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25-10-95 Work.shop Projek.tmamagement Voordracht Brouwers A 

Handout Hilversum 25-10-'95 

Toevoeging 

Na de tekst van de voordracht en de daarbij besproken 
schema's volgen nog enkele fragmenten uit de 
diskussies naar aanleiding van deze voordracht. 



I Workshop ProjektManagement, Hilversum, 25 oktober 1995 

Kader 

Geen theorieen; aksent op persoonlijke ervaringen; voorbeelden beknopt karakteriseren en in de 

gedachtenwisseling aIleen nader bespreken naar behoefte en middels gerichte vragen; in de 

gestelde tijd van 45 minuten zal ik trachten op de hier verzochte wijze wat informatie en 

gedachten over ons onderwerp in te brengen als input voor diskussie. 

Eerst noem ik een aantal projekten waarmee mijn ervaring is opgebouwd. Ik verzoek aandacht 

voor onderscheid in so otten projekten, van heel konkreet tot zeer diffuus. Over konkrete 

projekten zal ik wat aandragen, maar gaarne wil ik vooral aandacht vragen voor wat ik hier zaI 

duiden als diffuse projekten. Afsluitend zal ik enkele gedachten formuleren over het leiden en 

begeleiden van een aantal projekten met verschillende projektmanagers. 

Enkele voorbeelden uit mijn spektrum aan ervaringen met projekten 

1 Gerntegreerde realisatie Athene-kernreaktor en gebouw met bijkomende technische 

voorzieningen. TUEindhoven. 

2 Onderzoek dynamika, gevolgd door ontwerp en realisatie regelsysteem bij de instabiele 

HBWR-kernreaktor te Halden, Noorwegen. 

3 Ontwerp en realisatie radarperiskoop voor Dolfijn-klasse onderzeeboten, Koninklijke 

Marine. 

4 Vernieuwing aanpak organisatie-advies-groep bij de Nederlandse Spoorwegen; vanuit TUE

fakulteit Bedrijfskunde. 

5 Inhoud geven aan een dwarsverband tussen TUE-fakulteiten op het gebied van de 

Biomedische en Gezondheidstechnologie (BMGT). 

6 Onderzoekontwikkeling op komplexe, multidisciplinaire thema's (zoals bijvoorbeeld: 

nier/kunstnierprocessen; decubitus; nukleaire geneeskunde; lage rug problematiek); TUE. 

7 Strategie-vorming voor organisaties (zoals onderzoekgroepen, industriele ondernemingen. 

specifieke groepen binnen grote organisaties). 

8 Industriele innovaties (op het gebied van de medische technologie). 
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Typologie Projekten 

De voorbeelden van persoonlijke ervaringen met projekten zal duidelijk maken dat het ene 
projekt nooit het andere is, dat projekten voorkomen met een grote mate van diversiteit. dat er 
zich dus ook verschillen aandienen in wat men zou kunnen begrijpen onder effektieve aanpak 
van projekten. Ben gedachtenwisseling over projektmanagement vraagt derhalve om het nodige 
onderscheid in soorten van projekten. Een theoretisch kader hierover is mij niet bekend. Hier 
volgen twee-delingen bij het kenschetsen van projekten die dienstig kunnen zijn voor onze 
diskussies. Mogelijk dat deze workshop op dit aspekt meer kan opleveren. 

IA Konkrete projekten: 
Met duidelijke doelstelling, met vertrouwde methode van aanpak, met toerijkende middelen 
voor realisatie, i.e. overwegend routineprojekten in een daarop ingestelde omgeving. 

I B Diffuse projekten: 
Waarbij iets tot stand moet komen binnen een bepaalde kontekst, maar zonder in lA genoemde 
helderheid. 
Waarbij in een gericht kommunikatie proces eerst nog duidelijkheid moet komen over zinvolle 
en realiseerbare doelstel1ing, - over te volgen methoden van aanpak, - alsmede over de 
benodigde middelen, met bijkomende fasering van beeldvorming, besluitvorming en realisatie. 

