITEM / IEIS , telefoon 040 – 247 2170.

Rest mij je een laatste vraag te stellen: Wil je meewerken aan de validatie van Value-based Project Management?

In afwachting van je antwoord,

Met vriendelijke groet,
ir.drs. Nicoline Th. Mulder 

Mulder Projectmanagement  PhD ITEM - IEIS - TU/e
nicoline@mulderprojectmanagement.nl n.t.mulder@tue.nl
tel 024 3505093    tel 040 247 2170
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L. ‘Guideline’ Value-based Project Management

Het Daphne-dilemma
Value-based Project Management is een aanpak voor projecten die zich niet lijken te willen laten aanpakken. 
Ze verkeren in een vreemd dilemma: te weinig managementinspanning bij dit soort projecten kan leiden tot 
onder-exploitatie van het potentieel van de projectorganisatie. Maar teveel aandacht kan haar natuur, en 
daarmee haar potentieel vernietigen. Hier is sprake van het Daphne-dilemma: Daphne is een mooie jonge 
nimf aan wie zonnegod Apollo zijn hart heeft verloren. Maar Daphne is echter doodsbang voor de avances 
van de zonnegod, en vlucht. Wat Apollo ook doet, Daphne blijft hem ontwijken. En dan, wanneer hij haar bijna 
heeft gevangen, verandert ze in een laurierboom. Daphne is als de ochtenddauw die wordt bewonderd door 
de rijzende zon, maar verdwijnt door haar liefdevol stralen.
Het soort projecten dat zich in dit Daphne-dilemma bevindt en zich niet lijkt te willen laten vangen in de 
aandacht van projectmanagement ogen, door al hun vaagheden, onzekerheden, noviteiten en complexiteit, 
erg chaotisch. Toch is ook in deze projecten een orde te ontdekken: er is sprake van een opdrachtgever en een 
opdrachtnemer, het project kent een (vaag) begin- en een eindpunt, het levert aan het eind een bepaalde 
overdrachtswaarde voor de opdrachtgever, en er is sprake van een ontwikkeling in de tijd. In de overlap tussen 
deze chaos en orde bevinden zich ‘chaordische projecten’. In chaordische projecten wisselen chaos en orde 
elkaar af en kunnen naast elkaar bestaan. Het verloop van het project wordt noch door chaos, noch door 
orde gedomineerd. Chaordische projecten zijn te herkennen aan de verwachting van de oplevering van een 
concreet eindresultaat en nauwelijks een concreet idee daarover bij aanvang van het project. Chaordische 
projecten kennen veel vaagheid. Die vaagheid kan tal van oorzaken hebben: het eindresultaat is bij de start 
van het project verre van concreet, het project lijkt erg complex, er zijn zeer veel belanghebbenden met elk 
hun eigen invloed, macht en belang, er spelen veel onzekerheden rondom het project, er is sprake van een 
nieuwe technologie, of er treedt een combinatie van deze of andere factoren op. Het is van groot belang dat 
een aanpak voor dit soort projecten die chaordische situatie onderkent en erkent. Er is geen ambitie om op 
voorhand te streven naar controle van een beheersbare situatie. 

Chaordic Systems Thinking
Omgaan met het Daphne-dilemma vraagt om een aanpak die zich bevindt tussen een streng en formeel 
managementsysteem, waar businessplannen gebruikt worden als rechtvaardiging en planning van projecten, 
aan de ene zijde, en een los managementsysteem, waar enkel de grenzen van de technologie worden bewaakt, 
aan de andere zijde. Zo’n aanpak of managementsysteem wordt gebruikt voor het aanwenden van middelen 
om ideeën te testen en verder te ontwikkelen tot een toestand van waarde voor de organisatie. Door zo’n 
aanpak te baseren op de kernwaarden van de projectorganisatie, wordt de missie van een organisatie geborgd 
in haar projecten. Het project vindt daardoor een natuurlijke plaats in de projectecologie. De projectecologie 
refereert naar de ecologie uit de biologie, en kijkt naar de dynamiek van de wisselwerking tussen projecten 
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onderling en de relaties tussen het project en haar omgeving. Zo ontstaat een sociaal gedreven complexiteit, 
gericht op het integreren van het project in de organisatie en in haar ruimere omgeving. In Chaordic Systems 
Thinking, een manier van kijken naar chaordische systemen die dan niet !xed maar "ow zijn maakt geen 
onderscheid tussen omgeving en project. Dat komt door de kenmerkende holon. Een holon is ‘a whole in 
intself, but also a part of a greater socio-cultural system’. Men zou een project als een individueel lid van een 
organisatie kunnen beschouwen. “The greater socio-cultural system does not exist without its members and 
an individual would lose an essential aspect of him/herself if the greater socio-culturalsystems were not there. 
The individual always carries with im/herself the whole system, while the whole system always embeds its 
members”. De omgeving en het project zijn hierin geen gescheiden entiteiten, maar genestelde interacterende 
holons die elk tegelijkertijd zowel individu als onderdeel van een geheel zijn.

Gedeelde waarden
Een aanpak voor projecten die is gebaseerd op de gedeelde waarden van de mensen in de organisatie, is in de 
Chaordic Systems Thinking-lens bezien een vanzelfsprekendheid. In termen van de projectecologie, vergroot 
een op gedeelde waarden gebaseerde aanpak de kans op projectsucces. Hiermee is de naam Value-based 
Project Management verklaart.
In het Nederlands worden organisatiewaarden geassocieerd met begrippen van zingeving waar men al dan 
niet betekenis aan hecht, zoals klantvriendelijkheid, zelfstandigheid en respect. Het Engelse value kent twee 
verschillende betekenissen: (1) how much something is worth in money or other goods for which it can 
be exchanged, (2) beliefs about what is right and wrong and what is important in life. Value-based Project 
Management is gebaseerd op waarden met de betekenis van begrippen van zingeving.

Het project als middel 
Een project is een tijdelijke (kennis-) organisatie die wordt opgezet als middel om een uniek product, dienst 
of resultaat te creëren, teneinde vernieuwing of verandering te brengen. Projectmanagement is het omzetten 
van verwachtingen in resultaten. Projectsucces is de mate waarin het projectresultaat bereikt is en het 
projectresultaat naar verwachting heeft bijgedragen aan het verwezenlijken van het hogere doel.
Het resultaat van elke interventie die een projectleider, opdrachtgever of projectwerker doet, is direct of indirect 
gericht op het verhogen van projectsucces. Het is daarom belangrijk het eens te zijn over de beschrijving 
van het succes van dit project. Value-based Project Management beschouwt een project als succesvol 
als het projectresultaat naar verwachting is opgeleverd en als het beoogde e#ect van het projectresultaat 
bereikt is. Een projectresultaat naar verwachting opleveren heeft te maken met factoren als kwaliteit, tijd, 
geld, mensen, middelen en status van het resultaat. In het beoogde e#ect van het projectresultaat ligt de 
achterliggende vraag, of de aanleiding van het project verborgen. Dat beoogde e#ect is veelal niet direct 
constateerbaar of meetbaar. Soms kan het wel maanden of jaren duren voordat het beoogde e#ect zichtbaar 
is, of voordat gesteld kan worden dat verder beoogd e#ect uitblijft. Daarom spreekt Value-based Project 
Management van een overdrachtswaarde: de overdrachtswaarde is de mate waarin voor een opdrachtgever 
de bereikte projectresultaten van waarde zijn. Het project heeft op het moment van overdracht de waarde om 
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overgedragen te worden naar een volgende fase in de ontwikkeling van de context. 
Value-based Project Management is ontwikkeld met voortdurend het bewustzijn dat het project een middel is, 
met een resultaat dat nodig is om een hoger doel te bereiken. Een voortdurende aandacht van alle betrokkenen 
van het project op dit zogenaamde ‘hogere doel’ voorkomt dat het project uit koers raakt. Alhoewel de koers 
bij dit soort grote, complexe projecten met veel vragen en vaagheden, veelal niet helder vast te stellen is. Het 
beeld dat de opdrachtgever heeft over ‘straks’ is dan ook essentieel gedurende het gehele projectverloop. Zijn 
tevredenheid bepaalt het succes van het project nu, van het succes bij het opleveren van het resultaat en van 
het projectsucces als het project al maanden of jaren geleden is afgesloten. Dan pas kan hij zien of het project 
naar verwachting heeft bijgedragen aan het hogere doel. 

‘Project’s Eleven’
Value-based Project Management is opgebouwd rondom elf ontwerpstellingen. Deze stellingen volgen de 
CIMO-logica. De CIMO zegt: Als ik bij een probleem in context C interventie I uitvoer, dan mag ik, op grond 
van mechanisme M, outcome O verwachten. De indirecte outcome O van elke ontwerpstelling van Value-
based Project Management is een succesvol project; de directe outcomes zijn onder andere een goed 
opererend projectteam, een groot vertrouwen van de opdrachtgever, een heldere visie op het project en 
een projectleider met de juiste stijl van leidinggeven. De interventies in Value-based Project Management 
triggeren diverse (psychologische en structuur-) mechanismen die leiden tot de directe outcomes. De context 
van elke ontwerpstelling is het chaordisch project.
De elk ontwerpstellingen zijn te beschouwen als constituenten. Een constituent manifesteert zich als eenheid 
en is tevens onderdeel van een geheel. Een constituent is een syntactisch begrip dat staat voor een deel 
(van een zin) dat zich als eenheid manifesteert. Dat is het geval als een eenheid in tact blijft onder bepaalde 
operaties, zoals isolatie, vervanging of verplaatsing. Een constituent is een autonome eenheid en krijgt een 
meerwaarde in een context. Een syntactisch voorbeeld is ‘de kleine prinses’ in de zin ‘De kleine prinses trekt 
zich niets van de gevestigde orde aan’. ‘De kleine prinses‘ is een autonome zin, kan desgewenst vervangen 
worden, en krijgt een meerwaarde in de context van de rest van de zin. In de !lmwereld zijn de specialisten uit 
Ocean’s Eleven als constituent te beschouwen. Ocean’s Eleven is een !lm uit 1960 (met een remake uit 2001), 
waarin elf autonome specialisten met elkaar een klus klaren. Elke specialist is een vakman op zich, maar krijgt 
in het bijzijn van zijn tien kameraden een meerwaarde. Vanwege deze tre#ende vergelijking worden de elf 
ontwerpstellingen van nu af aan ‘Project’s Eleven’. Een uitgebreide beschrijving van de !lm is opgenomen als 
bijlage. 
De elf beschreven interventies en mechanismen uit de ‘Project’s Eleven’ zijn van elkaar onderscheiden, maar niet 
per se scheidbaar. Ze treden door elkaar heen op, zodat er sprake is van een arrangement van mechanismen 
en interventies. Niet alles heeft met alles te maken, maar er zijn wel onderlinge verbanden. Er zullen veelal 
meerdere mechanismen spelen, maar dat doen ze niet allemaal even krachtig of tegelijkertijd. 
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‘Project’s Eleven’
-‐	   baseer de aanpak van het project op de projectwaarden
-‐	   richt de aandacht voortdurend op het hogere projectdoel
-‐	   ontwikkel een projectvisie en houd hem levend
-‐	   hanteer een ontwikkelbenadering met erkenning voor vaagheid
-‐	   werk op basis van vertrouwen
-‐	   hanteer transformationeel leiderschap
-‐	   bewerkstellig de voorwaarden voor zelforganisatie
-‐	   stimuleer creativiteit
-‐	   laat gebruikers van begin af aan participeren
-‐	   houd de dialoog met belanghebbenden gaande
-‐	   werk resultaatgericht waar het past

Doelgroep
Value-based Project Management is ontwikkeld vanuit een visie op projectmanagement. Essentieel in die visie 
is het idee dat een project past in de projectecologie en in verbinding staat met haar omgeving. Value-based 
Project Management is dan ook ontworpen als hulpmiddel voor de aanpak van een project voor iedereen die 
daarbij betrokken is: opdrachtgever, projectleider, projectwerker, (potentiele) eindgebruiker, lijnmanager of 
andere belanghebbenden. Deze ‘guideline’ is bedoeld voor iedere betrokkene bij het project. De vragen op de 
kaarten van deze ‘guideline’ kunnen dan ook door iedereen aan zichzelf of aan elkaar gesteld worden. Iedereen 
draagt individueel de verantwoordelijkheid een juiste keuze te maken uit de relevante vragen en het moment 
waarop.

Het gebruik van de ‘guideline’
Om Value-based Project Management in het algemeen en de ‘Project’s Eleven’ in het bijzonder te kunnen 
gebruiken in de praktijk, is een ‘guideline’ opgesteld. De ‘guideline’ bestaat uit een doos met elf kaarten 
(‘Project’s Eleven’) en een toelichting. Value-based Project Management dient als een inspiratiebron met vragen 
die elke projectbetrokkene zich kan en zou moeten stellen. Nu, of later. De diepgang van de antwoorden wordt 
bepaald door de vaagheid, onzekerheid etc. van het project. Ook de volgorde, het herzien van de antwoorden 
en zelfs het al dan niet beantwoorden van een vraag, wordt bepaald door het karakter van het project en 
is de verantwoordelijkheid van de professional zelf. De ‘guideline’ is zeker niet ontworpen als werkschema, 
stappenplan, tijdsafhankelijk fasen of checklist. De onderlinge verbanden tussen de ‘Project’s Eleven’, hun 
inpassing in de context van chaordische projecten en de erkenning van de daaraan gelieerde vaagheden en 
onzekerheden, vragen om een holistische benadering.
De volgorde van de vragen op de kaarten volgt een zekere (chrono-)logica, maar is zeker niet ge!xeerd. Evenmin 
is het een verplichting álle vragen te beantwoorden. Wellicht kan de gebruiker van deze ‘guideline’ (nog) geen 
antwoord geven op deze vraag, of is de vraag in deze context of in dit project minder relevant. In deze situaties 
is het aan te bevelen antwoord te geven op de vraag waarom deze vraag (nu) niet beantwoord wordt. Tevens 
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is het van belang te bepalen wanneer deze onbeantwoorde vraag of vragen, en de wel beantwoorde vragen 
opnieuw gesteld gaan worden. 

Vraagvorm
De ‘guideline’ is opgesteld voor een ieder die een verantwoordelijkheid draagt in een project. Een 
verantwoordelijke wordt geacht antwoord te kunnen geven op fundamentele vragen over zijn of haar 
beslissingen, oordelen en redeneringen. De onderliggende gedachte voor het stellen van fundamentele 
vragen, is om in dialoog tot een gezamenlijke onderbouwing van de antwoorden te komen. Het dragen van 
verantwoordelijkheid is onlosmakelijk verbonden is met de zoektocht naar de antwoorden op fundamentele 
vragen.
Het vervolg van de ‘guideline’ bestaat uit de uitwerking van de ‘Project’s Eleven’, in open vragen. Zij staan in een 
niet-ge!xeerde volgorde en zijn daarom niet genummerd. De vragen dienen als leidraad bij het tot een succes 
aanpakken van een chaordisch project. 
De essentie van Value-based Project Management zit niet in het antwoord, maar in het stellen van de vraag. 
Iemand die een vraag krijg gesteld zal al snel de letterlijke woorden begrijpen (‘literal meaning’), maar moet de 
pragmatische betekenis (‘pragmatic meaning’) nog vorm geven: Wat bedoelt de vraagsteller eigenlijk met het 
stellen van deze vraag? De pragmatische betekenis wordt gevormd door de context. De vraagsteller verwacht 
ook dat de gene die gaat antwoorden de context bij zijn antwoord betrekt. Hij gaat de context overdenken en 
opnieuw rangschikken, beoordelen, bezien enzovoort. Dat is een e#ect van het stellen van een vraag; los van 
het antwoord. De vragen in Value-based Project Management zijn open vragen. Het voordeel van open vragen 
(boven meerkeuze of gesloten vragen) is dat de kans op sociaal wenselijke antwoorden wordt verkleind. 
Bovendien is ons brein erop ingericht om bij open vragen een zo grondig mogelijk antwoord te geven.
De antwoorder van een vraag heeft zijn taak volbracht op het moment dat hem een vraag is gesteld. Maar 
dan is voor de vraagsteller het proces pas begonnen. Zijn behoefte naar informatie is niet veranderd, zijn 
startpositie is hooguit veranderd. De vragen uit de guide zijn dan ook niet bedoeld als checklist, maar als start 
voor een dialoog. Een dialoog die met meerdere personen tegelijk, of door meerdere personen gevoerd kan 
worden: iedereen geeft namelijk een ander antwoord op een vraag, gevoed door zijn context. De diepgang 
en lengte van de dialoog die volgt is afhankelijk van het niveau van ‘pain and trouble’ die de vraagsteller wil 
doorstaan.

Ocean’s Eleven
Danny Ocean heeft een wens: de herovering van zijn ex-vrouw Tess. Het moment dat ertoe moet leiden dat zijn 
wens wordt verwezenlijkt, is de voor Tess hoorbare keuze van Benedictus tussen haar en de inhoud van zijn 
kluis: 150 miljoen dollar. Continu heeft Ocean zijn focus op zijn hoogste doel en het daarvan afgeleide resultaat: 
de keuze van Benedictus. In samenwerking kent Ocean slechts één waarde: vertrouwen. Hij observeert zijn 
mannen dan ook uitgebreid voordat hij ze de vraag stelt: “Are you in or out?”
Ocean vindt tien kameraden die hem helpen, onder toezegging van een elfde deel van de opbrengst, een 
kluis te beroven. De kluis bevat cash geld ter waarde van alle in omloop zijnde !ches in drie casinohotels: 
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‘Bellagio’, ‘Mirage en ‘MGM Grand’. Deze casinohotels zijn allen eigendom van Terry Benedictus, de tot nog 
toe onoverwinnelijke partner van Ocean’s ex-vrouw Tess. De kluis ligt niet alleen 200 meter onder de grond, 
maar kent tevens een beveiligingssysteem dat kan wedijveren met die voor nucleaire wapens. De kluis is enkel 
benaderbaar door een lift, uitgerust met stem-, vingerafdruk- en bewegingsdetectoren. Eenmaal binnen staan 
de elf specialisten voor ‘de meest uitgebreide kluis deur ooit gebouwd’.
Ocean heeft een droom en een plan in grote lijnen. Voor de details, de risico’s en de uitwerking zoekt hij 
specialisten. In Hollywood treft hij Rusty Ryan, een scherpe kaartspeler met behoefte aan een uitdaging. Die 
behoefte is zo groot dat Ryan zich ontpopt als een ware leider. In Atlantic City vindt hij zijn collega-ex-gevangene 
en ex-croupier Frank Catton. In Chicago treft hij Linus Caldwell, zoon van een legendarische oplichter. De 
appel valt niet ver van de boom. In Florida lokaliseert hij Saul Bloom, een veel eisende miljardair en ervaren 
gelukzoeker op zijn retour. Het plan wordt ver!jnd en het team wordt uitgebreid met nieuwe specialisten. 
Voor het ‘beheren’ van IT-en elektronische zaken roept Ocean explosievenexpert Basher Tarr in zijn team, wiens 
taak het is om Vegas elektrisch gezien stil te leggen. Livingston Dell is een zeer ervaren, doch "ink zwetende 
surveillance man. In de humorvolle tweeling Virgil en Turk Malloy vindt Ocean ervaren stuntrijders. Yen is de 
superlenige Chinese acrobaat die op spectaculaire wijze zichzelf kan dubbelvouwen om zich vervolgens te 
verstoppen in kleine kastjes. Tenslotte vindt Ocean in Las Vegas een uitvalsbasis en !nancier voor zijn plan 
bij Reuben Tishko#, vastgoedondernemer en voormalig hotel en casino tycoon die is afgezet door de nieuwe 
koning van Vegas, Terry Benedict.
Ocean heeft een missie. Hij is daardoor nadrukkelijk continu aanwezig in !guurlijke zin. De dagelijkse leiding 
laat hij graag over aan teambuilder en zijn meer toegankelijke rechterhand Rusty Ryan. Ook die is in bepaalde 
perioden van het plan niet bereikbaar. Het team draait dan zelfstandig. Het weet wat het moet doen, wat de 
kaders zijn en waar het vizier op gericht is.( Ieder teamlid kan zelfstandig werken, maar niemand kan in zijn 
eentje het resultaat behalen. Niet de 150 miljoen, niet een elfde deel daarvan. Daarvoor is nauwe samenwerking 
vereist. Samenwerking, gebaseerd op vertrouwen. Elke specialist is cruciaal in een uniek en uitgebalanceerd 
samenspel dat drijft op vertrouwen. Totdat Ryan erachter komt dat Ocean’s motivatie voor de overval niet 
louter professioneel, maar bovenal persoonlijk van aard is. Hij is zo teleurgesteld in de oprechtheid van Ocean 
dat hij overweegt te stoppen. Ocean zet alles op alles het vertrouwen van Ryan terug te winnen, wetende dat 
zijn enige kans Tess te heroveren ligt in het uitgebalanceerde samenspel tussen de Ocean’s Eleven.
Het ogenschijnlijke roekeloze avontuur geeft op veel momenten het gevoel ‘ergens mee weg te komen’. Niet 
voor Ocean: die leeft bij het moment, met de blik op zijn wens. Hij weet wat hij wilt, waar hij naartoe wilt, waar 
zijn team in uitblinkt en waar hij voor staat. Door deze stevige visie krijgt hij het voor elkaar tien kameraden aan 
zich te binden die, elk vanuit een eigen specialisme, meegaan in de stroom van zijn plan.
Met de focus op de herovering van zijn ex-vrouw laat Ocean zich niets gelegen. Hij focust op kansen; niet op 
risico’s. Dat zijn gevoelens voor Tess (in eerste instantie) niet wederzijds zijn, speelt geen rol. Dat de plattegrond 
op de hand van Dell door zijn zweet wordt uitgevaagd en hij daardoor de weg in de beveiligde ruimte kwijt 
raakt, al evenmin. Dat nu juist de hand van Yen tussen de laaddeur van een auto komt, brengt hem niet in paniek. 
Dat Caldwell een persoonlijk appeltje aan het schillen is en daardoor bijna de bus mist, deert Ocean nauwelijks. 
Geen enkele situatie brengt Ocean ook maar een moment van zijn missie af. Elke actie, elke gebeurtenis, elke 
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situatie houdt op de een of andere manier verband met het resultaat: de overal op de drie casinohotels van 
Benedictus. In de uren van de aanloop naar de grote avond vertoeft Ocean’s Eleven regelmatig in ‘Bellagio’. 
Kijken, sfeer proeven, een zijn met de omgeving, voelen, ervaren, beleven. Iedereen maakt kennis met Tess, 
iedereen weet wie Benedictus is. Er is echter geen enkel moment dat Ocean’s Eleven elkaar als compleet team 
treft. Bij oplevering van het resultaat ontbreekt Ocean zelf. Die werkt nog aan het e#ect dat het resultaat teweeg 
moet gaan brengen.De in het begin onmogelijk lijkende missie wordt volbracht: met 150 miljoen dollar in 
hun tassen wandelen de boeven ogenschijnlijk onschuldig het ‘Bellagio’ uit. Tien mannen nemen afscheid van 
elkaar; Ocean zelf wordt gepakt en voor drie maanden vastgezet vanwege een akke!etje in de marge. Maar, 
zoals een echte Hollywood!lm betaamd, vinden Ocean en Tess elkaar bij de vrijlating. Zo wordt niet alleen het 
resultaat maar ook het beoogde e#ect behaald.

Logboek voor de deelnemer
In de testfase van Value-based Project Management ben ik vooral geïnteresseerd in de e#ecten die de aanpak 
teweeg brengt. Welke zaken gaan makkelijker / moeilijker? Welke con"icten doen zich minder voor? Welke 
gespreksonderwerpen komen er niet meer / opeens veel makkelijker aan bod? Welke resultaten worden 
(eerder) bereikt? Waar maakt discussie plaats voor dialoog? Wat pakt het team zelf op, wat ze voorheen aan 
de projectleider overlieten? Welke vragen worden nu wel / niet gesteld? Wat verandert er in de sfeer? In de 
onderlinge communicatie? In de samenwerking met partijen? Hoe verandert de vertrouwensrelatie met de 
opdrachtgever? Met stakeholders? Met het team? Misschien dat gaandeweg het gebruik van Value-based 
Project Management bepaalde e#ecten al geconsolideerd worden. Ze vallen je na verloop van tijd niet 
meer op; zijn zo vertrouwd. Daarom wil ik graag dat je een logboekje bijhoudt. Wil je daar alle e#ecten die 
je opvallen (rijp and groen door elkaar) in noteren? Het is een geheugensteun voor jezelf bij de aanloop naar 
ons laatste gesprek. Je hoeft dus niet te noteren dat ‘mijnheer Jansen, betrokken inzake de implementatie, die 
normaal gesproken erg veel argumenten kan noemen waarom iets niet werk, nu makkelijk lijkt mee te gaan 
in een besluit over de aanschaf van …’ Je kunt gewoon opschrijven: ‘Frits zei nu eens ja zonder te mekkeren’. 
Om zoveel mogelijk e#ecten te verzamelen kun je met regelmaat om je heen vragen wat mensen opvalt dat 
‘anders’ gaat. De inhoud van ons afsluitende gesprek (ca. 8 weken na de overhandiging van deze box) is voor 
mij heel belangrijk. Daarmee wordt de aanpak verder ontwikkeld. En zo werk jij mee aan een verbeterde versie 
van Value-based Project Management. Een mooie vorm van co-creatie!