2A Een groot projekt versus 2B Een klein projekt. 
Dit in termen van tijdspan, middelen, betrokken personen, aantal deelaspekten, komplexheid. 

De ervaringsvoorbeelden mijnerzijds laten zich hiermee door mij als voIgt indelen: 
IA: 1; 2; 3. 2A: 1; 5; 6; 7; 8. 
IB: 4; 5; 6; 7; 8. 2B: 2; 3; 4. 

Groei in ervaring verloopt als regel van soorten projekten 2B -> 2A en lA -> 1 B. In veel 
gevallen volgen hierop managementtaken t.a.v. een aantal van dit soort aktiviteiten in een 
projektgroep of vanuit een algemene managementfunktie. De meeste van de hier aanwezigen 
zijn hier momenteel mee belast Het wordt zinvol geacht om daar ook mime aandacht aan te 
besteden bij onze gedachtenwisseling. 

Hier volgen nu wat ervaringspunten t.a.v. konkrete projekten. Daarna wil ik vooral Uw 
aandacht vragen voor wat we hier omschreven hebben als diffuse projekten. 
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heel diffuus 

konkreet 

voordracht Brouwers. A. 

positie voorbeeldprojekten op 

de invalshoeken: groot - klein 

en konkreet - diffuus. 

Over projekten, routinematig uitgevoerd in een bepaalde werkomgeving, is veel theorie ter 

beschikking in een rijke overmaat aan boeken, ti jdschriften, wetenschappelijke artikelen. Veel 

hiervan is bekende stof voor de hier aanwezigen. In de opzet van deze workshop past het om 

hier niet de meeste aandacht op te richten. 

Echter er kan niet genoeg benadrukt worden dat in de praktijk rond dit soort konkrete projekten 

toch regelmatig tekortkomingen ontstaan op aspekten als: 

- Duidelijke omschrijving van doelstelling(en) en vooral ook voldoende kommunikatie 

hierover met betrokkenen, vooral daar waar de opbouw van betrokkenheid en motivatie in de 

werkomgeving een rol zal gaan spelen. 

- Adekwate 'work-break-down'- analyse, met in mijn ervaring als belangrijke aspekten: een 

impliciete sterkte-zwakte-analyse van beschikbare deskundigheden, vaardigheden en 

middelen; voldoende aandacht voor benutting van toegankelijke deskundigheden en 
ervaringen in de werkomgeving (of daar buiten); voldoende interakties met aile betrokkenen, 

vooral op aspekten waar deeltaken gedelegeerd moeten gaan worden; dit alles resulterend in 

een duidelijke netwerkoverzicht van deelaktiviteiten met overeengekomen taakverdelingen; -
bijbehorende (realistische!) kostenplaatjes; - daadwerkelijk bruikbare indikatoren voor de 

voortgangsbewaking. 

- Aandacht voor een effektieve voortgangsbewaking en vooral ook voor een duidelijk on 

going kommunikatieproces hierover met alle betrokkenen. 

- Regelmatig problemen door niet zo optimale overlegfrekwentie. Dit is iets wat ik persoonlijk 

als een belangrijk punt van managementaandacht ben gaan zien. De frekwentie van algemeen 

overleg dient afgestemd te blijven op de dynarniek van een projekt. Als regel het meest 

frekwent in de startfase, geleidelijk minder frekwent Ben indikator voor de ondergrens 

vormt de hoeveelheid ad-hoc-problemen. Neemt dat in aantal te veel toe dan is frekwenter 

overleg wenselijk. Een indikator voor de bovengrens kan men vinden in het aantal 

inhoudsvolle agendapunten bij zulk een overleg. Waar het aantal 'spijkers-met-koppen

slaan' afneemt kan (en in mijn ervaring moet) de overlegfrekwentie lager worden. 
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V oor deze gedachtenwisseling veer ik dit begrip in om hiennee projekten aan te duiden die in 

algemene opzet weI een gefonnuleerde doelstelling hebben maar nog niet in een vonn zoals in 

het algemeen begrepen onder het doel van een konkreet projekt. Toch krijgen we vaak met dit 

soort projekten te maken. 

Enkele voorbeelden om te verduidelijken wat hier bedoeld wordt; 

- Ref. 6: Voor het fenomeen dekubitus (wondvorming door te langdurige ofte grote druk op 

humaan weefsel) verschijnen jaarlijks weer nieuwe rniddelen en/of behandelmethoden. Het 

voorkomen hiervan en de belasting die dit vonnt voor de gezondheidszorg nemen echter niet 

af. Dit heeft geleid tot de konklusie dat dit fenomeen nog onvoldeende fundamenteel 

begrepen is en de produkten die hiervoor op de markt komen ontworpen worden op basis 

van te simpele modellen van dit fenomeen. Deze zienswijze heeft geleid tot een projekt om 

hier wat aan te gaan doen. Op zich voldoende duidelijk gefonnuleerd, maar natuurlijk 

volstrekt onvoldoende om daannee tot iets konkreets te komen. 

- Ref. 6: Een chronische nierpatient, thuisdialiserend, kwam met de vraag waarom bij de 

grote vooruitgang van onze technologie er nog geen draagbaar kunstniersysteem gerealiseerd 

is. Ook dit vonnde het startpunt van een projekt, maar ook hierbij was het zonder meer 

onmogelijk om dit direkt aan te pakken als een projekt dat binnen redelijke terrnijn kon 

leiden tot een konkreet resultaat. 

- Ref. 5: Inhoud geven aan een dwarsverband over TUE-fakulteiten vonnt op zich een 

duidelijke doelstelling, maar geeft weinig richting aan aktiviteiten om zo iets daadwerke1ijk 

tot stand te brengen. 

- Ref. 7: Ik raakte vee1vuldig betrokken bij projekten gericht op de vorrning van een 

strategisch beleidskader. Ik ben in toenemende mate gaan inzien dat de procesgang daarbij 

daadwerkelijk belangrijker is dan het eindresultaat. 

Bij dit soort thema' s kan men spreken van een verkenning, een onderzoek, een 

managementtaakstelling. Zelf heb ik dit soort aktiviteiten altijd projektrnatig aangepakt of als 

zodanig mede begeleid en ik plaats ook de aandacht voor dit soort aktiviteiten onder het begrip 

projektrnanagement. Voor rnijn aanpak van dit soort projekten volgde ik een speciale werk

procedure met elementen ontleent aan het kennisdomein van de organisatieontwikkeling en 

ontwikkelde methoden voor toekornstverkenningen (kort aangeduid met SAM-werkprocedure). 

Hier is veel over te vertellen, maar ik meen dat we dit beter aan de orde kunnen stellen indien 

hier meer aandacht voor gewenst wordt in het vervolg van deze workshop. 

Ik acht het voor de lijn in dit verhaal weI van belang, vooral bij dit soort projekten, stil te staan 

bij de interaktie projektdoel - procesgang en in samenhang daarmee bij enkele aspekten van 

gedrag/rol in het leiden, begeleiden of beheren van projekten. 
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Normen, doelstellingen, beleid vormen (voor mij) elementen met richtinggevende 
karakteristieken voor aktiviteiten van personen die ze (bewust of onbewust) als zodanig 
aksepteren. Ref. mijn voordracht hierover in dit gezelschap, Eindhoven, eind 1983. Van de 
handout daarbij (BMGT 83.445) heb ik enkele afschriften meegebracht voor de nieuwkomers. 
Ik acht de twee volgende punten in de kontekst van deze workshop van belang. 'h worden hier 
betrokken op de projektmanager en op de medewerkers in een projektteam. 
1 
In de vaak nogal chaotische leef- en werksituaties vormen deze richtinggevende elementen. 
Voor de dynamiek van de dagelijkse aktiviteiten geven deze elementen de nodige rust, 
duidelijkheid en doelmatigheid in het kiezen, invullen, inhoud geven van persoonlijk gedrag. 'h 
spelen altijd een belangrijke rol bij de uitvoering van een projekt. Veel aandacht hiervoor is 
vooral van groot belang bij wat wij duiden als diffuse projekten. Veel faal- en suksesfaktoren 
bij een projekt in een komplex kader laten zich hiertoe herleiden (Ref.o.a. Biemans 1990). 
2 
Doelstellingen van gedrag (Ref. o.a. John Deweij: Human nature and conduct) kunnen worden 
voorgesteld als konsekwenties die te voorzien zijn, die een invloed hebben op het bezig zijn met 
een keuzeproces, en die uiteindelijk zulk een proces afsluiten door op deze wijze een stimulus te 
vormen om tot een aktie over te gaan. Zo gesteld kunnen doelstellingen dus manifest worden en 
funktioneren in een aktie. Dit in tegenstelling tot gangbare opvattingen die doelstellingen 
plaatsen achter aktiviteiten, waar akties op gericht zijn. 