Contactgegevens
Value-based Project Management is het resultaat van een ontwerpstudie naar een aanpak voor complexe 
projecten met een hoge mate van onzekerheid, vaagheid en noviteit die onder tijdsdruk staan. Deze 
ontwerpstudie is uitgevoerd in het kader van een promotieonderzoek aan de Technische Universiteit 
Eindhoven, onder begeleiding van prof.dr.ir. M.C.D.P. Weggeman en prof.dr.ir. J.E. van Aken.
Ontwerper: ir.drs. Nicoline Th. Mulder
Mail: n.t.mulder@tue.nl
Tel.: 024 3505093
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Baseer de aanpak van het project op de projectwaarden

‘Are you in or out?’

Danny Ocean (George Clooney in Ocean’s Elven)

Mensen hebben meer plezier in hun werk, binden zich makkelijker aan een project, identi!ceren zich eerder 
met een organisatie en leveren betere prestaties als hun persoonlijke waarden en de waarden in het werk 
een grote overlap vertonen. Dit overlappende gebied wordt ‘shared values’ genoemd. ‘Shared values’ zijn dus 
die waarden die voor zowel de persoon in kwestie als de directe werkomgeving belangrijk zijn. Voorbeelden 
daarvan zijn collegialiteit, innovativiteit en autonomie. 
Waarden zijn geen op zich zelf staande entiteiten, maar krijgen betekenis in een bepaalde context, door 
manifestatie (zoals verbale of non-verbale uitingen), of door het belang dat eraan wordt gehecht. Dit geeft 
het ‘nominale karakter’ ervan weer. Waarden zijn taalafspraken met een betekenis die niet wordt afgeleid 
van de essentie van de waarde, maar van de manier waarop hij wordt gebruikt. Waarden zijn te beschouwen 
als intrinsieke waardeoordelen en daarmee als concepties van een bepaalde eindsituatie of een bepaald 
gedragsideaal. Je zou ze kunnen omschrijven als ‘voorstellingen van het goede; principes die een gewicht 
hebben wanneer er beslissingen worden genomen’ en als het antwoord op de vraag: Waar staan we voor? 
Het persoonlijke deel van de ‘shared values’ blijft vaak geheim. Het kan heel goed zijn dat deze waarden niet 
eens expliciet bij de persoon zelf bekend zijn, maar als verborgen drijfveren opereren. Het expliciteren en 
delen van projectwaarden kan wel helpen om ook individuele waarden zichtbaar te maken. Zo ontstaat een 
open communicatie over waarom bepaalde beslissingen genomen worden en welke koers we varen met 
het project. Projectwaarden fungeren als voorspellers in die koers en bieden vertrouwen in verwarrende 
omstandigheden. Ze hebben een aantrekkingskracht op de mensen die deze waarde(n) delen (‘daar wil ik 
bij horen’).
Het expliciteren en delen van projectwaarden is een belangrijke interventie binnen Value-based Project 
Management. Niet alleen aan het begin van een project, maar regelmatig gaandeweg kan het stilstaan bij 
vragen over projectwaarden vertrouwen bieden en helderheid verscha#en. Projectwaarden bieden basis 
voor het nemen van beslissingen op elk niveau in en rondom het project.
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Baseer de aanpak van het project op de projectwaarden
-‐	   Wie heeft invloed gedurende het gehele project?
-‐	   Wie heeft invloed in een mogelijk cruciale fase van het project?
-‐	   Wie toont betrokkenheid? 
-‐	   Wie gaat het project uitdragen?
-‐	   Wie borgt de aansluiting bij de opdrachtgevende organisatie?
-‐	   Wie borgt de aansluiting bij de opdrachtnemende organisatie?
-‐	   Wie is de opdrachtgever?
-‐	   Wie is de projectleider?
-‐	   Wie gaat zich eigenaar van het project voelen?
-‐	   Wie heeft baat bij binding aan het project?
-‐	   Wie gaat het projectresultaat gebruiken?
-‐	   Wie moeten betrokken zijn bij het expliciteren van de projectwaarden?
-‐	   Hoe is het proces van waarden expliciteren opgesteld?
-‐	   Hoe is de intensiteit van de interacties tussen participanten?
-‐	   In welke vorm (beleid, acties, …) worden de uitkomsten vastgelegd?
-‐	   Wat zijn de expliciete waarden van de opdrachtgevende organisatie?
-‐	   Waar staat die organisatie voor?
-‐	   Wat zijn de impliciete waarden?
-‐	   Wat zijn de expliciete waarden van de opdrachtnemende organisatie?
-‐	   Waar staat die organisatie voor?
-‐	   Wat zijn de impliciete waarden?
-‐	   Wat is écht belangrijk voor dit project?
-‐	   Wat zijn de projectwaarden voor dit project?
-‐	   In welke context krijgen de projectwaarden een rol van betekenis?
-‐	   Wat betekent die rol concreet voor de projectwaarden?
-‐	   Hoeveel belang wordt er aan elk van de waarden gehecht?
-‐	   In hoeverre zijn deze waarden nominaal dan wel reëel?
-‐	   Hoe laten deze waarden zich vertalen naar individuele acties, besluiten en verantwoordelijkheden?
-‐	   Wat zijn ieders individuele waarden?
-‐	   Hoe groot is het shared-value-gebied van elke participant?
-‐	   In welke mate bestaat de behoefte om dit te vergroten?
-‐	   Hoe gaan we om met verschillen in individuele waarden?
-‐	   In hoeverre is de essentie van de waarden duidelijk voor iedereen?
-‐	   Hoe gaan we de waarden uitdragen?
-‐	   Hoe gaan we de waarden gebruiken als basis voor beslissingen?
-‐	   In welke situaties worden de projectwaarden opnieuw geëxpliciteerd? 
-‐	   Wanneer worden deze vragen opnieuw gesteld?
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Richt de aandacht voortdurend op het hogere projectdoel

‘In your hotel there is always someone watching.’

Tess (Julia Roberts in Ocean’s Eleven)

Het hogere projectdoel is de reden waarom men het project is gestart. Het is het probleem dat opgelost 
moet worden. Een project dat wel aan zijn projectmanagementcriteria heeft voldaan (tijd, geld, kwaliteit) 
maar niet het hogere doel van het project behartigt, gaat de boeken in als gefaald. Het voortdurend 
richten van de aandacht van projectbetrokkenen op het hogere projectdoel verhoogt de kans op het 
behalen van dat doel, alhoewel dat niet direct na a"oop van het project te meten is. Het project levert 
namelijk een resultaat op waarvan de werking of het e#ect vaak pas maanden, of soms zelfs jaren later 
waarneembaar is. Daarom spreken we liever van een overdrachtswaarde dan van een projectresultaat. De 
overdrachtswaarde is de waarde die het opgeleverde product of dienst voor hem heeft op het moment van 
overdracht en waarmee hij de volgende fase van het traject in moet. Aandacht die voortdurende gericht is 
op het hogere projectdoel verhoogt zowel team- als individuele prestaties in de goede richting. Zo wordt 
het hogere doel een collectieve ambitie van de groep. Zo’n collectieve ambitie spoort aan tot self-e&cacy 
(zelfvertrouwen op een speci!ek gebied), focusing (het erkennen en constant bewust zijn van het hogere 
doel) en energieregulering (de juiste balans tussen hoeveelheid energie die je besteedt aan een taak en de 
voldoening die je erbij ervaart). Het opstellen van een collectieve ambitie gebeurt bij voorkeur (ver) voordat 
het project start, omdat daarmee de basis voor succes al gelegd wordt. Daarna verdient het de aanbeveling 
regelmatig en zeker na situatiewijzigingen, de collectieve ambitie te herzien. Een goede collectieve ambitie 
kent drie belangrijke voorwaarden. (1) de mate van uitdaging van de ambitie. Bij voldoende uitdaging gaan 
mensen spontaan plannen en strategieën uitwerken, bij te weinig uitdaging gaan ze zich vervelen; een te 
hoge uitdaging doet ze afhaken. (2) het lineaire verband tussen mate van speci!catie van het doel en de 
prestatie. Minder-speci!eke doelen geven meer voldoening dan een speci!ek doel. Bij vage doelen blijkt 
de kwaliteit van de prestatie hoger dan bij speci!eke doelen. (3) commitment bij het opstellen van een 
collectieve ambitie. Commitment heeft betrekking op de mate waarin het individu gehecht is aan het doel, 
het belangrijk acht, vastbesloten is om het te bereiken en bij tegenslagen de focus weet vast te houden. Hoe 
groter het commitment, hoe beter de prestatie. Commitment kan bereikt worden door mensen deel te laten 
nemen in het formuleren van de doelstellingen en ze zo het belang en de haalbaarheid ervan te laten inzien. 
Het voortdurend richten van de aandacht op het hogere doel rechtvaardigt op elk moment de vraag ‘Wat 
draagt dit bij aan het hogere doel?’.
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Richt de aandacht voortdurend op het hogere projectdoel

-‐	   Wie heeft een probleem/wens/vraag?
-‐	   Wie onderschrijft die aanleiding en wie niet/minder?
-‐	   Welke belangen dient de aanleiding van het project?
-‐	   Wie wordt er straks beter van het resultaat?
-‐	   Wie kan nadelige gevolgen ondervinden van het resultaat?
-‐	   Wie ondervindt nadelige e#ecten van het onbeantwoord blijven van die vraag?
-‐	   Wie bepaalt of het project een succes is?
-‐	   Wie bepaalt de waarde van de overdracht?
-‐	   Waarom bestaan we?
-‐	   Wat is de oorspronkelijke vraag, het probleem of de wens?
-‐	   Wat is de aanleiding daarvan? 
-‐	   Wat gaat er nu verkeerd, niet naar tevredenheid, ongewenst?
-‐	   Welke plaats neemt dit project in, in de gehele organisatie?
-‐	   Waarom wordt deze vraag (aanleiding) nu gesteld?
-‐	   Welke vraag is aanverwant maar wordt niet gesteld?
-‐	   Wat moet er na oplevering van het projectresultaat anders zijn in de organisatie?
-‐	   Wat moet er op middellange termijn anders gaan in de organisatie?
-‐	   Welke beelden heeft men bij een verbeterde situatie?
-‐	   Wanneer is de vraagsteller (opdrachtgever) tevreden?
-‐	   Wanneer is voor de opdrachtgever het project een succes?
-‐	   Wanneer wordt over een falend project gesproken?
-‐	   Wanneer is voor de gebruikers het project een succes?
-‐	   Hoe is het probleem/wens/vraag nu te omschrijven?
-‐	   Wie bepaalt hoeveel middelen, kennis, etc. er geïnvesteerd gaat worden?
-‐	   Aan welk beoogd resultaat is deze inschatting gerelateerd?
-‐	   Wanneer moet het resultaat opgeleverd worden? 
-‐	   Welke marges kent die deadline?
-‐	   Hoe ziet de relatie tussen resultaat en opleverdatum eruit?
-‐	   Wat gebeurt er als we eerder/later opleveren?
-‐	   Welke uitdaging kent het hogere doel voor het team?
-‐	   Welke ruimte tot creativiteit en innovatie zit er in?
-‐	   In welke mate hebben de projectwerkers zich aan dit hogere doel gecommitteerd?
-‐	   Hoe is geborgd dat het projectteam zich, gedurende het project, richt op de meest actuele 

verwachtingen?
-‐	   Wanneer worden deze vragen opnieuw gesteld?
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Ontwikkel een projectvisie en houd hem levend

‘He’s trying to buy his way out of his bluff.’

Rusty Ryan (Brad Pitt in Ocean’s Eleven)

Een projectvisie is een belevingsmiddel dat richting geeft aan het behalen van het hoger gelegen doel van 
het project, op een dusdanige wijze dat belanghebbende zich daaraan committeren. Het geeft antwoord op 
de vraag: Waar gaan we heen? Het is een middel is om passie en betekenis voor het project te verwekken en 
zo het projectresultaat te bereiken. Het hebben van een projectvisie is cruciaal voor een projectleiders om 
zijn volgers te mobiliseren. Voor projectwerkers dient een visie als kompas die hen leidt bij het maken van 
alledaagse beslissingen. Er bestaat een sterk verband tussen de helderheid van een visie en projectsucces. 
Een heldere, gedragen, wijdverspreide, stabiele en levende visie leidt tot betere teamprestaties en tot 
projectsucces vanwege een kwalitatief beter resultaat. Een visie geeft richting, omdat het beslissingen 
ondersteunt. Het verenigt waarden en maakt ze expliciet. Tenslotte werkt een visie motiverend, omdat de te 
varen koers duidelijk wordt.
Chaordische projecten zonder projectvisie zijn gedoemd te mislukken. Dat er in elk chaordisch project een 
visie moet komen staat dan ook buiten kijf. Iedere projectorganisatie heeft een visie. Ook ‘we doen maar wat’ 
is een visie. Het expliciet ontwikkelen van een visie kan helpen om het project succesvoller te maken. Maar 
wat moet er in zo’n visie staan, wie moeten daarbij betrokken worden en wat moet er met die visie gebeuren?
Eerder bleek het belang van het baseren van een aanpak voor chaordische projecten op waarden en 
het voortdurend richten van aandacht op het hogere doel van het project. In een visie moet dan ook de 
projectwaarden en het hogere doel vermeld staan. Daar de projectvisie onderdeel is van de organisatievisie, 
dient het projectdoel afgestemd te zijn op de organisatiestrategie. Het is van belang dat de visie breed verspreid 
wordt. Een op grote schaal aan de belanghebbenden verstrekte visie ondersteunt   in de communicatie over 
het project en in haar voornemen om verandering te creëren. Dit kan in de ontwikkelfase door alle relevante 
betrokkenen uit te nodigen voor een visieontwikkelingstraject. 
Het is niet de aanwezigheid van de visie op zich, maar het voortdurend blijven benadrukken van het doel van 
een project, dat essentieel is voor een goede werking van de visie. Alhoewel het een contradictie lijkt, is het 
beter een projectvisie zoveel mogelijk constant te houden waardoor het als een baken in de richting van het 
einddoel werkt. Houd de visie levend, door het bijvoorbeeld een vaste plek te geven in alle vergaderingen, 
oriëntaties en publicaties. 
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Ontwikkel een projectvisie en houd hem levend

-‐	   Wie moeten er bij het opstellen van de visie betrokken zijn?
-‐	   Welk doel heeft de visie?
-‐	   Wat moet er in grote lijnen in staan? 
-‐	   Wat is het (eenduidige) beeld van de reden van het project?
-‐	   Op welke wijze is het hogere doel in de visie opgenomen?
-‐	   Welk doel heeft het project?
-‐	   Waar gaan we met het project naartoe?
-‐	   Op welke wijze zijn de voordelen van het project voor de organisatie verwoord?
-‐	   Hoe is het (initiële) projectresultaat opgenomen in de visie? 
-‐	   Via welke globale route gaat het projectdoel behaald worden?
-‐	   Wat is belangrijk maar hoeft nu niet in de visie te staan?
-‐	   Wat moet er met de visie verder gebeuren?
-‐	   Op elke wijze worden de gedeelde en projectwaarden vermeld in de visie?
-‐	   Hoe zijn de waarden met elkaar in de visie verenigd?
-‐	   Hoe is de projectvisie afgestemd op de organisatievisie? 
-‐	   Hoe ziet de projectvisie eruit?
-‐	   Hoe wordt de visie gedeeld?
-‐	   Wie worden er betrokken bij de verdere ontwikkeling van de visie?
-‐	   Hoe gaan we dat organiseren?
-‐	   Aan wie moet de visie kenbaar gemaakt worden?
-‐	   Hoe wordt er over de visie gecommuniceerd?
-‐	   Hoe wordt het hogere doel in de visie voortdurend benadrukt in de praktijk?
-‐	   Hoe wordt geborgd dat de visie zoveel als mogelijk constant wordt gehouden?
-‐	   Hoe wordt de visie levend gehouden?
-‐	   Welke plek krijgt de visie in vergaderingen, publicaties etc.?
-‐	   Wanneer worden deze vragen opnieuw gesteld?
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Hanteer een ontwikkelbenadering met erkenning voor vaagheid

‘It’s tricky, it’s never been done before.’

Danny Ocean (George Clooney in Oceans Eleven)

Een ontwikkelbenadering is een manier om tot een eindresultaat te komen, als er in het vroege beginstadium 
nog tal van vaagheden, onzekerheden en complexiteiten zijn. Door zo’n vage beginfase, de fuzzy front-end, 
expliciet te maken wordt het creatief vermogen van de projectwerkers vergroot, wordt het ontwikkeltraject 
beter afgestemd op de wensen van de opdrachtgever en bespaart het faalkosten aan het eind van het project. 
Het hanteren van een ontwikkelbenadering heeft (ten opzichte van een ontwerpbenadering waarbij naar 
een van te voren afgesproken resultaat wordt toegewerkt) een paar belangrijke voordelen. Zo is het niet 
nodig om het resultaat te concretiseren. Een ontwikkelbenadering werkt namelijk niet naar het resultaat 
toe, maar vertrekt vanuit de vraag. Het erkent de vaagheid en heeft niet de ambitie deze zo snel mogelijk te 
laten verdwijnen. Zo’n vraagoriëntatie zorgt ervoor dat er van begin af aan een nauwe samenwerking met de 
opdrachtgever plaatsvindt. Een ontwikkelbenadering bouwt namelijk in kleine stapjes steeds voort op het 
bestaande. Het bestaande is in eerste instantie de vraag van de opdrachtgever. Het eindresultaat wordt zo 
gaandeweg ontwikkeld, steeds uitgaande van eerdere bevindingen. Bij elk stapje liggen dus tal van opties, 
kansen en creatieve mogelijkheden open.
Door dit creativiteitmechanisme is de kans op innovatieve oplossingen veel groter dan bij een 
ontwerpbenadering. Maar de ontwikkelbenadering kent nog een belangrijk mechanisme: de double-loop 
learning. Omdat we steeds voortbouwen op het bestaande en terugkijken naar waar het vandaan komt 
(vraagoriëntatie), kunnen we leren van gezette stappen. De ontwikkelbenadering kent dan ook een leerfocus 
(een ontwerpbenadering heeft een resultaatfocus). Een leerfocus ziet het resultaat als middel om nieuwe 
werkwijzen te leren. Wanneer een team in staat is niet alleen aan het perfectioneren van die werkwijzen te 
werken (‘single loop learning’), maar tevens de operationele normen zélf voortdurend ter discussie durft 
te stellen, is er sprake van ‘double-loop learning’. Double-loop learning maakt de weg vrij voor het kunnen 
leveren van innovatievere prestaties.
Bij het hanteren van een ontwikkelbenadering zijn drie aspecten van belang. Ten eerste wordt expliciet 
aandacht gevraagd voor een fuzzy front-end fase. De rem gaat op de drang naar concretisering van het 
eindproduct; er wordt uitgebreid aandacht gegeven aan de verkenning van de vraag. Ten tweede wordt er 
participatief gewerkt. Hoofdbestanddeel zijn de gedeelde waarden, de projectvisie en het hogere doel. Ten 
derde ligt de focus op leren, dus fouten maken mag. 
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Hanteer een ontwikkelbenadering met erkenning voor vaagheid

-‐	   Waarom kiezen we voor een ontwikkelbenadering?
-‐	   Hoe gaan we dit delen?
-‐	   Hoe gaan we dit verder ontwikkelen?
-‐	   Hoe gaan we mensen inspireren hierbij aan te sluiten?
-‐	   Wie betrekken we op dit moment / in deze fase bij het ontwikkelproces?
-‐	   Wanneer is dit project succesvol?
-‐	   Wie zijn het daarover eens?
-‐	   Wie hebben een andere mening?
-‐	   Hoe luidt die mening?
-‐	   Wat is de vraag?
-‐	   Wat is er bekend over het eindresultaat?
-‐	   Wat is het (vage) idee over de eindsituatie?
-‐	   Welke delen van de gewenste eindsituatie zijn vaag?
-‐	   Waarover bestaat onzekerheid?
-‐	   Op welk gebied (politiek, sociaal, economisch, technologisch) spelen onzekerheden?
-‐	   Hoe ziet de huidige situatie eruit?
-‐	   Wat zijn de kansen?
-‐	   Wat is het eerstvolgende stapje dat gezet kan worden?
-‐	   Wat levert het integreren van de projectwaarden, het hogere doel en de projectvisie voor een beeld 

op? 
-‐	   Hoe sluit dit beeld aan bij de gestelde vraag?
-‐	   Welke kennis over de vraag hebben we in huis? 
-‐	   Welke kennis is niet in huis?
-‐	   Welke expertises met betrekking tot de vraag hebben we in huis?
-‐	   Welke expertise is niet in huis?
-‐	   Hoe is de leerfocus geïmplementeerd?
-‐	   Hoe houden we de focus op leren?
-‐	   Hoe houden we elkaar scherp op de actuele norm?
-‐	   Hoe gaan we met fouten om?
-‐	   Hoe stimuleren we proactief gedrag?
-‐	   Hoe faciliteren we samenwerking?
-‐	   Wat hebben we tot nu toe geleerd van deze ontwikkelbenadering?
-‐	   Welke processen hebben we aangepast (double-loop learning)?
-‐	   Hoe signaleren we delen van het resultaat die we ontwerpgericht kunnen aanpakken?
-‐	   Wanneer worden deze vragen opnieuw gesteld?
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Werk op basis van vertrouwen

‘Tell me this is not about her or 
I’m walking of this job right now.’

Rusty Ryan (Brad Pitt in Ocean’s Eleven)

Vertrouwen is de bereidheid je kwetsbaar op te stellen naar een ander, gebaseerd op de verwachting dat 
die ander daardoor een voor jou belangrijke handeling kan uitvoeren, zonder dat jij die ander kan volgen 
of controleren. Daarbij maken we in deze guide geen onderscheid tussen trust en con!dence. Trust is het 
interpersoonlijk vertrouwen; het vertrouwen in een persoon. Con!dence is het institutioneel vertrouwen; 
vertrouwen op een norm, waarde, gewoonte. Deze omschrijving van vertrouwen heeft betrekking op zowel 
inter- als intra persoonlijk vertrouwen. Werken op basis van vertrouwen vraagt om vaardigheden, een 
bereidheid en een integriteit. Deze drie dimensies zijn essentieel in het werken op basis van vertrouwen. 
Vertrouwen is een issue in een afhankelijkheidsrelatie waar controle niet mogelijk is. Wat daarbij helpt is 
het helder krijgen van elkaars verwachtingen. Als het eenduidig is wat jij van een ander verwacht en 
wat hij van jou verwacht, is het proces tot het voldoen aan die verwachtingen redelijk voorspelbaar. Die 
voorspelbaarheid zorgt voor ‘prestaties naar verwachting’, of zelfs daarboven. Want vertrouwen kent ook 
een wederkerigheid. Wederkerigheid is het mechanisme waarbij de ene partij doet wat de andere partij 
verwacht: direct of indirect, maar altijd via een verwacht (voorspelbaar) patroon. Het sterke e#ect van dit 
mechanisme is dat daardoor het vertrouwen wordt vergroot: ‘zien vertrouwen doet vertrouwen’. Werken 
op basis van vertrouwen kent meer voordelen: een grotere neiging tot kennisdeling met de mensen die je 
vertrouwt, verhoogde team- en individuele prestaties, beter samenwerking door binding aan de organisatie, 
een grotere werktevredenheid, betere leerprocessen, etc. Om deze voordelen te behalen is investeren in 
de belangrijkste interventie bij vertrouwen nodig. Het betreft het voortdurend gaande houden van de 
dialoog over wederzijdse verwachtingen. ‘Voortdurend’ betekent op elk moment dat een van de partijen 
daar behoefte aan heeft (en dat aangeeft). De ander stelt zich dan bereidwillig op. Een andere belangrijke 
interventie bij het werken op basis van vertrouwen is de projectvisie. Vertrouwen gedijt het beste in een 
klimaat waarin motiverend en inspirerend wordt gecommuniceerd. Niet alleen de projectleider kan hierin 
een belangrijke rol spelen, maar iedereen die in de projectcontext betrokken wordt. Een ander motiverend 
en inspirerend benaderen zorgt voor een prettige werksfeer waarin vertrouwen gemakkelijker tot stand 
komt. Ook dat is een belangrijke interventie bij het werken op basis van vertrouwen.
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Werk op basis van vertrouwen

-‐	   Hoe wordt de mogelijkheid tot het creëren van vertrouwen geboden?
-‐	   Hoe gaan we het ontwikkelen van vaardigheden voor vertrouwen stimuleren?
-‐	   Hoe groot is de bereidheid tot een kwetsbare opstelling naar andere partijen?
-‐	   In welke mate zijn partijen van elkaar afhankelijk?
-‐	   Welke waarden en regels gelden er in deze afhankelijkheidsrelatie?
-‐	   In welke mate zijn beide partijen daarvan op de hoogte?
-‐	   Hoe goed kennen partijen elkaars verwachtingen?
-‐	   Hoe helder bent u over uw verwachtingen naar de ander toe?
-‐	   Welke vermoedens heeft u ten aanzien van de verwachtingen van de ander?
-‐	   Welke facetten van deze verwachtingen wilt en kunt u controleren of volgen?
-‐	   Welke facetten kunt of wilt u niet volgen of controleren?
-‐	   Hoe kan de stijl van communiceren meer motiverend en inspirerend worden?
-‐	   Hoe wordt deze stijl van communiceren verspreid, gedeeld, kenbaar gemaakt?
-‐	   Hoe wordt deze stijl van communiceren verder tot ontwikkeling gebracht?
-‐	   Hoe spreken we elkaar aan?
-‐	   Hoe stimuleren we elkaar?
-‐	   Hoe gaan we om met wantrouwen?
-‐	   Hoe ziet de projectvisie eruit?
-‐	   Hoe wordt de visie gedeeld?
-‐	   Wie worden er betrokken bij de verdere ontwikkeling van de visie?
-‐	   Hoe wordt de visie levend gehouden?
-‐	   Welke plek krijgt de visie in vergaderingen, publicaties etc.?
-‐	   Hoe wordt de dialoog over verwachtingen geïntroduceerd?
-‐	   Hoe wordt deze dialoog voortdurend gaande gehouden?
-‐	   Op welke waarden is deze dialoog gebaseerd?
-‐	   Welke afspraken worden, op basis van deze waarden, gemaakt over de dialoog?
-‐	   Hoe wordt werken op basis van wantrouwen gesignaleerd?
-‐	   Wat gebeurt er met die signalen?
-‐	   Wanneer worden deze vragen opnieuw gesteld?
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Hanteer transformationeel leiderschap

‘You really didn’t think
I was sitting this thing out, did you?’

Danny Ocean (George Clooney in Oceans Eleven)

Een positieve sfeer wordt niet alleen bereikt door de stijl van de leidinggevende, maar ook door de 
onderlinge communicatie. Leiderschap is primair gericht is op beweging en het veranderen van anderen. 
Projectleiderschap is het beïnvloeden van het gedrag van (een groep) medewerkers om het hogere projectdoel 
te bereiken. Dit beïnvloeden van gedrag gebeurt door gebruik te maken van bepaalde leiderschapsstijlen, 
eigenschappen en motieven, en door het uitvoeren van verschillende activiteiten. Dat beperkt zich niet 
tot de formele projectleider; dat geldt voor iedereen in een project die anderen kan beïnvloeden om 
het hogere projectdoel te behalen. Leiderschap in een project heeft twee kloven te overbruggen: (1) the 
authority gap, de kloof tussen disciplines; te overbruggen door het bouwen van vertrouwensrelaties en (2) 
the commitment gap, de kloof van verbinding; te overbruggen door het laten doordringen van de visie, de 
betekenis en de verantwoordelijkheid ervan. Transformationeel leiderschap is een wijze van communiceren 
die kan helpen bij het overbruggen van deze kloven. Transformationeel leiderschap (versus transactioneel, 
waarbij sprake is van een ruil van werk en geld) kenmerkt zich door het hebben van individuele aandacht, 
inspiratie, intellectuele ontwikkeling (out-of-the-box thinking) en een geïdealiseerde invloed (charisma). 
Transformationeel leiderschap leidt tot vertrouwen in de visie waar mensen zich aan verbonden hebben. 
Zeker wanneer deze visie op (hun) gedeelde waarden gebaseerd is, is de kans groot dat transformationeel 
leiderschap leidt tot hoge prestaties en een positieve werkhouding. Een ander mechanisme dat door 
transformationeel leiderschap wordt getriggerd is de intrinsieke motivatie, die leidt tot hogere prestaties 
en meer werkplezier. Tenslotte triggeren deze kenmerken het commitment dat iemand afgeeft aan zijn 
leider. Commitment (je verbinden aan de visie van de leider) is een belangrijke voorspeller van werkplezier 
en prestatie. Concreet betekent dit voor iedereen: (1) het aanmoedigen van intellectuele ontwikkeling, (2) 
het bieden van een motiverende visie voor de toekomst die hij met overtuiging weet te brengen, (3) het 
geven van individuele aandacht en (4) het gedragen op charismatische wijze (door het communiceren van 
gedeelde waarden, gedeeld doel en gedragen visie). Daarnaast moet hij voortdurend aandacht hebben voor 
de vijf kenmerken van het werk, zodat volgers met plezier prestaties ‘beyond expectations’ laat zien! 
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Hanteer transformationeel leiderschap

-‐	   Wat zijn de gedeelde waarden?
-‐	   Wat is de collectieve ambitie?
-‐	   Hoe ziet de projectvisie eruit?
-‐	   Hoe worden alle betrokkenen van het project zich bewust van de gedachte dat iedereen een leider (en 

een volger) is?
-‐	   Wat is nodig om transformationeel leiderschap te kunnen hanteren?
-‐	   Welke voorwaarden daarvoor zijn (nog) niet gecreëerd?
-‐	   Hoe willen we dat een leider zich gedraagt?
-‐	   Hoe bewerkstelligen we rol-modellering?
-‐	   Hoe maken we het werk inspirerend?
-‐	   Hoe genereren we ideeën?
-‐	   Hoe zorgen we dat we trots zijn op wat we doen?
-‐	   Hoe laten we dat zien?
-‐	   Hoe maken we tijd en ruimte voor individuele aandacht?
-‐	   Hoe gaan we ‘actief luisteren’ stimuleren?
-‐	   Hoe wordt actief consulteren gestimuleerd?
-‐	   En open communicatie?
-‐	   Hoe moedigen we intellectuele stimulatie aan?
-‐	   Hoe stimuleren we het zoeken naar het nieuwe?
-‐	   Hoe bewerkstelligen we kennisdeling?
-‐	   Hoe stimuleren we het delen van gezichtspunten?
-‐	   Hoe triggeren we ‘out-of-the-box-thinking’?
-‐	   Hoe zorgen we voor creativiteit?
-‐	   Hoe stimuleren we transformationeel leiderschap?
-‐	   Hoe betrekken we mensen bij de inrichting van hun werk?
-‐	   Hoe richten we het werk in op het gebied van skill variety? (het werk zo inrichten dat er een aanspraak 

op verschillende vaardigheden wordt gedaan)
-‐	   Van task identity? (het werk zo inrichten dat er sprake is van ‘een geheel’ met een begin en een eind)
-‐	   Van task signi!cance? (het werk zo inrichten dat het impact heeft op de persoon die het uitvoert)
-‐	   Van autonomy? (de mate van vrijheid die iemand heeft in zijn werk)
-‐	   Van feedback? De mate waarin iemand terugkoppeling ontvangt over zijn werk en zo kan verbeteren)
-‐	   Hoe waken we voor commitment van volgers –ook in tijden van minder gewenst gedrag van de leider?
-‐	   Hoe waken we voor een overdosis aan verwachtingen?
-‐	   Hoe houden we de kwaliteit van groepsbesluiten op hoog niveau?
-‐	   Wanneer worden deze vragen opnieuw gesteld?
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Bewerkstellig de voorwaarden voor zelforganisatie

‘You’re gonna need a crew as nuts as you are.’

Reuben Tishkoff (Eliott Gould in Ocean’s Eleven)

Transformationeel leiders verbreden en verrijken de interesse van hun volgers. Zij genereren aandacht en 
acceptatie tussen volgers over de visie en motiveren hen door hun eigen belang ondergeschikt te stellen 
aan dat van de projectgroep. Nu kan de groep handelen naar eigen inzicht van hun vakmanschap en 
professionaliteit. Zo komt zo’n groep tot betere, innovatieve ideeën, werken zij beter samen en dragen zij de 
gedeelde waarden breed uit. Zo’n projectteam kan gezien worden als een autonoom of zichzelf organiserend 
geheel dat opereert binnen een organisatie. Zelforganisatie heeft een nauw verband met formele en informele 
netwerken. Zo’n informeel netwerk is van nature namelijk doelgericht, zelfregulerend en gericht op het 
doelbewust bereiken van gewenst gedrag. Zelforganisatie is het spontaan ontstaan van nieuwe structuren, 
patronen en kansen, zonder oplegging ervan van buiten af, dat zichzelf onderhoudt. Bekende voorbeelden 
van zelforganisatie zijn te vinden in de sociotechniek en het Zweedse ‘allemansrecht’. Zelforganisatie ontstaat 
spontaan; zeker als de condities daarvoor in orde zijn. Die condities betre#en de aansturing van de opdracht, 
de communicatie, de ondersteuning van het hogere management en de betrokkenheid van de medewerkers. 
Deze stuurcondities zijn gebaseerd op een viertal principes: (1) Redundancy of functions: de meeste mensen 
kunnen veel meer functies vervullen dan ze op een en hetzelfde moment kunnen uitvoeren. Speel daarmee 
en maak gebruik van hun multi-inzetbaarheid. (2) Requisite variety: vaak hebben onzekerheden ernstige 
consequenties als er niet snel en adequaat op gereageerd wordt. Breng overeenstemming in de diversiteit 
van acties en reacties van de groep en de onzekerheden van de omgeving, zodat een snelle reactie kan 
plaatsvinden. (3) Minimum critical speci!cation: het kenmerkende van vakmanschap is dat er speelruimte 
moet zijn om te kunnen handelen naar eigen inzicht. Laat vakmensen hun eigen regels opstellen, uitvoeren 
en handhaven. (4) Double-loop learning: bij double-loop learning kan niet alleen over de prestatie, maar 
ook over de norm worden gesproken, zodat het team zich vernieuwingen eigen kan maken. Naast deze 
stuurcondities zijn er tal van andere condities denkbaar die de kans op zelforganisatie vergroten, zoals 
communicatie, houding van het management en betrokkenheid van projectwerkers. Zelforganisatie triggert 
een aantal belangrijke mechanismen zoals automatische feedback, aantrekkingskracht (‘daar wil ik bij 
horen!’), intrinsieke motivatie en "ow. Mensen die ‘in "ow’ werken (het prettige gevoel wanneer je door de 
stroom wordt meegevoerd) zijn in staat tot excellente prestaties.
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Bewerkstellig de voorwaarden voor zelforganisatie

-‐	   Hoe is de structuur van het projectteam te omschrijven?
-‐	   In welke mate zijn projectwerkers verantwoordelijk voor het behalen van de projectdoelen?
-‐	   In welke mate zijn zij verantwoordelijk voor de organisatie van hun interne aangelegenheden?
-‐	   In welke mate kunnen projectwerkers meerdere functie afwisselend vervullen?
-‐	   Hoe groot is het regelvermogen bij een functie?
-‐	   Hoe is het gesteld met de diversiteit in de groep?
-‐	   In welke mate kunnen projectwerkers naar eigen inzicht handelen?
-‐	   Welke speci!caties kunnen zij zelf, naar inzicht en vakmanschap, bepalen?
-‐	   Waar zit nog ruimte voor zelfregulering?
-‐	   In hoeverre kunnen normen ter discussie staan?
-‐	   Welke communicatiekanalen staan open (Bottom-up, top-down, inside-out, outside-in, etc.)?
-‐	   In welke mate kunnen informele netwerken bestaan?
-‐	   In hoeverre is er sprake van feedback?
-‐	   Waar zit de ruimte voor gedragsverandering?
-‐	   Hoe kan niet-lineaire feedback (feedback in een open systeem met ruimte voor gedragsverandering) 

plaatsvinden?
-‐	   In welke mate kan en wil het management zaken opnieuw beoordelen?
-‐	   Hoe past deze houding het management?
-‐	   Hoe kan deze houding verder ontwikkeld worden?
-‐	   Hoe betrokken zijn de projectwerkers?
-‐	   Hoe kan dit verder ontwikkeld worden?
-‐	   Hoeveel ruimte is er voor het team om een eigen wijze van omgaan met bestaande processen te 

creëren?
-‐	   Hoeveel ruimte is er om nieuwe processen te laten ontstaan?
-‐	   In hoeverre bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van nieuwe vormen van initiatief ontwikkelen?
-‐	   En van nieuwe vormen van samenwerken?
-‐	   En van nieuwe vormen van creativiteit?
-‐	   En van leren en leren van elkaar?
-‐	   In welke mate draagt elk teamlid het geheel van het project in zich?
-‐	   In hoeverre zijn de teamdoelen gedeeld?
-‐	   Wanneer worden deze vragen opnieuw gesteld?
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Stimuleer creativiteit

‘I’m not joking, Tess’ - 
‘I’m not laughing, Danny’

Danny Ocean – Tess (George Clooney – Julia Roberts in Ocean’s Eleven)

Creativiteit in een project leidt niet alleen tot meer innovatieve ideeën, maar ook tot een positieve 
werkhouding bij de creatievelingen. Dat is voornamelijk te danken aan het feit dat mensen zich kunnen 
ontwikkelen in een creatieve omgeving: zij kunnen leren (van zichzelf en door naar anderen te kijken) en 
hebben het gevoel in een ‘"ow’ te zitten. ‘In "ow zijn’ is een ervaring waarin je continu uitgedaagd wordt en 
zo tot ongekende prestaties in staat blijkt. Individueel en in een groep, want een "owervaring is besmettelijk. 
Een "ow-ervaring bevindt zich in het gebied tussen angst en verveling: beide geen positieve ervaringen. Te 
veel verveling of routinematig werk vraagt om spanning. Te veel spanningen achter elkaar vragen om rust en 
doen verlangen naar routinematig werk. Deze dynamiek verklaart waarom "ow-activiteiten tot creativiteit 
kunnen leiden. Flow hangt nauw samen met creativiteit. Zij kennen dezelfde mechanismen. De belangrijkste 
daarvan zijn self-e&cacy en self-determinims. Self-e&cacy is een zelfregulerend proces met de verwachting 
dat je zélf in staat bent om het gedrag e#ectief toe te passen en dus de beoogde resultaten te behalen. 
Self-determinism refereert aan de staat waar je naar eigen keuze kan zijn wie je bent. Creativiteit gaat dus 
om keuzevrijheid en (taakspeci!ek) zelfvertrouwen. Deze mechanismen zijn te triggeren door enerzijds 
een veilig leerklimaat te scheppen en anderzijds te zorgen voor de condities in dat klimaat die de kans op 
creativiteit verhogen. Leren door ervaring en leren door observeren zijn twee belangrijke voorwaarden. 
Fouten maken mag, succeservaringen worden opgestapeld en tegenslagen zijn er vooral om te re"ecteren 
op strategieën; niet om te twijfelen aan de vaardigeden van iemand. Afkijken mag ook, want dat doet ons 
taakspeci!ek zelfvertrouwen toenemen. Tenminste, als we die persoon vergelijkbaar achten met onszelf. 
Daarom past een transformationeel leider zo mooi in een omgeving vol creativiteit en "ow. Mensen worden 
veel creatiever als ze merken dat hun baas hun creatie belangrijk vindt. Wanneer in zo’n omgeving ook 
gewerkt wordt aan de aspecten die de kans op "ow verhogen, zijn er creatieve ideeën in overvloed! Biedt 
duidelijkheid, geef heldere feedback, geef hem het gevoel dat er belangstelling is voor wat hij nu doet en niet 
alleen interesse is wat het straks gaat opleveren. Maak plaats voor self-determinism en zorg dat mensen hun 
verdedigingsmechanismen kunnen laten varen. Zorg ervoor dat inspanning gericht is op steeds de optimale 
balans te vinden tussen complexiteit en vaardigheid, en op de balans tussen acties en bewustzijn. Regel een 
ruimte voor concentratie. En stuur niet op tijd. Die moet kunnen versnellen of vertragen.
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Stimuleer creativiteit
-‐	   Hoe kan de leerorientatie in het project worden omschrijven?
-‐	   Hoe wordt succesvol gedrag gesignaleerd?
-‐	   Hoe wordt daarop gereageerd?
-‐	   Hoe kan een succeservaring in het project leiden tot meer taakspeci!ek zelfvertrouwen?
-‐	   Hoe worden succeservaringen verbonden aan het verder ontwikkelen van competenties?
-‐	   Hoe zelfwerkzaam zijn betrokkenen?
-‐	   Hoe kan deze zelfwerkzaamheid vergroot worden?
-‐	   Hoe wordt met het maken van fouten omgegaan?
-‐	   Hoe wordt een negatieve werkomgeving voorkomen / verminderd?
-‐	   Hoe wordt omgegaan met tegenslagen bij leerervaringen?
-‐	   In welke mate kunnen mensen ‘afkijken’ van elkaar (‘modeling’)?
-‐	   Hoe kunnen rolmodellen ingezet worden?
-‐	   Hoe kan georganiseerd worden dat mensen van elkaar kunnen leren door observatie?
-‐	   Hoe wordt omgegaan met proactief gedrag?
-‐	   Hoe worden prestatiedoelen opgesteld?
-‐	   Hoe wordt omgegaan met aanmoediging en feedback ten aanzien van het ontwikkelen van 

competenties?
-‐	   Hoe wordt het proces van ontwikkelen (en niet alleen het resultaat) in de aandacht gezet?
-‐	   In welke mate hebben mensen inzicht in hun balans tussen uitdaging en verveling? 
-‐	   In hoeverre kunnen zij hier zelf in sturen?
-‐	   Welke ruimte bestaat er voor spontaniteit?
-‐	   Welke rol speelt tijd in prestaties?
-‐	   Welke ruimte bestaat er voor creativiteit?
-‐	   Hoe wordt er omgegaan met plan doorbrekende ideeën?
-‐	   Hoe wordt het creative self-e&cacy (zelfvertrouwen op het gebied van creativiteit) getriggerd?
-‐	   Wat wordt er gedaan om de intrinsieke motivatie te triggeren?
-‐	   In hoeverre ie er keuzevrijheid in creatieve processen?
-‐	   Waar houdt de sturing op en gaat de vrijheid verder?
-‐	   Waar zit de creatieve ruimte in het project?
-‐	   In hoeverre mogen betrokkenen variëren in hun mate van conventionaliteit en rebelsheid?
-‐	   En van divergentie en convergentie (chaos en patronen)?
-‐	   En van een overvloed aan energie en een grote behoefte aan ontspanning?
-‐	   En van nederigheid en trots?
-‐	   En van introvert (kunnen zich uitermate goed concentreren) en extravert (kunnen anderen enthousiast 

maken voor hun idee)?
-‐	   En van logica (luisteren, denken en in stukken breken) en artistiek (zien, voelen en het geheel creëren)?
-‐	   Wanneer worden deze vragen opnieuw gesteld?
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Laat gebruikers van begin af aan participeren

‘If you loose focus in this game for one second ..’

Linus Caldwell (Matt Damon in Ocean’s Eleven)

Daar waar gebruikers voorheen een ‘deliverable’ verwachten, rekenen ze tegenwoordig veel meer op 
een business solution. Een business solution is een geïntegreerde oplossing voor het probleem van de 
opdrachtgever. Een gebruiker heeft een belang in die oplossing. Dat belang is het kwalitatief best mogelijke 
resultaat, ongeacht welke prijs. Alleen als de klant tevens de gebruiker is speelt de prijs ook voor de gebruiker 
een rol. Het betrekken van potentiele gebruikers bij het project concentreert zich in eerste instantie op het 
verwerven van de kennis van, en wensen, eisen en speci!caties over de verwachtte ‘business solution’ van de 
gebruikers. Formele gebruikersbetrokkenheid in met name het begin van het project leidt, via een positief 
beeld van de bruikbaarheid en het gebruikersgemak van het eindresultaat, tot een positievere houding ten 
aanzien van de implementatie. Ook vertrouwen speelt daar een belangrijke rol in. Als gebruikers vertrouwen 
in het eindresultaat hebben en het gevoel krijgen dat hun bijdrage waardevol is, leveren zij een grotere 
bijdrage aan innovatievere oplossingen. En niet alleen op persoonlijke titel. Want gebruikersbetrokkenheid 
triggert solidariteit: eindgebruikers gaan hun collega’s niet afvallen als zij weten dat die hebben mogen 
meedenken en -werken met het project. Zo heeft gebruikersbetrokkenheid gedurende het gehele project 
een positief e#ect op de attitude van alle gebruikers. Een gemeenschappelijke start van gebruikers en 
projectgroep is van levensbelang voor een succes bij implementatie. Hier dient de basis te worden gelegd 
voor e#ectieve samenwerking. Hoofdonderdeel van deze bijeenkomst is dan ook het delen van waarden. De 
bereidheid om gebruikers toe te laten in het ontwikkelproces is namelijk sterk afhankelijk van de houding van 
de specialisten in het projectteam. Door het hebben van gedeelde waarden is het mogelijk tegenstellingen 
en con"icten later in het project openlijk te bespreken en dienovereenkomstig te reageren. In welke mate 
gebruikers betrokken dienen te worden, om deze acceptatie, een positieve attitude en innovatieve ideeën 
te bereiken, is afhankelijk van de perceptie van projectbetrokkenen op taak- en produktcomplexiteit. Dit uit 
zich in bijvoorbeeld de mate van concreetheid van speci!caties. Bij een hoge complexiteitsperceptie zijn 
tal van interventies denkbaar waar betrokkenen de rol van informatieverscha#er, consultant of participant 
kunnen innemen. Deze rollen nemen (in genoemde volgorde) toe in mate van invloed en inbreng. 
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Laat gebruikers van begin af aan participeren

-‐	   Wie is de initiator van het project?
-‐	   Welke relatie heeft de initiator met het eindresultaat?
-‐	   Welk aandeel heeft de implementatiefase in het projectsucces?
-‐	   Hoe ziet de perceptie van projectbetrokkenen op de taakcomplexiteit eruit?
-‐	   Hoe ziet de perceptie van berokkenen op de productcomplexiteit eruit?
-‐	   Hoe kunnen gebruikers hun kennis, wensen, eisen en speci!caties over hun verwachtingen delen?
-‐	   In hoeverre hebben zij de rol van informant (informatie ontvangen; niet geven)?
-‐	   In hoeverre hebben zij de rol van consultant (informatie geven; geen feedback ontvangen)?
-‐	   In hoeverre hebben zij de rol van participant (voortdurend input verstrekken en invloed uitoefenen op 

beslissingen)?
-‐	   In welke mate kunnen gebruikers opschuiven van informant naar consultant of van consultant naar 

participant?
-‐	   Hoe wordt de eerste bijeenkomst ingericht, waar gebruikers bij uitgenodigd worden?
-‐	   Welke waarden delen gebruikers, specialisten en projectbetrokkenen?
-‐	   Welke verantwoordelijkheid hebben gebruikers in het speci!ceren van eisen en wensen?
-‐	   In welke mate worden gebruikers verantwoordelijk gesteld voor de rechtvaardiging van het project?
-‐	   Hoe kunnen zij meewerken aan het behalen van het hogere doel?
-‐	   Welke rol spelen zij in het management van het project?
-‐	   Welke verantwoordelijkheden dragen zij?
-‐	   Welke percepties hebben gebruikers over het nut van het projectresultaat?
-‐	   Welke vragen stellen zij omtrent deze perceptie?
-‐	   Wat kunt u doen om deze verwachting te realiseren?
-‐	   Welke perceptie hebben zij over het gebruikersgemak?
-‐	   Welke vragen stellen zij omtrent deze verwachting?
-‐	   Wat kunt u doen om deze verwachting te realiseren?
-‐	   Hoe sluit het eindresultaat aan bij de verwachtingen van gebruikers?
-‐	   Hoe is het gesteld met het vertrouwen van de gebruikers?
-‐	   Hoe tevreden zijn de gebruikers (nu) over het potentiele resultaat?
-‐	   Hoe kunnen gebruikers gedurende het gehele project betrokken blijven?
-‐	   Hoe delen zij hun ervaringen met andere gebruikers?
-‐	   Hoe laten zij hun ideeën verder ontwikkelen, in samenwerking met andere gebruikers?
-‐	   In welke mate is sprake van solidariteit met niet-betrokken gebruikers?
-‐	   Hoe kan gebruikersparticipatie bijdragen aan de sociale cohesie van alle gebruikers?
-‐	   Hoe wordt de toegevoegde waarde van bijdrages van participanten teruggekoppeld?
-‐	   Wanneer worden deze vragen opnieuw gesteld?
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Houd de dialoog met belanghebbenden gaande

‘If you ever ask me that question again, Daniel, 

you will not wake up the following morning!’