In mijn ervaring met de zogenaamde diffuse projekten in komplexe kaders (projektvoorbeelden 
4 tim 8) ben ik deze visie als belangrijk en zeer bruikbaar gaan zien. Nog eens beknopt gesteld: 
Doelstellingen kunnen zich aandienen als afsluiting van een proces van overwegingen die een 
aktiviteit effektueren. 'hker daar waar men een aantal autonome personen uit verschillende 
disciplines en werkvelden (zoals universitaire researchleiders, zelfstandige ondememers 
(werkend voor eigen risiko), medische specialisten) moet trachten te betrekken in een zinvolle 
en realiseerbare projektontwikkeling kan een aanpak langs deze invalshoek bijzonder doelmatig 
zijn. Desgewenst kan een nadere bespreking van enke1e projektvoorbeelden dit straks verder 
verduidelijken. 

In het algemeen is veel aandacht gewenst voor de procesgang bij cen diffuus projekt. Met het 
noemen van deze 'open deur' wil ik tevens nit mijn ervaringen benadrukken dat op dit punt 
vcelvuldig grove verwaarlozingen voorkomen. Bij de diffuse projekten ben ik de procesgang 
gaan beschouwen als van groter belang dan de realisering van doelstellingen. Bij de projekt
voorbeelden 4 tim 8 heb ik altijd primaire aandacht geschonken aan de processen van 
onderlinge kommunikatie en vormen van samenwerking. Die processen optimaliseren heb ik bij 
deze projekten altijd een hogere prioriteit toegekend dan het op tempo tot realisering brengen 
van overeengekomen doelstellingen. Mijn leerervaringen op dit punt kan ik sterk aanbeve1en. 
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Een projekt aanpakken vraagt altijd veel aandacht voor de kontekst, de werkomgeving waarin 
een projekt gerealiseerd moet worden. Het voldoende doorschouwen van zulk een 
werkomgeving, de daarin heersende krachten en spanningsvelden, de potentiele mogelijkheden 
daarin en de voorkomende onmogelijkheden, vereisen vaak evenveel zo niet meer aandacht dan 
het projekt op zich. Wat argeloos begon ik hierbij altijd nit te gaan van de formele 
organisatiestruktuur. De ervaringen hebben mij geleerd dat men e.e.a. zeker ook formeel 
doelmatig geregeld dient te krijgen, vaak al moeilijk genoeg, maar dat de informele realiteit, die 
iedere organisatie kent, hierbij een nog belangrijkere rol kan spelen. 
De realiteit, de struktuur en de kultuur in de werkomgeving hebben sterke invloeden op het 
gedrag bij de realisatie van een projekt 

Bij projekten in mijn marinetijd (ondermeer v.b. 3) en bij het leiden van projekten bij de IDE
kernreaktor Athene (ondermeer v.b.I) had ik (vele jaren zo gekonditioneerd) een autokratische 
stijl van leidinggeven. Ik besliste wat en hoe op basis van mijn kennis. Ik stond daarbij boven 
mijn groep van medewerkers, die ik prees en beloonde waar dat op zijn plaats was, maar die ik 
ook waar nodig zeer kritisch trachtte te korrigeren. Kortom ik was de baas en dat droeg ik uit 
binnen mijn groep en naar mijn omgeving. In deze rol werd ik ook geaccepteerd. 