Saul Bloom (Carl Reiner in Ocean’s Eleven)

Belanghebbenden hebben vandaag de dag toegang tot een breed scala aan informatiebronnen. Zij zijn snel 
op de hoogte van wat waar ook ter wereld gebeurt. In die zin zijn zij niet alleen een noodzakelijk kwaad, maar 
ook een bron van expertise en innovatieve ideeën voor het project. Stakeholdermanagement is dan ook 
een van de meest genoemde projectsuccesfactoren. Onder de onderzoekers naar stakeholdermanagement 
heerst een grote diversiteit in de beschrijving van het begrip. De overlappend gedachte is ‘het hebben 
van een belang in de uitkomst van het project’. Een de!nitie van belanghebbenden kan verder worden 
ver!jnd door hem (hun of het) te positioneren in het overlappende gebied waar hij een rol speelt: het 
voldoen aan de verwachtingen van belanghebbenden, het omgaan met risico’s en benutten van kansen 
en het onderhouden van relaties. De juiste mix en balans tussen deze elementen bepalen het succes 
van stakeholdermanagement, alhoewel we dat begrip liever niet gebruiken. De klassieke de!nitie van 
management (‘the ability to get things done through other people’), veronderstelt dat de manager superieur 
is aan de medewerkers. Een meer hedendaagse de!nitie luidt to help others do the things they know need 
to be done to achieve a common vision. In beide de!nities gaat het over mensen motiveren om dingen te 
gaan doen. En juist dat ‘doen’ is niet altijd wat je wilt of beoogt met een stakeholder. ‘Dialoog’ past beter. 
Een dialoog is een conversatie waarbij de betekenis van de boodschap voor iedereen duidelijk wordt en het 
eindresultaat een gemeenschappelijke betekenisverlening is. Een dialoog beoogt de relatie met partners 
te bevorderen opdat gezamenlijke activiteiten kunnen worden ondernomen. In een dialoog wordt gezocht 
naar verbindingen tussen de belanghebbenden, om tot een gemeenschappelijke basis te komen. Een 
strategische stakeholdersdialoog is een vorm van communicatie, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, met 
het doel om een lange termijn relatie te creëren. Het is een hulpmiddel in de samenwerking om problemen te 
analyseren en inventariseren. Een stakeholdersdialoog is opgebouwd in vier, in elkaar overlopende, fasen die 
voortdurend door blijven gaan. Het is een ‘going-on-process’. Na (1) het creëren van een projectvisie en een 
plan volgt (2) het identi!ceren, analyseren en visualiseren van belanghebbenden. Vervolgens worden (3) de 
dialogen gevoerd en (4) de projectvisie of het plan verrijkt met de ervaringen uit de dialoog. Het strategisch 
voeren van een stakeholdersdialoog zorgt ervoor dat belanghebbenden zich medeverantwoordelijk gaan 
voelen voor de projectvisie en de uitvoering ervan.
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Houd de dialoog met belanghebbenden gaande

-‐	   Wie moeten er bij het opstellen van de visie op stakeholders betrokken zijn?
-‐	   Welk doel heeft de visie op stakeholders?
-‐	   In welke mate zijn de belangrijkste stakeholders (al) betrokken bij het ontwikkelen van de projectvisie?
-‐	   Welke argumenten zijn er om de visie op stakeholders al dan niet een integraal onderdeel van de 

projectvisie te laten zijn?
-‐	   Wat moet er in grote lijnen in de visie op stakeholders staan?
-‐	   Op welke wijze is het hogere doel in deze visie opgenomen?
-‐	   Wat moet er met de visie op stakeholders gebeuren?
-‐	   Op elke wijze worden de gedeelde en projectwaarden vermeld in deze visie?
-‐	   Hoe ziet de visie op stakeholders (of het deel van de projectvisie over stakeholders) eruit?
-‐	   In hoeverre moet de visie op stakeholders meer concreet worden uitgewerkt (in een plan)?
-‐	   Welke groepen of individuen kunnen het project ondersteunen met kritieke resources, behoeden voor 

risico’s of het eindresultaat beïnvloeden?
-‐	   Wat is hun invloed?
-‐	   Hoe krachtig is hun invloed?
-‐	   Welke richting heeft hun invloed?
-‐	   Hoe worden aspecten van transformationeel leiderschap in de dialogen geïntegreerd?
-‐	   Hoe ziet een dialoog, gebaseerd op vertrouwen, eruit?
-‐	   Hoe ziet een gedeelde dialoogagenda eruit?
-‐	   Welke issues vragen verheldering?
-‐	   Welke assumpties moeten ontrafeld worden?
-‐	   Welke onzekerheden moeten verkleind worden?
-‐	   Welke ideeën voor oplossingen, compromissen, commitments etc. zijn er mogelijk?
-‐	   Hoe kunnen deze ideeën, compromissen, commitments omgezet worden in actie?
-‐	   Hoe wordt de relatie verder onderhouden?
-‐	   Hoe wordt vertrouwelijkheid geborgd?
-‐	   Hoe wordt gecommuniceerd omtrent de dialogen?
-‐	   Tot welke outcomes (inzichten, veranderingen, aanpassingen, suggesties, opmerkzaamheden, vragen 

etc.) leidt de dialoog?
-‐	   Welke outcomes van de dialoog vragen om terugkoppeling?
-‐	   Welke outcomes vragen om opvolging?
-‐	   Welke outcomes verrijken de projectvisie?
-‐	   Hoe worden deze outcomes geïntegreerd in de visie?
-‐	   Welke outcomes verbeteren de besluitvorming?
-‐	   Wie gaat dit implementeren?
-‐	   Wanneer worden deze vragen opnieuw gesteld?
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Werk resultaatgericht waar het past

‘It’s a very busy night for me. 
Are we on schedule?’

Terry Benedict (Andy Garcia in Ocean’s Eleven)

Tijdens een chaordisch project zullen grotere of kleinere delen van het project als een zuiver autonoom 
project kunnen worden benaderd: een deelproject. Dat is alleen het geval wanneer het beoogde resultaat 
van zo’n deelproject helder en eenduidig te omschrijven is, het resultaat goed is af te bakenen en concrete 
uitspraken kunnen worden gedaan over beperkingen in geld en tijd. Het deelproject is dan op te breken in 
samenhangende delen (product breakdown). Het resultaat van het deelproject is een noodzakelijk middel 
om verder te kunnen met het chaordische project. In een deelproject ligt de focus van het werk op het 
resultaat. Zo’n proces is een technisch inhoudelijk goed op te zetten en te managen proces. Het is een 
‘going-on-process’, bestaande uit drie, vloeiend in elkaar overlopende delen: planvorming, delegeren en 
terugkoppelen.
Planvorming is het proces waarbij antwoord wordt gezocht op de vragen: Wat moet er opgeleverd worden? 
Wie gaat dat doen? Wanneer moet dat opgeleverd worden? En hoeveel (geld, uren, etc.) mag eraan besteed 
worden? Een gezamenlijk planvormingsproces verhoogt de betrokkenheid en daarmee de kans dat het 
opgestelde resultaat behaald wordt. Delegeren is het proces waarbij de verantwoordelijkheid voor het 
opleveren van deelresultaten wordt toegewezen aan een individu of groep. Deze toewijzing bestaat uit 
twee elementen: het besluit (tot het selecteren van een taak voor toewijzing) en het communiceren ervan. 
In het geval van projectmanagement, is dat besluit grotendeels opgenomen in de planning en wordt de 
toewijzing gereduceerd tot communicatie tussen zender en ontvanger. Terugkoppelen is het proces waarbij 
de (tussentijdse) prestatie gemeten wordt en wordt vergeleken met de van te voren opgestelde norm. Een 
eventueel verschil tussen de norm en de gemeten prestatie kan worden gebruikt voor het corrigeren van het 
proces, of het plan, zodat uiteindelijk de norm kan worden bereikt.
Een e#ectief proces van planvorming – delegeren – terugkoppelen leidt tot het opleveren van het van te 
voren overeengekomen resultaat.
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Werk resultaatgericht waar het past

-‐	   Van welk deel van het project is het resultaat helder te omschrijven?
-‐	   Hoe is dat deelproject af te bakenen?
-‐	   Wat hoort niet bij dat deelproject, maar zou er eventueel wel bij verwacht kunnen worden?
-‐	   Welke voorwaarden gelden er op dat deelproject?
-‐	   Wat moet er voor dat deelproject opgeleverd worden?
-‐	   Wie gaat dat doen?
-‐	   Wanneer moet het opgeleverd worden?
-‐	   Hoeveel mag eraan besteed worden (in termen van uren, geld, etc.)?
-‐	   Welke delen van dit deelproject kunnen gedelegeerd worden?
-‐	   Hoe luiden de antwoorden voor zo’n deelproject op de ‘wat?, ‘wie?’, ‘wanneer? en ‘hoeveel?’-vragen?
-‐	   Hoe ziet een breakdown van dat deelproject eruit?
-‐	   Wie wordt betrokken bij het nemen van een besluit t.a.v. de opdeling?
-‐	   Aan wie wordt een bepaald deel gedelegeerd?
-‐	   Welke ruil wordt er op deelprojectniveau overeengekomen?
-‐	   En welke ruil in de delegaties?
-‐	   In welke mate verbindt die persoon of groep zich met dit gedelegeerde deel?
-‐	   In welke mate is deze persoon of groep bereid het gedelegeerde deel op te leveren?
-‐	   Welke voorwaarden worden hierbij overeengekomen?
-‐	   Wie controleert of binnen de voorwaarden het beoogde resultaat behaald gaat worden?
-‐	   Wie bepaalt de voortgangsnorm?
-‐	   Wie vergelijkt de prestatie met de norm?
-‐	   Hoe vindt bijsturing in het proces plaats?
-‐	   In welke mate kan er via het plan bijgesteld worden?
-‐	   Hoe wordt over een bijgesteld plan gecommuniceerd?
-‐	   Hoe worden de consequenties van bijstelling voor de ruiling doorgevoerd?
-‐	   Hoe wordt het deelresultaat ingebed in het chaordisch project?
-‐	   Hoe blijft inpassing geborgd?
-‐	   Wanneer worden deze vragen opnieuw gesteld?
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M. Gebruikerseisen volgens projectleiders

overzicht bieden (4 antwoorden)
-‐	   thermometer
-‐	   helpen overzicht houden
-‐	   helpen prioriteiten stellen
-‐	   ondersteunend in crisis

gericht op belangen (8 antwoorden)
-‐	   doelgericht (i.p.v. resultaatgericht)
-‐	   helpen afhankelijkheden zichtbaar maken
-‐	   zicht geven op belangen stakeholders en communicatie met hen
-‐	   betrekken ALLE stakeholders

"exibel (10 antwoorden)
-‐	   "exibel in toepassing
-‐	   geen bureaucratie
-‐	   schaalbaar
-‐	   contextonafhankelijk 
-‐	   repeteerbaar
-‐	   herbruikbaar

helder, eenvoudig, logisch (9 antwoorden)
-‐	   helder
-‐	   eenvoudig
-‐	   logisch
-‐	   tekst / taal bieden
-‐	   eenduidige taal
-‐	   begrijpelijk voor opdrachtgever

ondersteunen (7 antwoorden)
-‐	   middel (i.p.v. doel)
-‐	   ondersteunend (i.p.v. leidend)
-‐	   niet voorschrijvend maar aanbevelend
-‐	   richten op eerste 20%

motiveren (7 antwoorden)
-‐	   inspireren tot creëren
-‐	   min afstand projectleider en team
-‐	   ruimte voor eigen professionaliteit

overige (1 antwoord)
-‐	   risicogedreven
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N. Functionele eisen volgens onderzoekers

Letterlijke teksten Trefwoorden in 
programma van eisen

BO1A
1.	   Ik denk niet dat er één standaard projectmanagementaanpak kan zijn. Een 

aanpak moet dus met situatieafhankelijke suggesties komen. 
2.	   Veel aanpakken zijn beschreven in dikke en ontoegankelijke handboeken. 

Een moderne aanpak moet kort beschreven zijn, gevisualiseerd zijn en met 
software ondersteund worden.

3.	   Bij veel aanpakken zijn de onderliggende principes en theorieën niet 
expliciet gemaakt.

-Flexibel
-Kort beschreven
-Visueel weergegeven
-Ondersteund door 
software
-Waarden expliciteren

ST1P
Een projectmanagementaanpak is m.i. zinvol en behulpzaam als zij richting en 
ondersteuning geeft bij

a.	   het ontwikkelen en toetsen van de missie van het project,
b.	   het operationaliseren van deze missie naar een projectstrategie en
c.	   het besturen / bijsturen van het project o.b.v. strategie.

Ik stel in het algemeen geen vormeisen aan een projectmanagement-aanpak. 
(…) De gedachte (of illusie) dat we allemaal een en hetzelfde model moeten 
volgen is al lang geleden los gelaten.

-Onderst. ontwikkeling 
visie
-Onderst. operatie

- Flexibel
HA1J
In de eerste plaats is projectsucces een relatief en subjectief begrip. Wat voor 
de één als succes wordt gezien, is voor de ander een !asco. Bovendien is 
projectsucces vaak dynamisch, omdat de perceptie van succes in de tijd kan 
verschuiven. (…) Ook grote kostenoverschrijdingen en overschrijdingen in 
doorlooptijd betekenen niet noodzakelijkerwijs dat het project als gefaald kan 
worden beschouwd. (…) Het is een relatieve maat op een aantal te selecteren 
dimensies.

-Sit. afhankelijk 
(Flexibel)

-Flexibel

-Sit. afhankelijk 
(Flexibel)

DO1L
Wanneer een oplossing snel beschikbaar dient te komen zal de nadruk op tijd 
liggen, wanneer een degelijke oplossing moet worden gebouwd zal een minder 
tijdgereden aanpak nodig zijn.
Wat wel uit eigen onderzoek valt af te leiden is dat een aanpak motiveert waarin 
samenwerking en leren voldoende ruimte krijgen.

-Sit. afhankelijk 
(Flexibel)

- Motivatie
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O. Informatiemail participanten $-test

Van:
Onderwerp:

Datum:
Aan:

Nicoline Mulder <n.t.mulder@tue.nl>
Testen van Value-based Project Management
18 januari 2012 10:20:18 GMT +02:00
nicoline@mulderprojectmanagement.nl

Beste geïnteresseerde in Value-based Project Management,
(
Zoals je ongetwijfeld weet ben ik in de laatste fase van mijn promotieonderzoek. Dat onderzoek is 
een ontwerp studie die heeft geresulteerd in een aanpak voor complexe projecten die veel vaagheid, 
onzekerheid, tijdsdruk en noviteit kennen. Ik noem ze chaordisch: het lijkt een chaos, maar er is een orde 
in te ontdekken. Echter, van een andere dimensie dan de chronologie. Value-based Project Management 
is ontstaan vanuit de complexiteitstheorie. Het is dan ook geen stappenplan of invuloefening, maar een 
!loso!e die een basis biedt om projecten te kunnen leiden. Dat kan in plaats van, maar desgewenst ook 
naast bestaande aanpakken.
(
Value-based Project Management is gebaseerd op het idee dat een project als een geheel bezien moet 
worden en zich als ontwikkelend uitrolt (het eind is aan het begin nog lang niet concreet). Daarnaast is het 
idee dat de omgeving dynamisch en veranderlijk is en dat we dat moeten erkennen (in plaats van proberen 
te controleren en beheersen). Stuurinstrumenten zijn dan ineens heel anders: visie, waarden, vertrouwen, 
dialoog en zelf organiserend, om maar wat te noemen.(Deze aanpak heb ik in de afgelopen jaren op 
wetenschappelijke gronden ontworpen. Dat betekent dat de aannames die erin zitten niet ‘best-practice’ zijn, 
maar berusten op bewezen (management- en psychologische) processen. De outcome van al die processen 
mag helder zijn: projectsucces, nu en op de lange termijn.(
(
In december is de aanpak gevalideerd.(Nu zoek ik projectmanagers die de aanpak daadwerkelijk twee 
maanden serieus willen gaan gebruiken om vervolgens hun ervaringen te gebruiken om hem verder te 
ontwikkelen. Sta jij daarvoor open en opereer je nu in een project (fase maakt niet uit) dat als chaordisch is 
aan te merken? Het enige dat ik vraag is 2 x 1 uur tijd voor een interview en actief gebruik van Value-based 
Project Management gedurende 6 tot 8 weken.

Ik hoor graag van je!

Met vriendelijke groet,
ir.drs. Nicoline Th. Mulder 
Mulder Projectmanagement
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P. Kwalitatieve resultaten ‘peer consultation’

I:  Wat ging er mis in het project?
II:  Wat zou geholpen hebben?
III:  Welke constituenten zouden kunnen helpen?
IV:  Waartoe zou dat kunnen leiden?
V:  Waarom zou dat tot die outcome leiden?

I II III IV V

1 (DU1R)

-‐	  geen overeenstemming 
ambtelijk en bestuurlijk 
OG

-‐	  vroegtijdige consultancy
-‐	  vroegtijdig betrekken partijen
-‐	  strategische start project
-‐	  werken met scenario’s

4, 5 -‐	  weerstand van 
stakeholders eerder 
boven tafel, eerder 
commitment SH’s 

-‐	  double-loop 
learning
-‐	  betrouwbaarheid

-‐	  procedure-vertraging -‐	  expliciete procesborging 11 -‐	  op tijd aan 
verwachtingen 
voldoen

-‐	  zelforganisatie

2 (BE1A)

-‐	  geen inbedding in 
organisatie (door 
te sterke focus op 
eindresultaat) 

-‐	  nadruk op periode na 
oplevering eindresultaat

1 -‐	  gelijke beleving, 
bereidheid tot 
investeren, gedragen 
noodzaak, gedragen 
investerings-besluit

-‐	  zelfvertrouwen, 
vertrouwen, 
commitment, 
intrinsieke 
verantwoorde-
lijkheid, 
saamhorigheid, 
transparantie

-‐	  wisseling OG -‐	  tweede OG sterker betrekken 2

-‐	  geen gedeeld beeld van 
eindresultaat bij SH’s

-‐	  meer nadruk op bereiken 
draagvlak

3

-‐	  onrust bij SH’s (veel 
wandelgangrumour)

-‐	  onrust benoemen 10 -‐	  vertrouwen bij SH’s

-‐	  afhankelijkheden niet 
bekend (welke gebieden 
raakt het project?)

-‐	  vooraf overzicht initiatieven 
en andere projecten in 
omgeving

10 -‐	  beter voorbereid 
op wijzigingen, 
gedragenheid voor 
deze wijzigingen

3 (WE1N)

-‐	  vertraging doordat 
leveranciers en 
gebruikers niet 
meewerken

-‐	  vroegtijdige betrokkenheid 
leveranciers en gebruikers

9 -‐	  vertrouwen in 
beslissingen

-‐	   inzicht en 
vertrouwen
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I II III IV V

-‐	  organisatiewijzigingen -‐	  duidelijkheid door directie 3
10

-‐	  helderheid
-‐	  focus op de invoering 

van de oplossing

-‐	  focusing
-‐	  steun van directie

4 (WA1J)

-‐	  onenigheid over 
oplossing

-‐	  opdelen in kleinere brokken
-‐	  trainingen

9, 6 -‐	  breder gedragen 
ontwerp

-‐	  duidelijkheid
-‐	  angstreductie

-‐	  andere gedachten 
lijnorganisatie

-‐	   ingewikkelde zaken eerst
-‐	  minder onderscheid lijn/

project aanbrengen 
-‐	   ‘moeder’ van gedachtengoed 

aanwijzen

1, 10 -‐	  verdwijnen 
onderscheid lijn/
project

-‐	  eenduidigheid 
-‐	  angstreductie

-‐	  te veel risicomijdend 
gedrag

-‐	  maatregel voor 
peoplemanagement
-‐	  meer nadruk op 

gebruikerseisen

3, 11 -‐	  voorkomen eindeloos 
ontwikkelen

-‐	  collectief gevoel
-‐	  tevredenheid

-‐	  geen invloed 
projectorganisatie

-‐	  overeenstemming over 
strategie op hoog niveau 
creëren 

1, 2, 
11

-‐	  minder controle / meer 
sturen op waarden

-‐	  commitment grote 
groep
-‐	  eenduidigheid 
-‐	  makkelijker 

overdracht

5 (PO1B)

-‐	  kwaliteit 
tussenproducten 
onvoldoende

-‐	  formeren formeel projectteam 
met mandaat

4 -‐	  beter ontwerp -‐	  betere feedback
-‐	  fouten maken zien 

als leren

-‐	  capaciteit te laat 
beschikbaar
-‐	  veel bureaucratie

-‐	  onderlinge afstemming 
betrokkenen 
-‐	  minder betrokkenen

7 -‐	   juiste mensen worden 
eerder betrokken, 
betere afstemming met 
omgeving

-‐	  over grenzen 
van eigen 
verantwoorde-
lijkheid heen 
kijken

6 (PI1G)

-‐	  wantrouwen richting 
contractpartners

-‐	  focus op WAT, niet op HOE 1, 5, 
7

-‐	  betere teamprestatie -‐	  wederzijds begrip

-‐	  aansturing naar OG en 
naar PT gaat niet goed

-‐	   lijn- en projectorganisatie 
sterker scheiden

6, 10 -‐	  wederzijds begrip

-‐	  onderschatting 
klantwensen

-‐	  ? 1, 2, 
4, 9

-‐	  grotere betrokkenheid
-‐	  soepeler handelen bij 

wijzigingen
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I II III IV V

7 (BO1K)

-‐	   interne strijd over 
prioriteiten

-‐	  helderheid in management-
strategie van de organisatie

2, 3 -‐	  behalen hogere doel
-‐	  duidelijkheid
-‐	  focusing

-‐	  bewustwording 
van de hogere 
doelstelling
-‐	   lange termijn visie 

8 (AL1R)

-‐	  onduidelijkheid over 
‘acceptabel’ niveau van 
kwaliteit eindproduct: 
m.a.w.: wat heeft de OG 
nu eigenlijk nodig?

-‐	  actuele visie van OG over 
product, gebruikers op basis 
waarvan projectbetrokkenen 
kunnen besluiten 

1, 2, 
3, 
4, 5, 
8, 9, 
10, 
11

-‐	  Fundamenten voor 
consensus

-‐	  voorspelbaarheid, 
vertrouwen, 
focusing, creatie, 
ondersteuning, 
wederkerig 
vertrouwen, 
intrinsieke 
motivatie, "ow, 
regulering 
van invloed, 
betrokkenheid, 
solidariteit, 
verbinding, 
acceptatie

9 (HE1J)

-‐	  te weinig (!nanciële) 
ruimte van OG

-‐	  aandacht voor het project 
van begin af aan (door meer 
capaciteit)

4, 11 -‐	  kleinere stapjes, 
realistischer resultaat 
-‐	  minder risico’s, beter 

planbaar, minder 
onzekerheid, kortere 
doorlooptijd

-‐	  meer draagvlak 
voor verdere 
ontwikkeling 
project
-‐	  minder weerstand, 

meer motivatie, 
binding van 
seniors

-‐	  veel te veel onervaren 
mensen 

-‐	  binding van ervaren mensen 
(door betere betaling)

-‐	  veel blijft onbesproken 
wegens mogelijk 
gezichtsverlies

-‐	  snellere ontwikkeling 
projectwerkers door een 
meer ‘coachende stijl’ in 
communicatie te hanteren

10 (DA1J)

-‐	  omvang en complexiteit 
onderschat

-‐	  expliciet maken en benoemen 
van benodigde aanpassingen
-‐	  Budgetopbouw /-proces 

transparant maken en 
vereenvoudigen

5 -‐	  tijdige openheid van 
zaken

-‐	  openheid, delen
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I II III IV V

-‐	  continu gevecht op 
prioriteit, budget en 
resources

-‐	  keten business – ict inrichten
-‐	  Kennisniveau ophogen of 

eenvoudigere oplossing 
kiezen

2, 3 -‐	  samen optrekken i.p.v. 
vechten

-‐	  erkenning van 
wederzijds belang

-‐	  vraagt capaciteit die 
onmogelijk is

-‐	  herfaseren 2, 3, 
9

-‐	  eenvoudigere 
producten

-‐	  betrokkenheid en 
focus

11 (BA1L)

-‐	  partijen vroegen expliciet 
om commitment OG als 
voorwaarde voor vervolg

-‐	  koepels hadden eerder 
eenheid moeten regelen

3, 5, 
9, 10

-‐	  veel energiebesparing, 
‘veiligheid’ bij 
betrokkenen, 
uitstraling van ‘gelijk 
gerichtheid’, aanzienlijk 
kortere doorlooptijd

-‐	  synergie uit 
verbinding 
van belangen, 
duidelijke 
communicatie met 
heldere koppeling 
aan belangen

-‐	  deel betrokkenen oneens 
met een beleidswijziging

-‐	  onderbrengen bij 
onafhankelijke derde (maar 
was het resultaat dan 
geaccepteerd?)

-‐	  zwak bestuurlijk 
commitment
-‐	   ‘Principiële’ verdeeldheid 

bij alle drie OG’s

-‐	  condities voor invoering veel 
eerder expliciet maken om 
angst en onzekerheid weg te 
nemen

12 (BL1A)

-‐	  essentie verliezen door 
verbreding

-‐	  voorkennis over weerstand, 
risico’s, geïntegreerde 
belangen (in plaats van 
afzonderlijke)

2, 4 -‐	  hogere teamprestatie, 
vertrouwen op proces 
en elkaar, tevredenheid 
over eigen handelen

-‐	  focusing, 
teame&cacy, 
ondersteuning

13 (BR1J)

-‐	  vele opvattingen over 
zo ongeveer alles waar 
je opvattingen over kunt 
hebben

-‐	  heel veel ‘prediken’ over het 
waarom, wat en hoe zonder 
wijzigingsprocedures
-‐	  talent en professie optimaal 

inzetten voor het project

2, 3, 
7, 9, 
10

-‐	  focus op hogere doel is 
belangrijkste
-‐	  voorkomen negatieve 

publiciteit
-‐	  problemen tijdens de 

rit oplossen
-‐	  betrokkenheid 

genereren 
-‐	  technologisch 

hoogwaardiger 
oplossing

-‐	  motivatie-
verhoging

14 (PO1H)
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I II III IV V

-‐	  onvoldoende draagvlak 
voor de visie / deels 
tegengestelde belangen

-‐	  expliciet commitment vragen 1, 2, 
3, 10

-‐	  vergroting onderling 
vertrouwen en 
rust onderling, 
samenwerking, 
acceptatie van rollen

-‐	  meer onderling 
vertrouwen

-‐	  onvolwassen partijen -‐	  voorbeeldfuncties benoemen 
voor als je je niet volwassen 
gedraagt als organisatie

6 -‐	  aanspreken op eigen 
verantwoordelijkheid, 
beter benutten 
schaarse capaciteit, 
meer draagvlak

-‐	  beter gebruik 
maken van 
eigen potentieel, 
betrokkenheid van 
mensen

-‐	  geen positieve business 
case

-‐	  stuurgroep actief houden, niet 
plichtsmatig instellen

?

15 (HO1M)

-‐	  na "itsende start 
weten we niet hoe we 
verder moeten. Voelt 
stroperig. Gevoel dat het 
hoogtepunt al geweest 
is.

-‐	  kleinere stappen zetten, meer 
betrokkenheid PL, divergeren?

3, 6 -‐	  visie opnieuw 
vaststellen voor focus, 
nieuwsgierigheid 
wekken naar elkaars 
wensen en kunnen, 
betrokkenheid

-‐	  gezien worden, 
kritisch bevraagd 
worden, 
samenwerken

-‐	  wisselende sponsor -> 
draagvlak

-‐	   interne projecteigenaar 
zoeken, meer mandaat PL, 
herde!niëren opdracht

3 -‐	  visie opnieuw 
vaststellen met 
nieuwe eigenaar, 
betrokkenheid

-‐	  gevoel van samen, 
commitment 
nieuwe eigenaar

16 (HA1M)

-‐	  tijdlijn wordt keer op 
keer niet gehaald: 
gevolg: steeds minder 
vertrouwen bij OG op 
goede a"oop / steeds 
verder oplopende kosten

-‐	  meer inhoudelijke kennis
-‐	  betere besluitvorming t.a.v. 

requirements
-‐	  betere balans tussen SH’s
-‐	  kleinere stappen, uitgaand 

van werkbare oplossingen
-‐	  betere relatie met leveranciers
-‐	  betere interne organisatie van 

het project

2, 3, 
4, 8, 
10, 
11

-‐	  eerder betrekken 
sleutel!guren
-‐	  op zoek naar creatieve 

oplossingen
-‐	  SH’s beïnvloeden door 

op gemeenschappelijk 
belang en succes te 
gaan sturen 
-‐	  kleinere tussen-

resultaten formuleren, 
gericht op leren 
(double-loop learning)
-‐	  uiteindelijk meer ver-

trouwen bij elke partij

-‐	  eensgezindheid, 
coöperatie, 
duidelijkheid 
over WAT, betere 
communicatie

17 (ZA1M)
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I II III IV V

-‐	  bedachte aanpak werkte 
niet

-‐	  ? 7, 9, 
9

-‐	  professionaliteit
-‐	  minder confrontaties
-‐	  eenduidigheid

-‐	  heldere 
verwachtingen
-‐	  wederzijds begrip

-‐	  veel weerstand bij 
betrokken partijen

-‐	  veel onderhuidse gevoelens 
proberen bespreekbaar te 
maken

5, 6, 
7, 9, 
10

-‐	  minder besprekingen
-‐	  commitment en begrip
-‐	  professionaliteit

-‐	  geen eenduidige focus 
op projectdoel

-‐	  maak het probleem beeldend 9, 10 -‐	  minder confrontaties
-‐	  eenduidigheid

18 (MU1S)

-‐	  enorme worsteling 
op inhoud zorgt 
voor vertraging en 
onzekerheid

-‐	  bieden van vertrouwen 
aan betrokkenen, juiste 
benadering van OG, kleinere 
tussenresultaten

6, 8, 
10, 
11

-‐	  vertrouwen, 
creativiteit, tussentijds 
succes, voortgang

-‐	  rust, 
zelfvertrouwen, 
"ow

-‐	  onbekendheid met 
aanpak

-‐	  focus op doel, kleinere 
tussenresultaten

2, 4 -‐	  geen a"eiding, weten 
waar je het voor doet, 
geen paniekvoetbal

-‐	  concentratie, 
zelfvertrouwen
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Q. Kwantitatieve resultaten ‘peer consultation’
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DU1R 5,5 4,5 4,5 4,5 5,5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 5 4 3 4,1
BE1A 5,0 4,5 3,5 4,5 4,5 4 5 3 4 4 5 5 5 3 5 5 4 4,3
WE1N 2,5 5,0 3,5 4,0 5,0 4 5 5 4 2 5 5 2 4 5 5 5 4,3
WA1J 4,5 5,0 2,5 4,0 1,5 4 2 5 2 4 5 4 1 3 4 5 5 3,7
PO1B 4,5 3,0 1,0 5,0 4,5 5 4 3 3 3 3 2 3 5 4 5 3 3,6
PI1G 4,5 2,5 3,5 3,0 3,0 5 4 5 3 2 5 2 3 2 4 4 5 3,7
BO1K 5,5 3,5 3,5 6,0 5,5 5 5 3 5 4 5 5 1 5 5 4 4 4,3
AL1R 4,5 2,5 4,5 3,0 1,0 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 4,7
HE1J 1,5 4,0 4,5 4,0 4,5 4 2 5 5 5 5 1 3 3 4 5 5 3,9
DA1J 3,5 1,5 4,5 4,0 5,5 5 5 4 4 2 5 4 3 5 5 5 3 4,2
BA1L 5,5 5,5 3,0 4,0 5,5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 4,5
BL1A 5,5 6,0 3,0 3,0 4,0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0
BR1A 5,5 5,0 5,0 5,0 3,0 5 3 5 4 3 4 3 4 5 3 5 4 4,0
PO1H 4,5 4,0 1,5 3,0 2,0 5 5 5 5 3 5 4 3 3 5 5 5 4,4
HO1M 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 2 4,4
HA1M 5,5 5,0 1,0 2,0 4,0 5 3 5 5 4 4 3 4 5 5 4 5 4,3
ZA1M 6,0 1,0 6,0 6,0 6,0 5 1 5 2 5 5 5 5 5 4 4 3 4,1
MU1S 4,5 4,5 6,0 3,5 6,0 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3 5 4,6

6 12 13 8 6 6 5 3 10 12 7aantal maal genoemd bij vraag 3:   
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R. Verslagen participanten $-test

Projectbeschrijving 
In een 12-jaar durend traject wordt de bereikbaarheid van 

complexity

uncertainty

fuzzinesspace

novelty

 
de stad Nijmegen vergroot middels onder meer het 
realiseren van een oeververbinding. Zo globaal als het 
klinkt, zo vaag was het de eerste zes, zeven jaar van het 
project doelbewust. Pas later in het project werd gekozen 
voor een brug (boven een kabelbaan, tunnel, veerpont). 
Na ca. 10 jaar is een initiële deadline vastgesteld. 
Gaandeweg concretiseert het doel zich in het bouwen van 
een stadsbrug, die in dialoog met aannemende consortia 
wordt ontworpen. Er is gekozen voor een voor de bouw 
uniek DBM-contract: design - build - maintain. Deze 
geïntegreerde contractvorm is eerder gebruikt bij de rijksoverheid, maar nieuw voor bouwprojecten op 
gemeentelijk niveau. Dat brengt een hoog innovatief gehalte met zich mee. Technologisch gezien is het project 
niet erg onzeker. Bruggen hebben ze in Nijmegen wel vaker gebouwd. Onzekerheid blijft lange tijd wel bestaan 
over de haalbaarheid. Inherent aan de contractkeuze is een nauwe samenwerking, gebaseerd op vertrouwen, 
tussen opdrachtgevende en opdrachtnemende organisatie. Tijdens de gehele looptijd van het project is de 
projectecologie onrustig: vele andere projecten vinden plaats, de politieke omgeving is verre van rustig en 
beslissingen bij andere organen (rijk, provincie) hebben grote consequenties voor de bouw van de stadsbrug. 
Niet alleen de talloze projecten ‘aan de overkant van de Waal’, maar ook de geplande brugverbreding zo’n 
negen kilometer verderop en stedelijke vernieuwing in het gebied rondom de oeververbinding zijn daar 
voorbeelden van. Daarmee wordt de complexiteit van het project als ‘hoog’ aangemerkt. De projectleider ziet 
Value-based Project Management als een taal voor het verkrijgen van commitment van zijn werkwijze bij 
zowel projectteamleden als stakeholders, in deze onrustige ecologische omstandigheden. De projectleider 
heeft meegedaan aan zowel de – als de test.
Verslaglegging nagesprek
-‐	   Algemeen gebruik Value-based Project Management: participant heeft direct na overhandiging van de 

materialen om een digitale versie gevraagd. Hij heeft de elf titels van ‘Project’s Eleven’ groot uitgeprint 
naast zijn bureau gehangen “zodat iedereen en vooral ik ze kan zien”. Hij geeft aan “op gezette tijden een 
van de elf kaarten te pakken en de vragen te stellen aan zichzelf, aan de groep waar hij op dat moment 
mee werkt en/of aan iemand speciaal”. Participant heeft de meeste vragen van alle kaarten schriftelijk 
beantwoord. Hij is van plan een aantal vragen samen met anderen te beantwoorden. Gelijke vragen die 
hij op meerdere kaarten tegenkwam heeft hij afzonderlijk beantwoord (dus niet het eerdere antwoord 
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gekopieerd). Hij is voornemens om, als hij klaar is met de vragen te beantwoorden, alles van begin af 
aan door te lopen als een cyclus. Participant gebruikt met name de kaarten over waarden, vertrouwen, 
leiderschap, omgeving en resultaatgerichtheid. Hogere doel, projectvisie, ontwikkelbenadering en 
creativiteit zijn nu (nu de bouw van de brug in volle gang is) niet meer expliciet aan de orde. De kaart over 
zelforganisatie triggert zijn interesse, maar dan gericht op een volgend project.

-‐	   E#ect: participant geeft aan dat Value-based Project Management een bevestiging voor hem, het team 
en andere betrokkenen oplevert van dat “we het goed doen”. Daaraan verwant geeft hij aan dat het in 
situaties die minder succesvol zijn zichzelf afvraagt: “Waarom doe ik het nu anders dan Value-based Project 
Management aangeeft?”, waardoor een bewustwording van keuzes en een basis voor gedragsverandering 
plaatsvindt. Zijn zorg zit vooral bij: Hoe ga ik Value-based Project Management tot iets gezamenlijks 
maken? “Het is best lastig uitleggen waar je mee bezig bent. Participant ziet het vooral als een tool voor 
projectleiders, maar daar moet het niet bij blijven.”

Situatie 1: Contractbeëindiging 
-‐	   Situatiebeschrijving: Twee binnen hun disciplines deskundige/ ervaren medewerkers leverden 

veroorzaakten (een verschillend soort) spanningen met collega’s en opdrachtnemende partij vanwege de 
wijze van uitvoering van hun taak.

-‐	   Gebruik Value-based Project Management: Kaart over waarden. Participant is het gesprek aangegaan over 
gedeelde waarden (‘gedragsregels’) en heeft verschillende vragen van de kaart gesteld.

-‐	   E#ect: Participant kon abstracte begrippen als ‘geen goede samenwerking’ en ‘houding’ concreet maken. 
Het ging meer om de ‘hoe-vraag’ en minder om de ‘wat-vraag’. Daardoor waren de redenaties voor wat 
uiteindelijk tot contractbeëindiging leidde, helder en in lijn met de waarden van de werkwijze van het 
project. Tegelijkertijd onderstreept het de gedeelde waarden. Participant geeft aan hierdoor een steviger 
basis in samenwerking met anderen te ervaren. Participant geeft aan voorheen de situatie “langer te laten 
doorsudderen”, met ergernissen en indirecte schade tot gevolg.

Situatie 2: Verhuizing
-‐	   Situatiebeschrijving: Het projectteam had (versnipperd over een verdieping) werkruimte in het stadhuis. 

Participant vond dit “gevoelsmatig niet kloppen” en heeft het hele team, samen met betrokken interne 
en externe medewerkers verhuisd naar een oud schoolgebouw. Letterlijk samenwerken, nauw op elkaar 
betrokken zijn. Je leert elkaar beter kennen. Twee jaar later werd een kantoorpand betrokken van waaruit 
men direct op de bouwlocatie kijkt. “Zo ziet iedereen elke dag waar we het voor doen. Dat is ronduit erg 
motiverend.”

-‐	   Gebruik Value-based Project Management: Kaart over projectvisie. Participant geeft aan concreet uit te 
kunnen leggen dat hij deze beslissing genomen heeft als onderdeel van de projectvisie.

-‐	   E#ect: Mensen (met name bestuur en gemeentelijk management) begrijpen de keuze en zien de 
meerwaarde ervan in. Hierdoor is er minder weerstand; zelfs begrip voor dit besluit. Participant geeft aan 
voorheen alleen als antwoord op de waarom-vraag naar de verhuizing te hebben kunnen antwoorden: 
“Da’s toch logisch”, en daarmee de vraag onbeantwoord liet. 
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Situatie 3: Deelproject
-‐	   Situatiebeschrijving: Er was een onderdeel van het project (Ambitiedocument Beeldkwaliteit) dat 

beschouwd werd als deelproject. Later in het project bleek dit weer opgenomen te moeten worden in 
het gehele project. Een ander onderwerp werd daarna wel behandeld als deelproject (reconstructie 
Energieweg). Participant vroeg zich af of hij wel goed bezig was met steeds zaken te verbijzonderen en 
weer in te sluiten.

-‐	   Gebruik Value-based Project Management: Kaart over resultaatgerichtheid. Participant heeft zichzelf een 
aantal vragen van die kaart gesteld.

-‐	   E#ect: “Ik vond een geruststelling in dat deelprojecten komen en gaan en na verbijzondering weer kunnen 
worden opgenomen in het grotere geheel. Ik werd me bewust van de beweging die een deelproject maakt 
in de tijd. En die beweging is een gegeven. Soms is het beter resultaatgericht te werken, dan weer niet. 
Als het niet past moet je het ook niet doen en het durven te integreren in het geheel.” Participant geeft 
aan deze afweging nu e#ectiever en explicieter te maken. Participant geeft aan voorheen minder bezig te 
zijn met de raakvlakken van het project met zijn omgeving en zaken vooral resultaatgericht aan te pakken 
terwijl dat niet altijd e#ectief is.

Situatie 4: Regionale krant
-‐	   Situatiebeschrijving: In de beginfase van dit project is er veel geïnvesteerd in burgersbetrokkenheid. Nu 

de bouw van de brug in volle gang is, wordt de betrokkenheid van de burger weer groter. De regionale 
krant heeft al veel belangstelling getoond voor de stadsbrug en is concreet bezig met ‘placemaking’: de 
brug moet op de ‘mental map’ van de burgers komen.

-‐	   Gebruik Value-based Project Management: Kaart over omgeving: “Zo’n zwak signaal als een idee van een 
regionale krant wordt eerder opgepakt en zorgt voor een mooi stuk publiciteit. Dan ga je ook nadenken: 
het zal toch geen toeval zijn dat juist ons projectteam en die redactie in hetzelfde pand gehuisvest zijn?”

-‐	   E#ect: Het zwakke signaal van de krantredactie is opgepakt. Daardoor is er actieve betrokkenheid vanuit 
het projectteam om mee te werken aan dit artikel. Participant geeft aan dat zo’n signaal voorheen minder 
opgevallen zou zijn en er minder energie en aandacht voor zou zijn.

Projectbeschrijving 
Participant is ‘leading expert’ en in die zin niet verbonden

complexity

uncertainty

fuzzinesspace

novelty  
aan een speci!ek project. Momenteel is hij bij acht 
projecten betrokken. Zijn rol is afwisselend die van 
gedelegeerd opdrachtgever, kritisch meedenker of 
inhoudelijk expert. Participant geeft een voorbeeld van 
een complex project waar hij bij betrokken is: de wetgever 
wil inzicht in het verdienmodel van verzekeringen. In de 
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rol van opdrachtgever vraagt de directie door op concreetheid in een krachtenveld dat gedomineerd wordt 
door de waan van alle dag. De ‘leading expert’ in deze opereert samen met de projectleider als motorrijder: ver 
vooruitkijken naar het punt waar je uit wil komen. Opdrachtgever, andere stakeholders en projectteamleden 
zijn druk doende met het hier en nu en glijden daardoor vaak uit de bocht. Het is voor de ‘leading expert’ 
daardoor lastig te vertrouwen op de kwaliteiten van de betrokkenen, voor wat betreft de lange termijn. Is 
datgene wat zij nu zeggen en doen ook in het belang van het hogere doel van het project? Hij zoekt taal en 
ondersteuning bij zijn manier van werken: de focus op de lange termijn. Elke as van het categoriseringsmodel 
(complexiteit, onzekerheid, vaagheid, tijdsdruk en noviteit) herkent hij in alle projecten waarbij hij betrokken 
is. Niet elk aspect is in alle projecten in extreme mate aanwezig, maar ze zijn wel alle vijf in meer dan gemiddelde 
mate herkenbaar in elk project. Vooraf geeft participant aan niet te weten hoe, waar en met wie hij Value-based 
Project Management kan gaan gebruiken. 
Verslaglegging nagesprek
-‐	   Algemeen gebruik Value-based Project Management: Participant heeft geen projectleidersrol maar een rol 

als ‘leading expert’. Dat betekent dat hij veel als klankbord, gedelegeerd opdrachtgever of inhoudsexpert 
bij lopende projecten en programma’s wordt gevraagd. Participant geeft aan zich veel ingelezen te hebben 
in het onderwerp. Niet alleen de ‘guideline’ en de kaarten, maar ook ‘De Kleine Prinses’ (een populaire 
versie van het eerste gedachtengoed voor Value-based Project Management). Gaandeweg de testperiode 
gaf participant aan niet te weten of zijn bijdrage wel van toegevoegde waarde was. Hij liet weten niet 
expliciet met de kaarten te werken. Hij is wel gewoon doorgegaan met het bijhouden van het logboek.

-‐	   E#ect: Participant geeft aan dat Value-based Project Management een hulpmiddel is bij het verwoorden 
van zijn eigen gedachtengoed. Hij zegt regelmatig te horen dat zijn reacties, verhalen enzovoort. ‘vaag’, 
‘moeilijk’ en ‘wazig’ zijn. Value-based Project Management biedt bijpassende woorden. Daarnaast zijn veel 
vragen op de elf kaarten van Value-based Project Management bruikbaar in die gesprekken. 

Situatie 1: De klassieke projectmanager 
-‐	   Situatiebeschrijving: De projectmanager van een intern project waar participant gedelegeerd 

opdrachtgever van is, hanteert een klassieke stijl van projecten managen: sturen op resultaat en planningen. 
Het projectteam gaf signalen af van “los zand in het team”, wantrouwen, weerstand en negatieve energie. 
Ook participant zelf werd niet blij van de energie in het project en merkte dat het lastig was feedback aan 
de projectmanager te geven.

-‐	   Gebruik Value-based Project Management: Participant geeft aan niet een expliciete kaart, maar de gehele 
visie als interventie te hebben gebruikt. Hij heeft “een piek in de metacommunicatie” georganiseerd, zoals 
hij zelf zegt. Hij riep een meeting bijeen voor alle direct betrokkenen bij het project. Daarin heeft hij vragen 
gesteld als Wat bindt ons? Wat is de identiteit van het project? Wat is de meerwaarde van het project? Wat 
is de meerwaarde voor de opdrachtgever? Waar doen we het voor? Participant lijkt zich te hebben laten 
inspireren door de vragen op de karaten van de gedeelde waarden en het hogere doel.

-‐	   E#ect: De aanwezigen op de bijeenkomst gaven aan hun hart te kunnen luchten en de mogelijkheid 
hadden te kunnen zeggen wat hen dwars zat. Inhoudelijk werden antwoorden gevonden op vragen die 
te maken hadden met het verbinden van het project met het hogere doel. De projectmanager gaf aan 
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zicht te hebben op een “ander vaatje” dan enkel het klassieke projectmanagementvaatje, waar ze uit kon 
gaan tappen. Concreet heeft het team besloten twee maal per week gezamenlijk de dag “af te trappen”, 
waarin vanuit het hogere doel naar de persoonlijke bijdragen aan het project wordt gekeken. Er worden 
daar vragen aan elkaar gesteld waarin mensenverbindingen tussen elkaar gaan vinden. Participant zelf 
gaf aan een “schoon en bevrijd gevoel” te hebben en te merken dat “de spanning van het team afgleed”. 
Participant geeft aan dat hij, door het bezig zijn met Value-based Project Management, het besef kreeg 
dat dit projectteam erg klassiek werkte. Hij zegt deze interventie nu explicieter te hebben uitgevoerd dan 
hij wellicht hiervoor had gedaan.

Situatie 2: Leiderschap
-‐	   Situatiebeschrijving: Binnen de organisatie is een professionaliseringstraject in gang gezet om 

voorbereidt te zijn op “zwaar weer dat eraan komt”. De directie heeft de vraag gesteld: “Het moet anders 
en wat ga jij daaraan doen?” Er is een ‘DNA-pro!el’ geformuleerd dat weergeeft dat het gaat om meer 
verantwoordelijkheid, sneller helpen en sneller schakelen. Tijdens een bijeenkomst werden aanwezigen 
geacht hun antwoord op de door de directie gestelde vraag te presenteren. Veel manager presenteerden 
een actielijst.

-‐	   Gebruik Value-based Project Management: Participant geeft aan niet een expliciete kaart, maar de gehele 
visie als interventie te hebben gebruikt. Hij had het gevoel dat de operationele actie niet ‘doorleefd’ was 
en heeft tijdens de bijeenkomst vragen gesteld over ‘het hoe en waarom’ van zwaar weer, deze vraag en 
de gepresenteerde antwoorden. 

-‐	   E#ect: Op groepsniveau wordt het onderwerp niet omarmd en de vragen niet beantwoord. Mensen 
lijken de vraagstelling niet te begrijpen. Later wordt participant aangesproken, bevraagd en uitgenodigd 
voor diverse ‘bilateraaltjes’ over zijn vragen. Hij schat in dat het “het onvermogen van de groep” is om 
met fundamentele vragen om te gaan en ziet de bilateraaltjes als kleine stapjes in de ontwikkeling van 
de organisatie. Participant geeft aan in te zien dat kleine stapjes, gezet door mensen die zich intrinsiek 
gemotiveerd binden aan deze vraagstellingen, bijdragen aan een verandering.

Situatie 3: Provisietransport
-‐	   Situatiebeschrijving: De verzekeringsmarkt is in ontwikkeling. Tussenpersonen (waaronder werkgever van 

participant) moeten hun toegevoegde waarde zichtbaar maken. Participant is bij dit project zijdelings 
betrokken.

-‐	   Gebruik Value-based Project Management: Participant geeft aan niet een expliciete kaart, maar met name 
het aspect van vragen stellen te hebben gebruikt. Participant “deelt af en toe een prikkel uit”, zo zegt hij.