Enkele jaren was ik aktief binnen de TUE-fakulteit Bedrijskunde, bij de toenmalige werkgroep 
organisatieontwikkeling en gedragsaanpassing (OOG), (ondermeer v.b. 4). Daar onderging ik 

een geheel andere konditionering. Mijn leerervaringen in die jaren brachten mij een meer 
demokratische stijl van leidinggeven. Vanaf die tijd zocht ik projektdoelen en wijze van werken 
te realiseren als groepsbesluiten van een projektteam. In dit soort processen vervulde ik weI 
steeds een aktieve rol, trachtte waar mogelijk te stimuleren en kennis in te brengen, kwam met 
initiatieven en richtgedachten, maar bleef bij dit alles vooral streven naar beeIdvorrning en 
beslnitvorming door de groep van medewerkers. Positieve resultaten werden hierbij de 
beloning van de groep, slechte resultaten werden zo gezien als het falen van de groep. 

In de projekten hierna (5 tim 8) volgde ik nog konsekwenter de rol van katalysator, vannit de 
theorie van organisatieontwikkeling. Betrokken deskundigen/medewerkers in de 
ontwikkelingen vormden de groep van kennisdragers, die samen tot plannen kwamen v~~r 
projekten en de aanpak hiervan. Sukses werd hun beloning, falen hun tekortschieten (hoewel 
men falen dan toch gaarne weer bij de katalysator legt). Bij dit alles trachtte ik zo inert mogelijk 
te blijven, als een echte katalysator te funktioneren. Ik richtte mijn hoofdaandacht op de 
kommunikatieprocessen en alles wat nog meer nodig was om tot een positief resultaat te 
komen. Hoewel men dan al doende veel inhoudelijk kennis vergaart over een projekt, meestal 
ook nodig voor het begrijpen wat speeit en waar het heen zou kunnen gaan, trachtte ik altijd te 
voorkomen in zulk een projekt als inhoudelijk deskundige gezien te worden. Deze vorm van 
gedrag heb ik altijd als bijzonder moeilijk ervaren, maar zeker ook als doelmatig bij wat ik in 
deze voordracht naar voren heb gebracht als diffuse projekten in komplexe omgevingen. 
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Persoonlijke ervaringen hiermee zijn mede gekenmerkt door mijn veranderingsproces van 
autokratisch leiding geven naar een zo werkbaar mogeUjk demokratisch leiderschap. De aard van 
mijn projekten en die van mensen in direkte relatie met mij betroffen de laatste 20 jaar voomamelijk 
processen van kennisverwerving op het gebied van biomedische en gezondheidstechnologie. Bij dit 
soort projekten zijn rus regel vele nogal uiteenlopende disciplines betrokken, vaak een heel skala 
aan technologische, medische, bedrijfskundige invalshoeken. Projekten met deze kenmerken 
kunnen mijns inziens praktisch ruet anders behartigd worden dan in de rol van katalysator, zoals 
hiervoor beschreven. 

De moeilijkste problemen ervaren bij dit soort projekten uitgevoerd door medewerkers in mijn 
groep, of mede begeleid in rnijn wat ruimere werko~geving, betroffen het persoonlijke gegeven dat 
men zich niet daadwerkelijk ion schikken in de rol van katalysator, maar in zulk een projekt sterk 
een identiteit zocht als zelf deskundig op een gegeven onderwerp. Zulk een houding leidt dan 
makkelijk tot kompetentiekonflikten met deskundigen die men in zulk een projekt moet gaan 
integreren. 

Een tweede kategorie van veel problemen heb ik ervaren met personen die een te naref beeld van het 
meestal komplexe projektonderwerp en/of de procesgang daarbij bleven houden. Soms speelde 
hier onervarenheid een rol. Vaker had ik hierbij te maken met een erkende deskundige op een 
bepaald gebied die de bredere multidisciplinaire werkelijkheid vemauwde tot beeld-vormen die 
paste in zijn (noodzakelijk ook altijd beperkte) expertise en ervaring en wat daar ruet goed was in te 
passen als minder belangrijk of zelfs als onzin bestempelde. Vooral sterk autokratisch denkende 
deskundigen kunnen in een rol van projektmanager de procesgang bij zulk een projekt blijven 
frustreren met te nareve of te eenzijdige denkbeelden / denkmodellen. 