-‐	   E#ect: Reacties van mensen zijn veelal dat de vragen van participant ‘wazig’ en ‘ongrijpbaar’ zijn. Vragen 
als Wat is verbinding? Wat is vertrouwen? Waar moet dit toe leiden? De organisatie beloont snelheid 
in het leveren van concreter resultaten. Vragen stellen over identiteit, binding en motivatie worden als 
vertragend gezien. In enkele situaties (kleine stapjes, kleine groepjes en niet op initiatief van participant) 
lijken mensen te begrijpen waarom deze vragen worden gesteld. Zij geven aan contact te willen, verder 
te willen praten of geven een antwoord op de gestelde vragen dat meer verbinding met de oorsprong 
van de vraag lijkt te hebben dan puur het operationele antwoord. Participant geeft ook bij dit voorbeeld 
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aan in te zien dat kleine stapjes, gezet door mensen die zich intrinsiek gemotiveerd binden aan deze 
vraagstellingen, bijdragen aan een verandering. De revolutie die hij graag zou zien, ziet hij nu, in deze 
organisatie met cultuurwaarden als resultaatgericht, snel en operationeel, als niet realistisch.

Projectbeschrijving
Twee fusiepartners in de transportwereld hebben ieder hun

complexity

uncertainty

fuzzinesspace

novelty

 
eigen softwareapplicatie om hun voertuigen startklaar te 
maken. Deze applicaties zijn in oorsprong zo’n 40 jaar oud 
en gaandeweg de tijd uitgebreid tot allesomvattend 
systemen met talloze interfaces. De beide systemen 
worden vervangen door een nieuw systeem, systeem X, 
dat bestaat uit drie delen: een klantsysteem KS, een 
voertuigsysteem VS en een systeem voor de onderlinge 
raakvlakken tussen KS en VS, RS. X is een uitgebreid 
systeem van een externe leveranciers, echter nog niet 
allesomvattend. Alle drie de systemen zijn daarom 
aangevuld met ‘zelfbouw’ applicaties. De projectmanager 
is belast met het managen van de ‘zelfbouw’ applicaties van alle drie de systemen en met het managen van de 
interfaces tussen X en de aansluitende werkprocessen. Zijn belangrijkste focus voor de komende tijd ligt bij de 
implementatie van het VS-deel bij alle stations in de wereld waar de voertuigen van de transportonderneming 
een thuishaven hebben. Het idee is klein te beginnen: met een beperkte functionaliteit op een klein station. De 
projectmanager beschouwt het project als erg complex vanwege de vele stakeholders, werkprocessen en 
interfaces. Elke stakeholder heeft direct impact op het project en elke stap heeft direct gevolgen voor een 
volgende stap. Ook de onzekerheid merkt hij als extreem hoog aan: de informatievoorziening is erg 
onoverzichtelijk. Vanwege de complexiteit is het overzicht over gevraagde en uitgezette informatie niet helder. 
Vele risico’s kunnen niet geschat worden vanwege een gebrek aan informatie. Het is helder tot welk resultaat 
het project moet leiden: eind oktober 2012 moet het VS-systeem van de oude applicatie, inclusief de ‘zelfbouw’ 
applicaties, op een al aangewezen station volledig vervangen zijn door het nieuwe systeem X. De tijdsdruk is 
niet hoog en bovendien erg "exibel. Op zich is de deadline niet keihard, maar gezien het feit dat er nog vele 
stations moeten volgen, heeft vertraging bij de eerste implementatie een domino-e#ect op de gehele 
implementatie. Zowel de manier waarop het VS-gedeelte wordt ontwikkeld, als de wijze van implementatie 
zijn uniek voor de organisatie. De applicatie zelf is door meerdere ondernemingen beproefd en gebruikt. De 
uitbreiding met de ‘zelfbouw’ applicaties is weliswaar uniek, maar door de eerdere toepassingen, niet 
innoverend. Daardoor scoort het project laag op het kenmerk van noviteit.
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Verslaglegging nagesprek
-‐	   Algemeen gebruik Value-based Project Management: Participant geeft aan niet goed uit de voeten te 

kunnen met de aanpak. Hij relateert het aan zijn persoonlijkheid: “nuchter, behoefte aan structuur en 
overzicht, en niet zo veel op met !loso!e”. Hij heeft alle kaarten bestudeerd en een aanzet gemaakt met 
beantwoorden van vragen. Hij ziet ook een verband met het soort projecten waarvoor de aanpak meer of 
minder geschikt is.

-‐	   E#ect: Participant heeft zich ertoe gezet met de aanpak te gaan werken. Uit nieuwsgierigheid en uit 
plichtsbesef. In zijn omgeving merkte hij geen enkel e#ect. Dat maakt het lastig om door te gaan. Na 
verloop van tijd merkte hij wel bij zichzelf een e#ect (zie situatie 3), dat hem motiveerde door te gaan. 
Na het gesprek gaf hij aan de digitale versie te willen ontvangen en na de zomervakantie verder te willen 
“spelen”.

Situatie 1: Meters maken
-‐	   Situatiebeschrijving: Het project heeft een concreet en bekend op te leveren resultaat. “De tijd van 

ontdekken, creëren en innoveren is voorbij. Er moet nu gewoon hard gewerkt worden.”
-‐	   Gebruik Value-based Project Management: Participant heeft drie kaarten uitgezocht waarvan hij denkt 

dat die hem gaan helpen: projectvisie opstellen, richten op het hogere doel en resultaatgericht werken. 
Participant is begonnen met het stellen van alle vragen op de kaarten. Dat bleek al snel te veel voor het 
projectteam. Op een later moment heeft hij enkel die vragen gesteld waar hij zelf het antwoord nog niet 
op wist.

-‐	   E#ect: Participant geeft aan bij het team in eerste instantie een wat matte houding te zien: “Mensen 
begrepen al die vragen niet; we kwamen niet verder.” De tweede versie (enkel vragen stellen waar 
projectmanager zelf geen antwoord op wist), leverde meestal een antwoord op de vraag, maar bracht ook 
veel onzekerheid voor de projectmanager zelf mee. Participant vindt dat hij zelf eerst het antwoord moet 
weten voordat hij de vraag aan de projectteamleden kan stellen.

Situatie 2: Checklist
-‐	   Situatiebeschrijving: Het project bevond zich aan de vooravond van een spannend moment in het project. 

Leveranciers gaven echter aan andere prioriteiten te hebben. “Als het goed gaat kan ik het loslaten, maar 
als het niet goed gaat wil ik kunnen sturen”, zo zegt participant. Participant gebruikt ook PRINCE2 als 
aanpak.

-‐	   Gebruik Value-based Project Management: Participant geeft aan alle kaarten te hebben bekeken en als 
een checklist te hebben gebruikt: Heb ik aan alles gedacht wat belangrijk is? Met ongeveer de helft van de 
kaarten ziet hij een overlap in de aandachtsgebieden van PRINCE2, de andere helft vormen voor hem “de 
checklist van de softskills”.

-‐	   E#ect: Participant geeft aan geen controle te hebben op alle aandachtsgebieden en te checken of hijzelf 
op alle vragen een antwoord weet. Hij zegt te weten dat dit een ‘schijnzekerheid’ biedt, maar dat het hem 
het gevoel van ‘in controle zijn’ geeft.

Situatie 3: Persoonlijke ontwikkeling
-‐	   Situatiebeschrijving: Participant heeft zes weken nadrukkelijk met de kaarten gewerkt, “omdat ik je dat 
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beloofd heb”. Hij merkt dat de vragen hem dwingen te antwoorden, om het antwoorden (en niet om het 
denkproces in gang te zetten). Daar wil hij graag verandering in brengen.

-‐	   Gebruik Value-based Project Management: Alle kaarten van Value-based Project Management zijn op 
gezette tijden bestudeerd. Regelmatig met zijn collega (BO1R) klankbordgesprekken gehouden over de 
werkwijze van Value-based Project Management. “Hier kan ik niets mee, hoe doe jij dat? Hoe zou zij dat 
bedoelen?”

-‐	   E#ect: Participant geeft aan zichzelf over een drempel te willen zetten dat hij niet altijd een antwoord 
op een vraag hoeft te weten, voordat hij hem aan een ander stelt. Hij heeft geconstateerd dat hij bewust 
onbekwaam is in het vertrouwen op loslaten en ziet zijn ervaringen van de afgelopen weken dan ook niet 
als representatief. Hij heeft aangegeven door te werken met “spelen” met de aanpak, om zichzelf verder 
te ontwikkelen. Hij vraagt om de digitale versie. Participant stelt dat PRINCE2 en Value-based Project 
Management naast elkaar kunnen bestaan; beide als kapstok voor tools.

Suggesties voor verdere ontwikkeling:
-‐	   Drietrap:

1. De vraag “Welke vragen zou je zelf willen stellen?” eerst vragen;
2. Suggesties voor verdere vraag-onderwerpen geven;
3. Vragen zoals ze nu op de kaart staan stellen.

-‐	   Workshop vooraf waardoor er meer toelichting op de !loso!e achter Value-based Project Management 
zichtbaar wordt.

-‐	   Mogelijk een !ctief oefenproject /spelvorm over vormen van gebruik laten zien.
-‐	   Digitale versie meteen meegeven.

BO1R – Transportonderneming - 2: Implementatie van een softwaresysteem

Projectbeschrijving
De softwareapplicatie van twee fusiepartners in de 

complexity

uncertainty

fuzzinesspace

novelty

transportsector, wordt vervangen een nieuw systeem: 
systeem X. Het deel van systeem X dat betrekking heeft op 
klanten, wordt momenteel ‘uitgerold’ over alle stations ter 
wereld. Daar zijn acht project-managers mee belast. De 
projectmanager voor Azië/ Afrika heeft het systeem op 
tien van de ca. 30 stations geïmplementeerd. Hij 
beschouwt zijn opdracht als 30 op zich staande projecten 
die met voortschrijdend inzicht worden uitgevoerd. 
Uitvoeren houdt in: veelal op afstand voorbereiden van de 
organisatie, trainen van de gebruikers in het gebruik en 
het laden van de software en het uitgeven van ‘user-i.d.’s’. De 30 projecten kennen weliswaar een vergelijkbare 
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werkwijze, maar vinden plaats in diverse contexten waar cultuur, attitude en prioriteit een rol spelen. De 
projectmanager kenmerkt zijn project als complex. Een implementatie op een bepaald station kent talloze 
verbindingen met grote impact op het uiteindelijke succes: stakeholders, gebruikers, culturele aspecten, de 
moederorganisatie, de andere 29 projecten van deze projectmanager, de projecten van de zeven andere 
projectmanagers enzovoort. De onzekerheid wordt vooral gevoed door de culturele en communicatieaspecten 
van het implementeren op afstand. “Is een ‘ja’ ook echt een ‘ja’?” “Wat gebeurt er met de implementatie als er 
zich lokale incidenten voordoen zoals brandstoftekort, klimatologische omstandigheden of politieke 
instabiliteit?” “En hoeveel weerstand kunnen we verwachten?” Het nieuwe systeem laat veel minder ruimte 
voor persoonlijke acties van gebruikers. Het eindresultaat van het project is redelijk helder. Systeem X moet 
geïmplementeerd zijn: er moet een overdracht naar de lijnorganisatie hebben plaatsgevonden. Vaagheid 
wordt vooral veroorzaakt niet duidelijk is of de projectmanager(s) accountable dan wel responsible zijn voor 
het succes van de implementatie in de lijnorganisatie. Een eenmaal gestelde deadline is keihard, vanwege de 
enorme operatie waarmee de overstap van het oude systeem naar systeem X gepaard gaat. Bij de eerste paar 
implementaties was sprake van een hoge mate van noviteit. Nu de projectmanager zo’n tien van de 30 stations 
heeft voorzien van systeem X, is de noviteit afgenomen tot onder gemiddeld. Nog steeds is bij elke volgende 
implementatie de context nieuw.
Verslaglegging nagesprek
-‐	   Algemeen gebruik Value-based Project Management: De stations waar systeem X wordt geïmplementeerd, 

werken als autonome organisaties. Zij krijgen vanuit het hoofdkantoor een taakstelling, de benodigde 
hulpmiddelen en eisen met betrekking tot het hanteren van centrale veiligheidsprocedures. Stations 
nemen de vrijheid op deelgebieden een eigen invulling te geven. De implementatie van systeem X is 
opgelegd. Systeem X is voorschrijvend in proces, aanpak en resultaat. De autonome organisaties zijn 
indirect betrokken geweest in de keuze voor het systeem, of de wijze van implementatie. Ongeschreven 
wetten zijn dan ook niet meegenomen in het systeem. Cultuuraspecten maken het in enkele gevallen 
extra complex. Participant heeft vijf kaarten aangewezen die hij expliciet voor deze situatie gebruikt: het 
hogere doel, gebruikersparticipatie, dialoog met de omgeving, vertrouwen en projectvisie. Door externe 
factoren heeft hij niet de tijd kunnen vrijmaken voor alle elf.

-‐	   E#ect: Het stellen van vragen is voor participant een goed passende wijze om achter waarden, bezwaren, 
prioriteiten en gevoelens van mensen op de stations te komen. Participant heeft te maken met virtuele 
projectteams. Vragen stellen is dan een werkwijze die goed past bij elke cultuur. Participant geeft aan dat 
de antwoorden en de wijze van antwoorden veel informatie geeft over prioriteiten, gemoedstoestand, 
belangen etc. van de antwoorder. Participant geeft verder aan nog meer ervaren te willen worden in ‘de 
kunst van het vragen stellen’. “Vragen stellen is een denkproces op gang brengen. Je hoeft niet altijd een 
antwoord te krijgen, maar dat moet ik nog vaak tegen mezelf zeggen.” Participant geeft aan de Value-
based Project Management met name houvast biedt in de keuzes die je als professional maakt. “Het 
maakt expliciet wat je vermoed; bij jezelf en bij een ander. Pas daarna kan een samenwerking zich verder 
ontwikkelen.” Participant geeft aan zes weken te kort te vinden voor een representatief beeld van het 
e#ect.
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Situatie 1: Gebrek aan commitment 
-‐	   Situatiebeschrijving: Participant werkt als gedetacheerd projectmanager bij de transport-onderneming. 

Formeel commitment voor het gebruik van Value-based Project Management heeft hij niet gekregen; 
informele ondersteuning van zijn opdrachtgever wel. Het ontbreken van formeel commitment maakt dat 
het openlijk bespreken van interventies lastig wordt. Participant heeft daarom besloten de aanpak met 
name als professionalisering voor zichzelf te gebruiken. 

-‐	   Gebruik Value-based Project Management: Participant heeft vijf kaarten uitgebreid toegepast. Hij geeft 
aan vooral inspiratie te hebben gehaald uit de tekst. Uit de lijsten met vragen heeft hij vragen gekozen 
waar hij zelf het antwoord niet op wist. Die heeft hij dan wel exclusief aan zichzelf gesteld, dan wel aan 
gesprekspartners. 

-‐	   E#ect: Bij de vragen die hij aan zichzelf stelde merkte hij dat er een denkproces op gang werd gebracht. 
Bij de vragen die hij aan een ander stelde viel het participant op dat waarden en cultuuraspecten die 
impliciet waren, nu expliciet worden. Daardoor is er meer wederzijds begrip bij projectmanager en virtueel 
projectteamlid.

Situatie 2: Afnemende scherpte
-‐	   Situatiebeschrijving: Het hogere doel van de implementatie van systeem X, is net als de visie erachter, in 

abstracte woorden door de directie aan alle stations, bij de start van de eerste implementatie, toegelicht. 
Inmiddels, zo’n driekwart jaar later, betrapt participant zich erop dat hij bij het tiende station, dat hogere 
doel niet meer expliciet herhaalt en daar niet meer naar verwijst of praat. “Ik neem, onbewust, gewoon aan 
dat ze dat wel weten.”

-‐	   Gebruik Value-based Project Management: Kaart over het hogere doel. Participant geeft aan in 
telefoongesprekken en zeldzame face-to-face contacten, het hogere doel prominent neer te zetten en er, 
aan de hand van de tekst en de vragen op de kaart, expliciet met gesprekspartners over te spreken.

-‐	   E#ect: Participant geeft aan dat deze werkwijze iedereen, maar met name de projectmanager, scherp 
houdt. Alle gesprekspartners kunnen zo hun veronderstellingen checken, worden op deze manier 
opgefrist en “weten weer waar ze het voor doen”. Indirect zorgt dat voor meer wederzijds begrip en een 
verhoging van de intrinsieke motivatie, aldus de participant.

Situatie 3: Virtueel vertrouwen
-‐	   Situatiebeschrijving: De stations zijn gewend erg autonoom te werken. De procedure en aanpak voor de 

implementatie gaat daar ook van uit. Participant geeft aan kaders en doelstellingen mee te geven en 
ervan uit te gaan dat mensen hun afspraken nakomen “en doen wat ze zeggen dus dat hoef ik niet te 
controleren”. Dat gevoel probeert participant steeds bevestigd te krijgen, maar hij vraagt zich af hoe hij 
dat kan doen. In enkele situaties blijkt dat anders uit te pakken. Door talloze redenen kunnen mensen niet 
altijd hun afspraken nakomen. “Een stilte betekent niet altijd een akkoord…”

-‐	   Gebruik Value-based Project Management: Kaart over werken op basis van vertrouwen. Participant geeft 
aan dat de vragen hem helpen niet direct in te grijpen of te controleren, maar verwachtingen en behoefte 
aan ondersteuning van de mensen op de stations helder krijgt. 

-‐	   E#ect: Participant geeft aan dat de inhoud van de kaart over vertrouwen hem helpt eerder helder te 
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hebben wat stations van hem verwachten en op welk moment. “Sommige stations moet ik stap voor 
stap uitleggen, anderen zijn gebaat bij grove kaders.” Participant geeft aan dat deze vragen helpen het 
onderling vertrouwen te vergroten, daar waar controle en ingrijpen het onderling vertrouwen verlaagt.

SW1T – Rijkswaterstaat: Opdrachtgever voor Rijksprojecten

Projectbeschrijving
In 1995 besloot de regering te stoppen met de 

complexity

uncertainty

fuzzinesspace

novelty
dijkverzwaringen en ruimte te geven aan de rivier. In een 
programma van meer dan 30 projecten langs de grote 
rivieren in Nederland wordt sindsdien vanuit die 
beleidskeuze gewerkt aan gebiedsontwikkeling. Het doel 
van het programma is het bieden van veiligheid voor de 
vier miljoen Nederlanders die door ‘Ruimte voor de rivier’ 
behoedt worden voor overstromingen. Het project werkt 
stroomafwaarts. In het noorden van het land betekent dat 
onder meer een zomerbedverlaging, een uiterwaarden-
vergraving, de aanleg van een nieuwe hoogwatergeul (ontpoldering en aanleg van nieuwe dijken voor het 
aanleggen van een ‘by-pass’ voor de IJssel). Daarbij horen ook het aanpassen van de functie van de uiterwaarden 
(van landbouw naar recreatie en natuur) en het ontwikkelen en geschikt maken van de benodigde infra. 
Zuidelijker betekent het dat de rivier meer ruimte krijgt door de dijk landinwaarts te verplaatsen. In het nieuwe 
buitendijkse gebied wordt een grote nevengeul gegraven. De meeste huizen aan de dijk blijven staan op het 
eiland dat wordt ontsloten door een nieuwe brug over de geul. Een project van geheel andere aard waar 
participant bij betrokken is geweest, is ‘A2 Hooggelegen’. De A2 tussen Amsterdam en Utrecht werd niet in 
2017 naar 2 x 5 rijbanen te hebben verbreed, maar al in 2010, waardoor het noodzakelijk werd om buiten de 
gebaande wegen en paden te denken. Dat gebeurde onder meer in de samenwerkingsvorm. Rijkswaterstaat 
heeft de aanbesteding in alliantievorm uitgevoerd: een experiment op het gebied van samenwerking tussen 
opdrachtgever en de markt, tussen Rijkswaterstaat en bouwcombinatie Trajectum Novum. ‘A2 Hooggelegen’ is 
inmiddels afgerond, ‘het Noorden’ bevindt zich in een voorbereidingsfase en ‘het Zuiden’ in de aanbestedingsfase.
Elk van deze projecten is zeer complex vanwege de vele stakeholders (meerdere provincies, waterschappen, 
gemeenten, overheidsorganisaties, milieugroeperingen, bewonersgroeperingen, boeren, archeologie 
enzovoort). De onzekerheid in ‘het Noorden’ is enorm: door de impact van talloze besluiten op zowel micro 
(particuliere boeren) als meso (groeperingen en organisaties) en macroniveau (het rijk) is er op geen enkel 
moment zekerheid. Het programma Ruimte voor de Rivier is veelal helder en de planstudies zijn voor een groot 
deel uitgekristalliseerd. Echter, dynamiek in het politieke krachtenveld in Den Haag kan betekenen dat de te 
varen koers in een klap wijzigt met consequenties op het project omtrent impact, voortbestaan en budget. 
“Voor hetzelfde geld is het allemaal voor niets…”. Dat geeft veel vaagheid. De tijdsdruk varieert, maar het 



Value-based Project Management 323

gevoel van ‘werken onder tijdsdruk’ is continu aanwezig. De noviteit van dit project is variërend van laag (met 
dijkaanleg zijn we in dit land wel vertrouwd) tot zeer hoog (niet steeds verder inklemmen van de rivier maar 
juist ruimte maken). 
Verslaglegging nagesprek
-‐	   Algemeen gebruik Value-based Project Management: Participant heeft een map waarin hij diverse zaken 

bewaard die hem steunen en inspireren bij het uitvoeren van zijn rol als opdrachtgever, zoals de piramide 
van Maslow, een model voor con"icthantering en leer-ervaringen uit vorige project. In die map zitten ook 
de kaarten van Value-based Project Management. Participant geeft aan niet heel expliciet met de kaarten 
in de weer te zijn geweest, maar zich verdiept te hebben in de !loso!e die erachter zit. Die !loso!e spreekt 
hem erg aan en sluit aan bij zijn eigen werkwijze. Wanneer hij het gevoel heeft dat hij ‘iets mist’, bieden de 
kaarten hem een denkrichting.

-‐	   E#ect: Participant geeft aan dat Value-based Project Management hem bevestigt en aanvult in zijn 
natuurlijke manier van werken. Het biedt hem houvast op momenten dat hij ‘het even niet meer weet’ 
en geeft hem inzicht in het verloop van bepaalde situaties. Hij voelt zich gesteund in zijn levenshouding 
ten aanzien van projecten door de inhoud van ‘zijn map’, waar Value-based Project Management sinds 
enkele weken deel van uitmaakt. Value-based Project Management heeft hem nieuwsgierig gemaakt: “Als 
ik al zoveel van Value-based Project Management op natuurlijke wijze gebruikt, zit er wellicht meer in 
wat ik kan gebruiken”. Participant geeft aan blij te zijn met een wetenschappelijke bemoeienis van het 
ontwikkelen van projectmanagement, waardoor het vak volwassener kan worden. Hij gelooft in het 
complexiteitsdenken en zegt daarover: “Het maakt niet uit via welke kaart je de chaos benadert; ze hangen 
toch allemaal met elkaar samen.”

Situatie 1: Dinergesprek
-‐	   Situatiebeschrijving: In een van de projecten was een con"ictsituatie ontstaan tussen partijen op 

hoog niveau. Belangen leken niet overeen te komen, er heerste een cultuur van wantrouwen en de 
volwassenheid van het project bevond zich op een laag niveau. Participant besloot betrokkenen van zowel 
projectorganisatie als opdrachtgevende organisatie bij elkaar aan de dinertafel te zetten. “Kleinschalig, 
persoonlijk en informeel.”

-‐	   Gebruik Value-based Project Management: Participant heeft zich laten inspireren door Value-based Project 
Management in het algemeen. Bij het bestuderen van ‘de opbrengst’ van het dinergesprek constateerde hij 
dat hij veel gebruik heeft gemaakt van de kaarten met betrekking tot Waarden en Vertrouwen. Participant 
heeft tijdens dat gesprek voornamelijk vragen gesteld.

-‐	   E#ect: De con"ictsituatie bleek vele malen groter en complexer dan zichtbaar was. Door de kleinschalige 
aanpak lukte het om, na a"oop van het dinergesprek, een aantal gedeelde uitgangspunten (waarden en 
concrete gedragingen) op papier te zetten. De kleine gecommitteerde groep kon daarmee als een olievlek 
te werk gaan en mensen direct om zich heen enthousiasmeren voor een nieuwe manier van omgaan met 
elkaar. De opbrengst van het dinergesprek werd ingebracht in een grotere bijeenkomst. Daar is er op 
voortgebouwd.
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Situatie 2: Andere gespreksonderwerpen
-‐	   Situatiebeschrijving: Samenwerken met tal van stakeholders en belangengroeperingen levert in alle 

projecten van Rijkswaterstaat een uitdaging. De normale werkwijze herin is veel in contacten en formele 
documenten vast te leggen. 

-‐	   Gebruik Value-based Project Management: Participant geeft aan het stellen van vragen als trigger te 
hebben gebruikt. Ook hier heeft hij achteraf ingezien dat vooral de kaarten met betrekking tot waarden, 
hogere projectdoel, visie en vertrouwen hem hebben geholpen. Hij heeft gestimuleerd om veel, informeel 
(borrel), in klein verband en gekoppeld aan prettige situaties (samen op werkbezoek) met elkaar om te 
gaan.

-‐	   E#ect: Mensen groeien naar elkaar toe. Ze weten elkaar makkelijker te vinden en spreken eerder uit 
wat hen dwars zit en wat zij waarderen. Ze weten dat ze van elkaar op aan kunnen. “Het zijn andere 
gespreksonderwerpen dan voorheen.” Concrete e#ecten zijn ook kortere en minder frequente 
vergaderingen. Deze ingrediënten zorgen ervoor dat ‘het project stroomt’. Op persoonlijk niveau geeft 
participant aan nu eerder vragen te stellen (dan direct te handelen): “Niet alleen aan een ander, maar ook 
aan mijzelf”.

Situatie 3: Orde in de chaos
-‐	   Situatiebeschrijving: Participant heeft meerdere projecten tegelijk zowel in de rol van opdrachtgever 

als van projectmanager. De projecten bevinden zich in verschillende fasen en verschillende mate van 
vaagheid. Hij zoekt voor zichzelf orde in de chaos door een ritme aan te brengen. Dat ritme vindt hij in 
een strak agendabeheer op projectniveau: vergaderingen, bilaterale gesprekken, bijeenkomsten, maar 
ook borrels en diners vinden met de regelmaat van de klok plaats. Die klok kan sneller of langzamer gaan 
lopen, maar de orde van het voorbereiden van een vergadering, het focussen op een onderwerp, het 
kunnen afstrepen van 80% van de actielijst en de verslaglegging zijn vaste prik.

-‐	   Gebruik Value-based Project Management: Participant geeft aan dit soort bijeenkomsten heel 
resultaatgericht aan te pakken: Wat is het doel, is alles voorbereid, hoeveel tijd hebben we ervoor, wat 
moeten we aan resultaat behalen en hoe ronden we het af? Hij stelt zichzelf en anderen de vragen op de 
kaart van resultaatgerichtheid.

-‐	   E#ect: Elke bijeenkomst past in de visie. “Door een resultaatgerichte aanpak van deze reguliere 
bijeenkomsten dwingen deze momenten je om vooruit te kijken en het niet op zijn beloop te laten.” 
Bijkomend e#ect is dat de reguliere bijeenkomsten gaandeweg dalen in frequentie en duur “en dat past 
bij de wens van de projectmanagers”.

GR1J – Verzekeringen: Site voor directe verkoop

Projectbeschrijving
De verzekeringsmarkt is aan het krimpen, de marges staan onder druk. Over een paar maanden wil de 
organisatie in kwestie haar verzekeringsproducten rechtstreeks onder haar eigen naam via het internet 
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aanbieden. De projectleider is verantwoordelijk voor 
een goed werkende site. Lastige punten in dat project 
zijn dat het om nieuwe producten gaat, die nog niet 
volledig ontwikkeld zijn, terwijl er tegelijkertijd bestaande 
producten herontwikkeld worden. Beide producten 
moeten in het aanbod worden opge-nomen. Tussentijds 
vinden er wijzigingen in beleid en strategie rondom het 
project plaats (bewegend projectdoel). De stuurgroep 
reageert en besluit erg ad hoc en focust op de korte 
termijn. Er is geen business case en geen budget. Het 
project staat - vanwege de enorme concurrentie en de 
teruglopende markt - onder grote tijdsdruk, heeft veel 
verbindingen met andere projecten en is zeer innovatief 

voor de organisatie die zich van oudsher kenmerkt door veiligheid, behoudend gedrag en conservatisme. De 
projectleider omschrijft zijn project als een zeilboot in de storm op een woelige zee, die wordt geacht strak 
naar de haven te varen, om de complete lading daar ongeschonden af te leveren. Hij geeft aan geholpen te zijn 
met een focus die niet op de planning is gericht maar op samenwerken.
Verslaglegging nagesprek
-‐	   Algemeen gebruik Value-based Project Management: Participant geeft aan in eerste instantie de ‘Project’s 

Eleven’ expliciet te hebben gebruikt. Al snel werd duidelijk dat deze manier van denken en werken (hij 
noemt het een houding) niet aansluit bij de cultuur van de opdrachtgevende organisatie (participant 
is gedetacheerd). De interventies met betrekking tot zelforganisatie, transformationeel leiderschap en 
vertrouwen staan ver van de organisatiecultuur af. Hij vindt dat Value-based Project Management wel bij 
zijn ‘type projectmanager’ aansluiten: een type dat hij kenmerkt met woorden als ‘samenwerken’, ‘gericht 
op positieve bijdragen’ en ‘doen in plaats van praten over’. Daarom is hij overgegaan tot het ‘onder water’ 
gebruik ervan: handelen in de gedachten van Value-based Project Management zonder dit expliciet te 
noemen. 

-‐	   E#ect: Participant geeft aan in gesprekssituaties (projectteamoverleg, projectboard) e#ecten te zien. 
Mensen die zich eerder committeren, weerstand die verdwijnt, mensen die met elkaar gaan praten en 
voorheen enkel mailden, mensen die samenwerken waar ze voorheen de zaken ‘over de schutting 
gooiden’. Hij ervaart een bevestiging van zijn natuurlijke wijze en een ondersteuning bij het komen tot 
concrete interventies.

Situatie 1: Bewegend doel
-‐	   Situatiebeschrijving: De hoger gelegen doelen van het project schuiven op de horizon. Afhankelijk van 

wie er aan het roer zit (besluitvormers willen graag hun invloed laten gelden) wordt het hogere doel groter 
of kleiner (“doe ook dit er maar bij”) en veranderen prioriteiten in subdoelen. Dit roept een gevoel op dat 
projectleden verwoorden als “ze hebben weer wat!”. Het e#ect is dat mensen niet gemotiveerd zijn, omdat 
elk moment hun project een andere positie in het totale landschap kan krijgen.
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-‐	   Gebruik Value-based Project Management: Participant heeft deze dynamische factor in de omgeving als 
gegeven beschouwd en dat naar de mensen gecommuniceerd. Hij heeft dat concreet gemaakt door de 
visie te focussen op concrete producten (in plaats van het steeds wisselende doel). De visie is opgesteld 
door de projectmanager en hangt, visueel weergegeven, groot aan de muur. De productenontwikkeling 
wordt daar continu in getoetst. Zo kan het projectteam alvast van start terwijl het doel nog niet vast staat.

-‐	   E#ect: Het e#ect is dat er meer rust rondom het projectteam is gekomen. Mensen kunnen zich concentreren 
op hun eigen werk en worden niet afgeleid door een dynamische omgeving. De visie (opgesteld door 
de projectmanager zonder betrokkenheid van projectteam) roept discussies en gesprekken op, die voor 
de projectmanager (participant) van grote waarde zijn. Binnen het projectteam is de focus gericht op 
productontwikkeling. 

Situatie 2: Waardenverschuiving
-‐	   Situatiebeschrijving: De cultuurwaarden van de projectorganisatie zijn hetzelfde als die van de 

moederorganisatie. Ze zijn niet expliciet gemaakt. Participant verwoord ze als machtsbelust, hiërarchisch, 
bureaucratisch en star. Deze waarden lijken niet ondersteunend aan de vraag van de opdrachtgever (“het 
moet snel, e&ciënt”) en niet passen bij de waarden van participant zelf (samenwerking, gericht op het 
positieve). Participant ziet in dat een cultuuromslag niet haalbaar is vanuit zijn project, maar denkt veel 
winst te kunnen behalen uit een andere manier van werken. 

-‐	   Gebruik Value-based Project Management: Participant schat in dat waarden als eenvoud, praktisch, 
commitment en samenwerken meer geschikt zijn voor dit project. Hij kiest ervoor het baseren van het 
project op (deze) waarden niet expliciet te maken, maar zelf te handelen op basis van deze waarden. 
Voorbeelden daarvan zijn: het eenvoudig en visueel weergeven van de vraag en de visie, het vervangen 
van werkwoorden (reviewen, integreren enzovoort) door zelfstandige naamwoorden die gekoppeld zijn 
aan een ‘deliverable’ en het weergeven van voortgang in gra!sche en kleurrijke beelden (in plaats van 
pagina’s tekst).

-‐	   E#ect: Het e#ect is volgens participant dat mensen (nu wel) lijken te begrijpen waar het project om gaat, 
wat er aan de hand is, hoe de stand van zaken is en wat belangrijk is. Het project wordt herkenbaar in een 
groter geheel en betrokkenen committeren zich eraan.

Situatie 3: Directe samenwerken
-‐	   Situatiebeschrijving: De projectboard is erg uitgebreid. Participant laat dat zo, omdat wel alle stakeholders 

op deze manier betrokken zijn. Participant betrekt gebruikers altijd al direct in zijn project. Hij heeft 
ontvangende en aangevende partijen (bijvoorbeeld voor het opstellen van speci!caties) beide in het 
projectteam geplaatst.

-‐	   Gebruik Value-based Project Management: Participant heeft zijn projectboard in stand gehouden en zijn 
projectteam uitgebreid met vertegenwoordigers en belanghebbenden. “Niet om te leveren, maar om te 
luisteren”. Hij organiseert regelmatig informatiesessies om beelden uit te wisselen over verwachtingen. 
De enorme hoeveelheid verslagen en rapportages heeft hij vervangen. Hij communiceert helder en 
eenvoudig, via ‘een-en-dezelfde’ rapportage aan alle direct en indirect betrokken partijen in helder 
Nederlands en in plaatjes”. Werkvormen heeft hij vervangen door creatieve vormen met whiteboards, 
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foto’s, knippen and plakken, wolkjes in plaats van formats enzovoort.
-‐	   E#ect: In eerste instantie reageerden mensen onwennig, maar iedereen deed wel mee en liet het gebeuren. 

Het e#ect van deze intensiteit in betrokkenheid is dat betrokkenen minder weerstand vertonen, meer 
meewerken en de kwaliteit van het project, door meedenken, stijgt. De norm komt te liggen op “goed is 
goed genoeg”, omdat er een compromis tussen afdelingen wordt gesloten. “Nog steeds gaan dingen niet 
‘lekker vanzelf’, maar er is een begin gemaakt.”

Situatie 4: Dromen
-‐	   Situatiebeschrijving: In januari was er een projectteam aan het ‘dromen’ over de mogelijkheden van het 

project. De deadline voor het eindresultaat ligt in 11 maanden verder. De organisatie was gewend met een 
watervalmethode te werken. Die methode zou inhouden dat het team tot ca. maart zou mogen dromen 
en dan over moest gaan naar realisatie. Toen participant betrokken raakte bij het project (april) was het 
team nog steeds aan het dromen. 

-‐	   Gebruik Value-based Project Management: Participant gaf aan in te zien dat delen van het project snel 
resultaatgericht zouden moeten worden aangepakt, maar het team daar nog niet klaar voor was. Participant 
besloot niet te pushen, maar de voorwaarden voor de ontwikkelgerichte benadering, overgaand in een 
meer resultaatgerichte aanpak, in te richten. 

-‐	   E#ect: Er kwamen signalen dat het team ‘klaar was met dromen’. Sommige delen konden worden 
geconcretiseerd en overgegeven aan de uitvoerende afdeling, vergezeld van de vraag: Kun je hiermee 
starten? Het e#ect is dat beide partijen tevreden zijn: de ene partij heeft kunnen dromen zolang dat nodig 
was, de ander kan vast beginnen om het te realiseren.

Suggestie: Participant ziet in dat Value-based Project Management een integratie verdient naast bestaande 
methodieken. Hij ziet linken tussen bijvoorbeeld PRINCE2 en Value-based Project Management en zou graag 
een beeld van die integratie in haar geheel zien.

RI1M – Bankwezen: Overdracht dienstverlening 

Projectbeschrijving
Een grote !nanciële instelling heeft besloten zowel het
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ICT-gedeelte als de business-aangelegenheden van een 
deel van haar dienstverlening (dienst X) over te dragen 
aan een internationale partij. Dit deel is momenteel 
georganiseerd als autonome dochter van de !nanciële 
instelling. Dit besluit is onderdeel van een grote, 
strategische koerswijziging, waarin veel meer producten 
en diensten worden verkocht. De koerswijziging wordt 
gezien als het overkoepelende project. Deze koerswijziging 
is ingegeven vanuit de Europese Unie. Het heeft vele maanden geduurd voordat duidelijk was welke positie dit 
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kleine project in het grotere geheel innam. De overeenkomst voor de overdracht is inmiddels gesloten en 
wordt momenteel vastgelegd in een contract. De moederorganisatie ziet geen belang meer in investeren in 
dienst X. De buitenlandse koper heeft, naast inhoudelijke randvoorwaarden, een overgangsplanning met 
keiharde deadlines als voorwaarde gesteld. De deadline is de overall-deadline van het gehele project waar dit 
betre#ende project een heel klein deel van is. Elk project dat onder het overall-project valt, heeft zich te 
schikken naar deze deadline. Een harde deadline is ook in het belang van de moederorganisatie, vanwege haar 
besluit niet verder meer te investeren. Geen medewerking van zowel verkopende als kopende partij, in 
combinatie met hoge verwachtingen van beide partners zetten dit project continu voor dilemma’s. Het 
omgaan met die dilemma’s wordt complexer door belangen van tal van stakeholders, verspreid over de gehele 
wereld. Cultuurverschillen, enkel digitale, schriftelijke communicatie en tijdverschillen vermoeilijken de 
communicatie en maken het project zeer complex. Lang niet alle belangen van achterliggende partijen zijn 
bekend en zichtbaar. Vooral omdat het project slechts een klein deel van een groot en omvangrijk geheel 
vormt, is er nauwelijks sprake van enige vorm van invloed op de omgeving. Participant zegt daarover: “Net 
wanneer je denkt het een beetje in de hand te hebben, wordt het weer vloeibaar.” De informatievoorziening 
vanuit de klant (verkoper) is erg mager. En alhoewel het wel duidelijk is wat er moet gebeuren (beperkte mate 
van vaagheid), zorgt het gebrek aan informatie ervoor dat het lastig is in te schatten welke risico’s er zijn, welke 
daarvan kunnen worden voorzien en hoe groot die zijn. Het project wordt onder een enorme tijdsdruk 
uitgevoerd: “Het mag geen dag later worden opgeleverd. De kopende partij neemt over ‘wat dan klaar is’.” Dat 
is een wens van zowel de kopende, als de verkopende partij. Dit ‘timeboxen’ maakt de vaagheid over de 
verwachtingen bij het opleveren groter. Dit soort uitkopingen gebeuren vaker bij deze !nanciële instelling en 
dus is de noviteit niet heel hoog. Wat wel uniek is aan deze situatie is dat het project plaatsvindt in een kleurrijk 
geheel aan culturen en met een minimale invloed op de context.
De projectleider (verantwoordelijk voor een naadloze overdracht van zowel de ICT- als de business kant van 
deze transactie van dienst X) zoekt naar ondersteuning in de communicatie om commitment van stakeholders, 
verkoper en koper te verkrijgen.
Verslaglegging nagesprek
-‐	   Algemeen gebruik Value-based Project Management: Participant heeft de kaarten en het boekje van 

Value-based Project Management bestudeerd. Hij geeft aan de aanpak nauwelijks bewust gebruikt te 
hebben. Hij komt op een combinatie van twee factoren die daar debet aan zijn.
1. Participant omschrijft het project en haar omgeving als “een relatie zonder liefdesverhouding.” Het is 
een zakelijke overeenkomst waar geen van beide partijen in wil investeren, interesse in heeft of blij van 
wordt. De aandacht van stakeholders voor het project is minimaal; waarschijnlijk om dat het slechts een 
klein en niet-cruciaal deel van een groot en strategisch project is. De kopende partij is langzaam en nalatig 
in het aanleveren van informatie, zodat het project vertraging oploopt. De verkopende partij geeft geen 
toestemming om risico te nemen door alvast te starten met bepaalde processen. Participant omschrijft 
de situatie als een project ‘zonder interesse van de belangrijkste partijen’ en als ‘noodzakelijk kwaad voor 
zowel koper als verkoper’.
2. Participant geeft aan geen momenten te zien waarop Value-based Project Management expliciet kan 



Value-based Project Management 329

worden toegepast. Hij omschrijft het als “een gebrek aan aanknopingspunten in de omgeving.” Hij mist de 
rust in het project om er serieus mee aan de slag te gaan. Hij vermoed dat dit deels te maken heeft met de 
rijdende trein waarop hij gesprongen is. Hij vindt het buiten zijn eigen mogelijkheden liggen om tijdens 
deze rijdende trein van koers in aanpak te veranderen.
In de combinatie van de context zoals geschetst bij 1., en het gemis van het zien van aanknopingspunten, 
zoals geschetst bij 2. biedt Value-based Project Management participant te weinig houvast. Hij heeft 
behoefte aan een soort quick-scan die hem helpt bij het signaleren van momenten waarop hij bepaalde 
interventies (kaarten) expliciet kan uitvoeren en hem helpt bij het maken van keuzes over het gebruik van 
een kaart in relatie tot de omgeving. Nu wordt hij teveel overvallen door de ‘toestand van alle dag’ om 
deze signalen te zien.

-‐	   E#ect: Participant geeft aan dat Value-based Project Management aansluit bij zijn eigen manier van 
werken en zegt “het helpt enorm bij het maken van keuzes en het omgaan met die keuzes in de omgeving. 
Het heeft e#ect op het vormen van mijn gedachten, mijn keuzes, de uitvoering ervan en het neerzetten 
van mijn besluit inde omgeving.” Een van die besluiten is zich neer te leggen bij de omgevingssituatie. Hij 
wilt graag in een volgend project met VOM werken.
Participant komt tot de conclusie dat Value-based Project Management niet geschikt is voor een project 
dat door iedereen gezien wordt als een noodzakelijk kwaad, in een omgeving waarin interesse in en 
enige vorm van samenwerking met belanghebbenden, niet aan de orde is. Een quick-scan over welke 
interventies op welk moment geschikt zijn zou kunnen helpen.

MO1J – Financiële dienstverlener in ICT: Databeveiliging

Projectbeschrijving
De !nanciele dienstverlener waar participant voor werkt

complexity

uncertainty

fuzzinesspace

novelty

 
is marktleider in Nederland, op een speci!ek toepas-
singsgebied. Voor het borgen van een veilige datastroom 
voor haar klanten, moet de organisatie een speci!ek 
data security certi!caat behalen. De licentie verstrekkers 
van deze !nanciële dienstverlener eisen dit van hun 
‘leden’. Echter, er zijn nog geen consequenties ver-
bonden het ontbreken van dat certi!caat, waardoor de 
druk voor het behalen ervan nog niet gevoeld wordt. Op 
besluitvormingsniveau wordt de prioriteit voor dit 
project (‘het behalen van het certi!caat’) dan ook nog 
niet hoog gezet. De organisatie heeft nog een aantal 
jaren doorlooptijd nodig, vooraleer men klaar is voor de audit die tot het certi!caat kan leiden. Maar het 
beboeten voor de afwezigheid van het certi!caat kan elk moment starten. Participant verwoordt dit als ‘te snel 



330

rijden op een snelweg waarop de politie nog niet controleert’. Om de druk op het project te houden en prioriteit 
voor het project te vragen heeft participant een deadline gesteld op 1 januari 2015. Participant is als 
projectmanager voor dit project inhoudelijk binnen de ‘interne audit en compliance’ afdeling geplaatst en 
hiërarchisch binnen de projectmanagement afdeling
Het project is zeer complex: naast ca. 130 systemen die aangepast moeten worden, zijn er nog een stuk of 30 ‘niet 
systeem gerichte’ werkstromen gede!nieerd er hebben alle klanten, alle leveranciers, alle afdelingen binnen 
de organisatie en alle processen binnen de afdelingen, direct impact van dit project. De onzekerheid is enorm 
hoog. Doordat de organisatievolwassenheid laag is, is weinig informatie formeel vastgelegd. De informatie 
die nodig is moet gehaald worden (niets wordt gebracht). Voor een systeem zijn vaak meer dan 10 interviews 
nodig om de correcte informatie boven tafel te krijgen. Daarnaast vinden talloze ‘changes’ plaats op afspraken, 
met grote risico’s en de hoeveelheid te integreren kennis is enorm. Participant praat over een middelbare 
schoolleraar die bij kleuters informatie moet gaan ophalen. Dat vraagt twee vertaalslagen, met alle risico’s van 
dien. Tijdens het project moeten een aantal, voor het bedrijf nieuwe technologieën, worden geselecteerd en 
geïmplementeerd. Daarmee is ook de technologische onzekerheid hoog. De vaagheid lijkt in eerste instantie 
beperkt. Het te behalen resultaat is helder: het behalen van het certi!caat. Echter, omdat de prioriteit die 
de directie aan dit project stelt laag is, wordt besluitvorming steeds opgeschort. Of de projectmanager op 
de juiste koers vaart, kan hij nu niet beoordelen. Hij werkt met zijn team in kleine, te overziene stapjes. De 
tijdsdruk voor de directie lijkt erg laag te zijn. De directe omgeving van de projectmanager voelt echter wel 
de hete adem en wordt gedemotiveerd door het gebrek aan prioriteit. Het project is in al haar facetten nieuw. 
Zowel het eindresultaat als de werkprocessen die daartoe moeten leiden zijn nieuw voor de organisatie, wat 
zorgt voor een hoge mate van noviteit. Ook de omvang van het project is nieuw en cultureel ‘oncomfortabel’.
De projectmanager zet op voorhand vraagtekens bij de inpasbaarheid van Value-based Project Management 
in de organisatiecultuur. 
Verslaglegging nagesprek
-‐	   Algemeen gebruik Value-based Project Management: Participant heeft Value-based Project Management 

gedurende drie maanden gebruikt. Zijn vermoeden op voorhand (‘Is de organisatiecultuur wel geschikt 
voor zo’n aanpak?’) bleek niet ongegrond. Participant noemt als kernwaarde van de organisatiecultuur het 
begrip ‘wantrouwen’. Hij geeft aan (bij de gebruikersvalidatie) dat ‘vertrouwen’ als randvoorwaardelijke 
waarden in de organisatie aanwezig moet zijn, om Value-based Project Management succesvol te kunnen 
toepassen. Participant is tevens van mening dat een minimaal niveau van projectvolwassenheid gewenst 
is, voor het e#ectief kunnen gebruiken van Value-based Project Management. De organisatie waar 
participant momenteel werkt opereert, zijns inzien, op het laagste niveau van volwassenheid. Participant 
omschrijft dat met zinsneden als ‘de organisatie is niet capabel genoeg om boven hun eigen werkwijze 
uit te stijgen’, ‘de directie is niet in staat een alternatieve perceptie te ontwikkelen’ en ‘zolang je doet wat je 
deed, krijg je wat je kreeg’, en dat bevalt ze hier wel’.
Bij het bestuderen van de documentatie en de elf kaarten constateerde participant veel overlap met 
aanpakken voor programmamanagement. Het opstellen van een ‘missionstatement’, het werken op basis 
van vertrouwen en het creatief werken (in plaats van oplossingsgericht) en het tijdens het proces komen 
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tot de de!nitie van het eindresultaat komen daar ook in terug. Hij vraagt zich af of Value-based Project 
Management wellicht beter geschikt is voor projecten die zich in het grijze gebied tussen project en 
programma in bevinden, dan voor vage projecten.

-‐	   E#ect: Het e#ect van het niet-voldoen aan de randvoorwaarde (‘vertrouwen als kernwaarde’) is dat 
participant Value-based Project Management minder breed gebruikt heeft dan zijn intentie was. Hij heeft 
het nu met name voor individuele doeleinden gebruikt (zie situatie 3). 

Situatie 1: Visieontwikkeling
-‐	   Situatiebeschrijving: Participant neemt deel aan het overleg van de afdeling ‘technologische informatie 

systemen’. Dit overleg wordt voorgezeten door een collega. Vanwege het gebrek aan een visie op deze 
afdeling, stelde participant aan de voorzitter voor Value-based Project Management te gebruiken. “Als 
deze afdeling een duidelijke visie heeft, helpt dat het hele project”, was participant van mening.

-‐	   Gebruik Value-based Project Management: Participant heeft het ontwikkelen van een visie expliciet 
bespreekbaar gemaakt bij de voorzitter en bij enkele andere betrokkenen.

-‐	   E#ect: Het e#ect was dat participant werd afgekapt in zijn toelichting met zinsneden als ‘dat wordt hier 
niet gevreten’, ‘daar hebben we het te druk voor’, ‘daar is geen ruimte voor’ en ‘dat gaan die mensen niet 
slikken’. 