Met het noemen van deze twee soorten problemen in het leiden of mede begeleiden van 
projektrnanagers wi! ik mij op dit onderwerp beperken. Hoe trachtte ik e.e.a. bij dit soort 
problemen in goede / betere banen te krijgen en te houden? 
Opvoeren van de frekwentie van voortgangsoverleg dient zich in voorkomende gevallen aan als een 
eerste noodzaak. In de opstartfase en bij gerezen konflikten gebeurde dat in mijn geval soms 
dagelijks. Trachten veel inhoud te geven aan een empatisch spiegelproces vanuit een bredere optiek 
wordt dan evenzeer belangrijk. Ik schroomde daarbij niet om door rnij belangrijk geachte zaken in 
het totale werkveld die hierbij buiten het zicht of de aandacht van zulk een projektrnanager dreigden 
te vallen wat boven proporties aan te dikken. Verder trachtte ik doorlopend nadrukkelijk te 
bevestigen wat daadwerkelijk als effektieve werkwijze beschouwd kan worden en bleef 
doorlopende hameren ap het belang en de ral van de katalysatar in zulk een proces. 

Bij deze leiding af begeleiding heb ik het vooral als effektief ervaren om bij deze interakties er naar 
te streven am de gestelde doelstelling(en) buiten zichzelf (en ook buiten rnijzelf) te 
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plaatsen, i.e. zo goed mogelijk te objektiveren. Objektivering wil dan in rnijn ervaringsoptiek 
zeggen daardwerkelijk afstand doen, niet trachten te profiteren van het steeds beter 
gelnformeerd zijn om zo de eigen positie meer glans te geven, nalaten om te trachten daar meer 
identiteit in te zoeken. Hierbij is het even belangrijk om doorlopend aandacht te geven aan 
aspekten waarop die persoonlijke identiteit weI goed op andere wijze uit de verf kan komen. 
Een theoretisch kader dat hierbij aansluit en goed benut kan worden is dat van het Management 
by Objectives (MBO). Het management van de hiervoor aangeduide projekten verloopt als regel 
in een omgeving van autonome personen (eerder aangegeven) met ieder op zich bovendien een 
verscheidenheid aan managementstijlen in de eigen werkomgeving. 

Voor de aanpak van zulk een projekt kon ik veeial veel struktureren redenerend van uit het 
hiervolgende schema: 

sterk 
gestru ktureerd 

program meri ngs
graad 

hntuitief 

CID 

CED 
lautoritair I 

Imiin ontwikkeling I> em 
___ "",na te streven 

projekto mgevi ng 

man agementstij 
Idemokratiesl 

Beeldvorming over voorkomende projektomgevingen 
1 omgeving met overwegend autoritaire improvisaties (persoonlijk veel meegemaakt), 
2 autoritaire leider funktionerend in een sterk planmatig gestruktureerde omgeving (o.a. de 

Marine) 
3 omgeving met veel inspraak en medezeggenschap (eveneens veel meegemaakt), 
4 omgeving in hoge mate (MBO-) gestruktureerd (weinig zo expliciet ervaren, o.a. bij 
Foxboro), 
5 Na te streven werkzame omgeving voor projektmatige processen (aksent in rnijn beleid) 

In mijn ervaringswereld ben ik in toenemende mate het belang gaan onderkennen van praktisch 
werkzame beleidskaders i.e. haalbare objektieven met tussentijdse mijlpalen in de voortgang, 
alsmede inzichtelijke netwerkoverzichten van de belangrijkste deelaktiviteiten voor aIle 
projekten waarvoor verantwoording wordt gedragen. Deze beknopte beleidskaders bleken in 
mijn situatie ook heel funktioneel bij afstemmingprocessen zowel intern als met mijn 
werkomgevingen in bredere zin. Bij evaluatieprocessen kon veelvuldig effektieve feedback op 
het projektmanagement worden ontleend aan strategische beleidskaders voor langere termijnen, 
vooral op aspekten als persoonlijke produktiviteit en normen voor gedrag bij dit soort werk. 
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voordracht Brouwers. 

Twee modellen 
In ons werkzame leven kregen we te maken met vele projekten, verschillende waar leiding of 
begeleiding aan gegeven moest worden, maar meer nog als participant of in andere vormen van 
betrokkenheid met projekten die elders werden gemanaged, kommerciele projekten en die in 
non-profit-organisaties, enzovoorts. Eind vorig jaar nam ik deel aan een workshop waarin 
ervaringen werden uitgewisseld over organisatonsche aspekten bij het managen van 
projektmanagers. Met twee bevindingen hiemit, die pasten in mijn ervaringen, wi! ik deze 
voordracht gaan afsluiten. 

Het eerste punt betreft veelvuldig ervaren prioriteiten van individuele projektmanagers als voIgt 
schematisch weergegeven: 

Aandacht voor: Eigen projekt Deafdeling ~etotale 

domein waar men werkt rrganisatie/bedrijf 

Produktie I output Prioriteit 1 ( ) C ) 

Akwisitie Prioriteit 1 Prioriteit 2 Prioriteit 3 

Professionele ontwikkeling Prioriteit 1 ( ) ( ) 

Algehele kwaliteitsverbetering < > Prioriteit 2 Prioriteit 3 

De bevindingen in dit schema weergegen, in het bijzonder de witte vlekken hierin, vragen 
uiteraard om gerichte aandacht bij de leiding. Desgewenst kunnen we hier in de diskussies op 
temgkomen. 

Als tweede punt vraag ik Uw aandacht voor twee organisatievormen die hierbij kunnen 
voorkomen. Tijdens bovengenoemde workshop kregen die de narnen I <Schip> en 
II <Vloot>, met als belangrijkste kenmerken: 
I <Schip>: een kapiteit, de baas in aIles; aksent op integratie; geen verschillen in beloning; 
trouwe (volgzame) medewerkers; hard werken voor goed salaris; duidelijkheid. zekerheid, 
veiligheid; solidariteit; aksenten op konsekwente taakomschrijvingen en 
funktioneringsgesprekken. 
II <Vloot>: 'vloot' van zelfstandigen onder een kommando; een federatievorm; 
ondernemende medewerkers; differentiatie in beloning; meer bezig met eigen ekonomisch 
risiko; eenieder dopt zijn eigen boontjes; eenieder mede eigenaar van deel organisatie; de 
beheersbaarheid vooral op momenten van uittreden en aantrekken van nieuw personeel. 

Een realiteit zit meestal tussen deze twee extreme situaties, waarbij de ontwikkelingen nu eens 
richting I, dan weer eens richting II verlopen. 
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Ontwikkeling SmartGuard-produktieproces Wi m Twist 
Inta"agprolalCt 9450, oftrzlc:ht projelCtaspalCten. brou_rs retn. 1995 

omhulling 

~"""""""... "" .... ""'.""""~ 
~ distributeur : 
~"" ... """""""", ... "", ... "", 

marketing 

"".~f'.~· ... ,~ .. 

Multidisciplinary reseUchprogri~illg:, A.commulticatioit dia~ ': 
" .","', .:.< .• :"':' T1i'E-sMOT 92':':". :' 

A.1kO ........ 

. .: .... 

A . Accent an integnwon towards ~k~rui~~1ieatioA area..Tl:Iis needs . 
special care all the cOJmea.iollsbetWcest)aUiyticalanddesigagt'tlu.ps.· , 
and b_een tire last. oae5md i.rlIlusui.es;:Itneedst.leadi.\1gdesigngt'tl'lJp. 

B Ac:estt on ~O~a10.DgreseUCh:~easaS metbOdology: common,:, 
oblect.area, or new'spacefor-:grOwinginsciencedynamics by effective., 
interaction:s~ It needs a leadhqr research grovp . ': ' '. 