Situatie 2: Gesprek over vertrouwen
-‐	   Situatiebeschrijving: Participant legt regelmatig verantwoording af aan de directie over voortgang van 

het project. Wanneer hij in dat soort gesprekken kort en toe the point praat, laat de directie hem weten 
dat hij niet voldoende details geeft om op te kunnen beslissen. Wanneer participant uitgebreider een 
voortgangsverslag geeft, is de reactie dat hij hen ‘niet moet lastig vallen met zoveel details’. 

-‐	   Gebruik Value-based Project Management: Participant heeft de interventie ‘werk op basis van vertrouwen’ 
expliciet toegepast. Hij is een gesprek aangegaan met de directie met als onderwerp ‘vertrouwen’.

-‐	   E#ect: Participant noemt het e#ect ‘lauw’. De directie wuifde het onderwerp weg, met de opmerking dat 
er voldoende vertrouwen is.

Situatie 3: Persoonlijke ontwikkeling
-‐	   Situatiebeschrijving: Na de constatering van het uitblijven van positief e#ect als omschreven in situatie 

1 en 2, heeft participant de digitale versie gevraagd. Hij besloot het gebruik van de aanpak klein toe te 
passen, op zijn eigen invloedsgebied.

-‐	   Gebruik Value-based Project Management: Participant is de vragen van de kaarten die voor hem actueel 
waren zelf gaan invullen. Praktische, operationele en feitelijke zaken kon hij eenvoudig invullen. Die 
vragen boden hem geen toegevoegde waarde. Vragen waar hij wel een meerwaarde van verwacht kon hij 
niet individueel invullen. Deze vragen gaan, wat hem betreft, over ‘de essentie van de aanpak: vertrouwen’. 
Het waren de vragen over samenwerking, verwachtingen enzovoort. Juist deze vragen had hij in situatie 
1 en 2 willen behandelen.

-‐	   E#ect: Het e#ect van het individueel beantwoorden deze vragen is dat participant nu min of meer 
gedwongen wordt om structureel en aan de hand van concrete vragen bewust alle elf interventies te 
doorlopen (wat voor hem nog geen uitvoeren is). Het biedt hem bevestiging op een aantal interventies 
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en een toegevoegde waarde op de interventies die de set van elf compleet maken. “Op gevoel kom ik niet 
tot elf, maar doe ik er ongeveer zes”. Participant zegt hiermee zijn gereedschapskist als projectmanager te 
vullen.
Een bijkomend e#ect is wederom de realisatie “dat aanpakken als PRINCE2 niet heilig zijn.”

Participant ziet een dilemma in het gebruik: “De vrijheid in gebruik van Value-based Project Management is 
haar kracht en haar valkuil. Door de afwezigheid van volgorde, format en verplichtingen is het een bruikbare 
aanpak. Maar juist door die afwezigheid van volgorde, format en verplichtingen valt of staat het succes 
van Value-based Project Management met de discipline van de projectmanager. Het is dan heel makkelijk 
om zes weken niets te doen met de aanpak, zeker als het niet past in de organisatiecultuur of de mate van 
volwassenheid van het project”. Wat hem zou helpen zijn voorbeelden, werkvormen, handvatten (“hoe doe je 
dat nou, een gesprek met de directie aangaan over het thema ‘vertrouwen’?”).

Participant geeft aan dat het aanzienlijk makkelijker zal zijn om de methodiek als opdrachtgever in te voeren, 
dan als (gedetacheerd) project manager. Dit puur te maken met slagkracht en invloedssfeer.
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S. Gebruikersvalidatie - vragenlijst

Beste gebruiker van Value-based Projectmanagement,

U heeft gedurende enkele weken de conceptversie van Value-based Project Management toegepast in uw 
werk. Binnenkort zal daarover een interview met u worden afgenomen. Daarin wordt gevraagd naar uw 
ervaringen met deze aanpak, en de e#ecten daarvan die u heeft opgemerkt. 
Daarnaast zijn we geïnteresseerd in de gebruikersvriendelijkheid van deze aanpak. Wilt u daartoe deze lijst 
invullen en afgeven tijdens het interview? Gelieve bij elke stelling precies één antwoord aan te geven: niet / 
onvoldoende / deels wel deels niet / grotendeels / volledig van toepassing. De vragenlijst kent twee pagina’s. 
De gegevens worden anoniem verwerkt.

Hartelijk dank!

Nicoline Mulder 

Randvoorwaarden zijn wensen waaraan voldaan moet zijn om de aanpak e#ectief te kunnen laten zijn. Voor 
het goed functioneren van Value-based Project Management is het zeer wenselijk dat de !loso!e van de 
aanpak past in de organisatiecultuur.
-‐	   In welke mate voldoet uw organisatie aan deze randvoorwaarde?
-‐	   Gebruikers van Value-based Project Management hebben de benodigde competenties om deze aanpak 

te gebruiken.

Functionele eisen zijn eisen die gesteld worden aan een aanpak, zodat die aanpak kan doen wat hij moet 
doen. In het geval van Value-based Project Management is dat het ondersteunen bij het succesvol laten 
verlopen van chaordische projecten. In welke mate bent u het eens met onderstaande functionele eisen?
-‐	   Value-based Project Management is een aanpak voor chaordische projecten.
-‐	   Value-based Project Management ondersteunt de projectuitvoering.
-‐	   Value-based Project Management levert meer op dan dat het kost.
-‐	   Value-based Project Management kan in de praktijk worden getoetst en aangepast voor meer 

e#ectiviteit.
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Gebruikerseisen zijn eisen die gebruikers aan de aanpak stellen om er e#ectief mee te kunnen werken. In 
hoeverre bent u het eens met onderstaande gebruikerseisen? 
-‐	   Value-based Project Management is "exibel toepasbaar.
-‐	   Value-based Project Management is eenvoudig en helder in gebruik.
-‐	   Value-based Project Management is visueel weergegeven.
-‐	   Value-based Project Management is kort en toegankelijk beschreven.
-‐	   Value-based Project Management wordt ondersteund door software.
-‐	   Value-based Project Management motiveert.
-‐	   Value-based Project Management biedt overzicht over het project.
-‐	   Value-based Project Management ondersteunt in de ontwikkeling van de projectvisie.
-‐	   Value-based Project Management is gericht op belangen.
-‐	   Value-based Project Management kent een bepaalde structuur.
-‐	   Value-based Project Management ondersteunt in de persoonlijke ontwikkeling van de gebruiker.

U heeft een paar weken met Value-based Project Management gewerkt. Welke eisen stelt u nog meer 
aan een aanpak voor chaordische projecten, en in welke mate voldoet Value-based Project Management 
daaraan?

Heeft u verdere opmerkingen over de gebruikersvriendelijkheid van Value-based Project Management?
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T. Resultaten gebruikersvalidatie
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Randvoorwaarde

Filoso!e van Value-based Project Management past in 
organisatiecultuur 3 3 3 3 3 2 1 1 2,4

Functionele eisen: Value-based Project Management …

… is een aanpak voor chaordische projecten. 3 4 2 4 4 3 3 5 3,5

… ondersteunt de projectuitvoering. 3 4 2 4 4 4 4 4 3,6

… levert meer op dan dat het kost. 3 5 2 4 1 5 3 4 3,4

… kan in de praktijk worden getoetst en aangepast voor 
meer e#ectiviteit. 3 5 3 3 4 3 4 4 3,6

Gebruikers van Value-based Project Management hebben de 
benodigde competenties.

3 4 3 4 4 3 3 3,4

Gebruikerseisen: Value-based Project Management …

… is "exibel toepasbaar. 3 5 2 3 5 4 4 4 3,8

… is eenvoudig en helder in gebruik. 3 3 3 2 5 5 3 3 3,4

… is visueel weergegeven. 3 2 4 3 2 4 1 2,7

… is kort en toegankelijk beschreven. 3 5 4 3 5 4 4 3 3,9

… wordt ondersteund door software. 3 1 1 1 1 1 1 1,3

… motiveert. 3 5 2 2 5 4 4 3 3,5

… biedt overzicht over het project. 3 4 4 5 4 3 2 3 3,5

… ondersteunt in de ontwikkeling van de projectvisie. 3 5 4 4 5 5 4 4 4,3

… is gericht op belangen. 3 5 4 5 5 3 4 4,1

… kent een bepaalde structuur. 3 4 4 3 3 4 4 4 3,6

… ondersteunt in de persoonlijke ontwikkeling van de 
gebruiker. 3 4 3 4 4 4 4 4 3,8
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Aanvullende eisen

Opstellen en gebruik als checklist. 5 5,0

Handvatten bij chaos. 1 1,0

Standaarden voor creëren van orde. 2 2,0

Een scan om te bepalen waar de nadruk op ligt. 1 2 1,5

Een duidelijke link met een formele aanpak (bijvoorbeeld 
PRINCE2). 2 2 2,0

Meer achtergrondinformatie. 2 2,0

‘Vertrouwen’ als randvoorwaarde stellen. 4 4,0

Toepasbaar voor programma’s. 3 3,0
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U. Ocean’s Eleven

Danny Ocean heeft een wens: de herovering van zijn ex-vrouw Tess. Het moment dat ertoe moet leiden dat zijn 
wens wordt verwezenlijkt, is de voor Tess hoorbare keuze van Benedictus tussen haar en de inhoud van zijn 
kluis: 150 miljoen dollar. Continu heeft Ocean zijn focus op zijn hoogste doel en het daarvan afgeleide resultaat: 
de keuze van Benedictus. In samenwerking kent Ocean slechts een waarde: vertrouwen. Hij observeert zijn 
mannen dan ook uitgebreid voordat hij ze de vraag stelt: ‘Are you in or out?’
Ocean vindt tien kameraden die hem helpen, onder toezegging van een elfde deel van de opbrengst, een 
kluis te beroven. De kluis bevat cash geld ter waarde van alle in omloop zijnde !ches in drie casinohotels: de 
Bellagio, de Mirage en de MGM Grand. Deze casinohotels zijn allen eigendom van Terry Benedictus, de tot nog 
toe onoverwinnelijke partner van Ocean’s ex-vrouw Tess. De kluis ligt niet alleen 200 meter onder de grond, 
maar kent tevens een beveiligingssysteem dat kan wedijveren met die voor nucleaire wapens. De kluis is enkel 
benaderbaar door een lift, uitgerust met stem-, vingerafdruk- en bewegingsdetectoren. Eenmaal binnen staan 
de elf specialisten voor ‘de meest uitgebreide kluis deur ooit gebouwd’.
Ocean heeft een droom en een plan in grote lijnen. Voor de details, de risico’s en de uitwerking zoekt hij 
specialisten. In Hollywood treft hij Rusty Ryan, een scherpe kaartspeler met behoefte aan een uitdaging. 
Die behoefte is zo groot dat Ryan zich ontpopt als een ware leider. In het Atlantic City vindt hij zijn collega-
ex-gevangene en ex-croupier Frank Catton. In Chicago treft hij Linus Caldwell, zoon van een legendarische 
oplichter. De appel valt niet ver van de boom. In Florida lokaliseert hij Saul Bloom, een veel eisende miljardair 
en ervaren gelukzoeker op zijn retour. Het plan wordt ver!jnd en het team wordt uitgebreid met nieuwe 
specialisten. Voor het ‘beheren’ van IT-en elektronische zaken roept Ocean explosievenexpert Basher Tarr 
in zijn team, wiens taak het is om Vegas elektrisch gezien stil te leggen. Livingston Dell is een zeer ervaren, 
doch "ink zwetende surveillance man. In de humorvolle tweeling Virgil en Turk Malloy vindt Ocean ervaren 
stuntrijders. Yen is de superlenige Chinese acrobaat die op spectaculaire wijze zichzelf kan dubbelvouwen om 
zich vervolgens te verstoppen in kleine kastjes. Tenslotte vindt Ocean in Las Vegas een uitvalsbasis en !nancier 
voor zijn plan bij Reuben Tishko#, vastgoedondernemer en voormalig hotel en casino tycoon die is afgezet 
door de nieuwe koning van Vegas, Terry Benedict.
Ocean heeft een missie. Hij is daardoor nadrukkelijk continu aanwezig in !guurlijke zin. De dagelijkse leiding 
laat hij graag over aan teambuilder en zijn meer toegankelijke rechterhand Rusty Ryan. Ook die is in bepaalde 
perioden van het plan niet bereikbaar. Het team draait dan zelfstandig. Het weet wat het moet doen, wat de 
kaders zijn en waar het vizier op gericht is.( Ieder teamlid kan zelfstandig werken, maar niemand kan in zijn 
eentje het resultaat behalen. Niet de 150 miljoen, niet een elfde deel daarvan. Daarvoor is nauwe samenwerking 
vereist. Samenwerking, gebaseerd op vertrouwen. Elke specialist is cruciaal in een uniek en uitgebalanceerd 
samenspel dat drijft op vertrouwen. Totdat Ryan erachter komt dat Ocean’s motivatie voor de overval niet 
louter professioneel, maar bovenal persoonlijk van aard is. Hij is zo teleurgesteld in de oprechtheid van Ocean 
dat hij overweegt te stoppen. Ocean zet alles op alles het vertrouwen van Ryan terug te winnen, wetende dat 
zijn enige kans Tess te heroveren ligt in het uitgebalanceerde samenspel tussen de Ocean’s Eleven.
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Het ogenschijnlijke roekeloze avontuur geeft op veel momenten het gevoel ‘ergens mee weg te komen’. Niet 
voor Ocean: die leeft bij het moment, met de blik op zijn wens. Hij weet wat hij wilt, waar hij naartoe wilt, waar 
zijn team in uitblinkt en waar hij voor staat. Door deze stevige visie krijgt hij het voor elkaar tien kameraden aan 
zich te binden die, elk vanuit een eigen specialisme, meegaan in de stroom van zijn plan.
Met de focus op de herovering van zijn ex-vrouw laat Ocean zich niets gelegen. Hij focust op kansen; niet 
op risico’s. Dat zijn gevoelens voor Tess (in eerste instantie) niet wederzijds zijn, speelt geen rol. Dat de 
plattegrond op de hand van Dell door zijn zweet wordt uitgevaagd en hij daardoor de weg in de beveiligde 
ruimte kwijt raakt, al evenmin. Dat nu juist de hand van Yen tussen de laaddeur van een auto komt, brengt 
hem niet in paniek. Dat Caldwell een persoonlijk appeltje aan het schillen is en daardoor bijna de bus mist, 
deert Ocean nauwelijks. Geen enkele situatie brengt Ocean ook maar een moment van zijn missie af. Elke 
actie, elke gebeurtenis, elke situatie houdt op de een of andere manier verband met het resultaat: de overal op 
de drie casinohotels van Benedictus. In de uren van de aanloop naar de grote avond vertoeft Ocean’s Eleven 
regelmatig in de Bellagio. Kijken, sfeer proeven, een zijn met de omgeving, voelen, ervaren, beleven. Iedereen 
maakt kennis met Tess, iedereen weet wie Benedictus is. Er is echter geen enkel moment dat Ocean’s Eleven 
elkaar als compleet team treft. Bij oplevering van het resultaat ontbreekt Ocean zelf. Die werkt nog aan het 
e#ect dat het resultaat teweeg moet gaan brengen.
De in het begin onmogelijk lijkende missie wordt volbracht: met 150 miljoen dollar in hun tassen wandelen 
de boeven ogenschijnlijk onschuldig het Bellagio uit. Tien mannen nemen afscheid van elkaar; Ocean zelf 
wordt gepakt en voor drie maanden vastgezet vanwege een akke!etje in de marge. Maar, zoals een echte 
Hollywood!lm betaamd, vinden Ocean en Tess elkaar bij de vrijlating. Zo wordt niet alleen het resultaat maar 
ook het beoogde e#ect behaald.



Value-based Project Management 339

Samenvatting (Nederlands)

Value-based Project Management
Een ontwerpstudie naar een aanpak voor chaordische projecten vanuit het perspectief van het 
complexiteitsdenken.

Hedendaags projectmanagement bevindt zich in een crisis. Al meer dan twee decennia op rij komt het aantal 
succesvolle ICT-projecten niet boven de 30%. Zes tot negen van de tien innovatieprojecten mislukken. Grote 
infrastructurele projecten overschrijden tijd- en geldrestricties met 50 tot 100%. En 65% van de wereldwijde 
megaprojecten falen in het bereiken van hun organisatorische doelen. Sterke ontevredenheid van stakeholders 
over de voortgang en resultaten van de projecten is geen uitzondering. De meeste van deze projecten worden 
gekenmerkt door een mix van hoge mate van complexiteit en (technologische) onzekerheid, veel vaagheid, 
veel tijdsdruk en een groot innovatief karakter. Huidige projectmanagementmethoden zijn ontwikkeld vanuit 
het reductionistisch perspectief, en daarmee vooral geschikt voor projecten met een beperkte mate van 
complexiteit, onzekerheid, vaagheid, tijdsdruk en noviteit. Reductionistisch denken belemmert projectsucces 
voor complexe, onzekere, vage en innovatieve projecten die onder tijdsdruk staan. Hoe maak je deze projecten 
dan succesvol? In dit onderzoek wordt projectsucces gede!nieerd als de mate waarin belanghebbenden 
tevreden zijn over de e#ecten van het project, gedurende het gehele project. Er wordt een aanpak ontwikkeld 
voor het aanpakken van projecten met een grote mate van complexiteit, onzekerheid enzovoort.

Dit ontwerponderzoek richt zich op een speciaal type projecten: chaordische projecten. Het zijn projecten die 
een chaos lijken, maar waar weldegelijk een orde in te zien is. Dat lukt niet vanuit het reductionisme. Daar is 
een alternatief perspectief voor nodig: het complexiteitsdenken. De drie hoofdingrediënten van de nieuwe 
aanpak zijn (1) chaordisch systeemdenken, (2) projectsuccesfactoren afgeleid uit de praktijk en (3) modern 
managementconcepten. In dit onderzoek is veel aandacht besteed aan de praktische toepasbaarheid van het 
ontwerp, zodat de aanpak niet alleen een op wetenschappelijk verantwoorde wijze ontworpen is, maar tevens 
een bruikbare oplossing biedt voor het hierboven beschreven veldproblemen. Het onderzoek start vanuit de 
onderzoeksvraag: “Ontwerp een praktische benadering voor het aanpakken van chaordische projecten, waarin 
concepten van het moderne management geïntegreerd zijn, en die de kans op projectsucces verhoogt.”

Door middel van zowel een literatuuronderzoek als een empirisch onderzoek wordt een diagnostische analyse 
van het hierboven beschreven probleem uitgevoerd. Deze studies tonen aan dat gevestigde benaderingen van 
projectmanagement vooral succesvol zijn voor projecten met een beperkte mate van complexiteit, onzekerheid, 
vaagheid, tijdsdruk en nieuwheid. Om de veronderstelling die ten grondslag ligt aan dit onderzoek (‘concepten 
in het algemeen management zijn onbenut in projectmanagement’) te valideren, is een bibliometrische analyse 
met computercounting uitgevoerd. De belangrijkste conclusie hieruit is dat de begrippen ‘create’, ‘motivate’, 
‘social’, ‘value’ en ‘trust’ signi!cant minder voorkomen in de literatuur over projectmanagement dan in de 
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literatuur over algemeen management. De andere ingrediënten voor het ontwerp (chaordisch systeemdenken 
en projectsuccesfactoren) zijn voornamelijk gebaseerd op literatuuronderzoek. De onderlinge afhankelijkheid 
tussen projectsuccesfactoren is geveri!eerd in de praktijk. 

De gekozen onderzoeksstrategie is ‘design science research’. Deze strategie integreert de regulatieve cyclus en 
de re"ecterende cyclus, en heeft als doel valide, betrouwbaar en transfereerbare kennis te genereren om een 
veldprobleem op te lossen. ‘Design science research’ werkt met de CIMO-logica: Wanneer je bij problemen in 
de context C een interventie van type I gebruikt, zal dat het generatieve mechanisme M triggeren en leiden 
tot outcome O. 
Vanwege de nadruk op het oplossen van veldproblemen in de ‘design science research’, is de nieuwe aanpak, 
Value-based Project Management, getest in zowel een $-test (intercollegiale consultatie met de deelname 
van 18 projectleiders van complexe projecten) als een %-test (9 casestudies van 8 tot 12 weken). De 
gebruikersvalidatie wordt gemeten met een vragenlijst met een 5-punts Likertschaal.

Het blijkt mogelijk om een   praktische aanpak te ontwerpen vanuit het perspectief van het complexiteitsdenken, 
voor het managen van chaordische projecten waarin modern managementconcepten zijn geïntegreerd. Value-
based Project Management bestaat uit elf met elkaar samenhangende interventies (Project’s Eleven). De naam 
Value-based Project Management komt van de eerste interventie. Deze interventies worden beschreven in de 
vorm van ontwerpvoorstellen met de CIMO-logica. Project’s Eleven triggers 22 verschillende mechanismen. 
Vanuit het complexiteitsdenken zijn deze mechanismen gegroepeerd in een integraal theoretisch kader. De 
onderlinge verbondenheid van deze mechanismen kan leiden tot een hoger niveau van re"ectie, gedrag 
en culturele en sociale aspecten van het project. Met andere woorden: het project groeit in volwassenheid. 
Projectvolwassenheid wordt in het onderzoek opnieuw gede!nieerd, en wel als de mate waarin het project 
in staat is als autonoom project te functioneren en tegelijkertijd haar autonome positie te integreren in het 
grotere geheel, door dat grotere geheel in relatieve mate te begrijpen.
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Summary (in English)

Value-based Project Management
A design study to develop a projectmanagement approach for chaordic projects from the perspective of 
complexity thinking.

Contemporary project management su#ers a crisis. In the past two decades, ICT projects were only successful 
in 30% of the cases. Also, six to nine out of ten innovation projects fail. Large infrastructural projects do 
exceed time and money restrictions by 50 to 100%, while 65% of global mega projects fail in achieving their 
organizational goals. Strong dissatisfaction of stakeholders about the progress and results of the projects is 
not an exception. Most of these projects are characterized by a mixture of high complexity, high uncertainty, 
fuzziness, pace, and novelty, while the
current approaches to project management are !rmly based in the paradigm of reductionism, and are only 
suitable for projects with just a limited degree of complexity, uncertainty, ambiguity, pace, and novelty. 
Reductionism is hindering project success for complex, uncertain, fuzzy, innovating projects. Project success is 
de!ned as the degree to which stakeholders are satis!ed with the e#ects of the project. In this thesis a project-
management approach for complex projects is being developed.
This design research focuses on a special type of projects: chaordic projects. The new project-management 
approach consists of three ingredients: (1) Chaordic systems thinking as a holarchical lens; (2) Project success 
factors derived from practice; and (3) Modern management concepts. Furthermore, in this research there is 
much attention to the practical applicability of the design, ensuring a usable solution for !eld problems. This 
leads to the following research question: “Design a practical approach for managing chaordic projects, which 
integrates concepts of modern management, and increases chances on project success.” 
A diagnostic analysis of the above-mentioned problem is carried out by means of both a literature review 
and an empirical research. These studies show that established approaches to project management are 
mainly successful for projects with less complexity, uncertainty, fuzziness, pace, and novelty. To validate the 
assumption underlying this research (‘concepts in general management are unused in project management’), 
bibliometrical analysis by computer counting was used. The main conclusion is that the concepts ‘create’, 
‘motivate’, ‘social’, ‘value’, and ‘trust’ remains unused in project management. The other inputs for the design 
process (chaordic systems thinking and project success factors) were mainly based on literature review, while 
the interdependences between project success factors have been veri!ed in practice. The research strategy 
chosen here is ‘design science research’. This strategy integrates the regulative model cycle and the re"ective 
model cycle, and aims the development of valid, reliable, and transportable knowledge, in order to solve 
!eld problems. ‘Design science research’ is based on the CIMO-logic: in case of problematic contexts C, use 
intervention type I, to invoke generative mechanism(s) M, to deliver outcome(s) O.  Because of the emphasis on 
solving !eld problems, the new Value-based Project Management approach was tested in both a $-test (peer 
consultation with the particiation of 18 project managers of complex projects) and a %-test (9 case studies of 8 



342

weeks each). User validation was measured with a questionnaire, using 5-point Likert scales.
Based on complexity thinking, it proved feasible to design a practical approach for managing chaordic projects 
that integrates modern management concepts, and increases chances for project success. Value-based Project 
Management consists of eleven interventions (Project›s Eleven). These interventions are presented in the form 
of design propositions, using the CIMO-logic. The Project’s Eleven triggers 22 di#erent mechanisms. From 
the perspective of complexity thinking, these mechanisms were grouped according to an integral-theory 
framework. The interconnectedness of these mechanisms may lead to a higher level of intentional, behavioural, 
cultural, and social aspects of the project. In other words: the project is growing in maturity.
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