" 

By decreasing financial means the first option turns out to be the more 
interesting one, but for an university it is also the mOIiC difficult one to 
realise 
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Diskussie I: Projektaspekten nader toegeticht. 

voordracht Brouwers. A. 

De schema's op pagina 10 worden besproken in de voorgaande tebt van deze voordracht. 

Onderzoekontwikkeling 
Schema 5, op pagina II, geeft een beeld van verschillende aspekten die aan de orde kunnen 
komen bij onderzoekontwikkeling op het gebied van de biomedische en gezondheids
technologie (BMOT). 

Een medisch probleem dat zich hierbij aandient moet begrepen en vertaald worden in termen die 
passen in specifieke technologische kennisdomeinen. In het kommunikatie proces waarin zoiets 
tot stand komt ontstaat als regeJ een wisselwerking. Hierbij kunnen technologische 
invalshoeken ook bijdragen aan de karakterisering van zulk een medisch probleem. 

Ben belangrijke stap in dit hele proces vormt de modelvorming. Met begrepen wetmatigheden 
wordt een theoretisch model opgesteld van een gegeven onderwerp. Met zulk een model 
worden studies uitgevoerd die tot inzicht moeten leiden in de probleemaspekten. 

Vit modelstudies kunnen kansrijke werkhypothesen tot stand komen waarop besloten kan 
worden tot verdergaand onderzoek. Dit omvat dan de ontwikkeling van experlmenteel 
instrumentarium en het opstellen van meetprotokollen. Ben objekt in de werkelijkheid wordt zo 
toegankelijk gemaakt voor nadere bestudering. 

Dit gebeurt in stappen. Allereerst door studies aan een theoretisch model. Hieruit volgen 
suggesties voor gerichte metingen aan een objekt dat de beoogde werkelijkheid benadert. Bij 
biomedische onderwerpen kan een humaan objekt toegankelijk worden gemaakt voor 
experimenten in een laboratorium. Men kan dit laten volgen door dierexperlmenten. In veel 
gevallen zal nog een evaluatie moeten volgen in een klinische realiteit. 

Tijdens de verschillende stappen in zulk een ontwikkeling vindt terugkoppeling plaats naar het 
theoretische model. Oit model zal. zo getoetst en bewerkt, een steeds betere afbeelding van de 
werkelijkheid moeten worden. In het model kumuleert de kennis verworven door het 
onderzoek. Via het model wordt deze kennis ook toegankelijk voor kommunikatie met andere 
onderzoekers en met eventuele toepassers van de verkregen nieuwe inzichten. 

Produktontwikkeling 
Tijdens een onderzoek kan de ontwikkeling van apparatuur een belangrijke faktor worden. Een 
suksesvolle ontwikkeling van apparatuur, zeker als dit tot stand komt op basis van wezenlijk 
nieuwe inzichten, kan in aanmerking komen voor een produktinnovatieproces. Zulk een proces 
is met hoofdlijnen schematisch weergegeven in figuur 6 op pagina 11. 
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voordracht Brouwers. A. 

Figuur 7 op pagina 12 geeft een voorbeeld van de vele detailaspekten die hierbij aan de orde 
kunnen komen. Bij een daadwerkelijk innovatie (veelal ziet men hier doorontwikkelingen op 
reeds bestaande produkten) vergt het op de markt brengen van een nieuw produkt zeker zoveel 
tijd en inspanning aIs-het onderzoekproces dat hieraan vooraf ging. 

Aandacht voor de verschillende projektaspekten 
De besproken voorbeelden beogen een indruk te geven van de grote verscheidenheid aan 
aspekten en soorten kennis en vaardigheden die men nodig kan hebben om een projekt tot een 
goed einde te brengen. 

Bij onderzoekontwikkeling op het gebied van de BMGT kunnen de besproken deelaspekten 
medewerking vereisen van een scala aan deskundigheden en vaardigheden. Hierbij kunnen 
verschillende technologen, fysici, chernici, fysiologen, anatomen, medici, biologen en 
bedrijfskundigen te pas komen. Zulk een onderzoek is sterk multidisciplinair van aard. 

Maar ook een industrieel innovatieproces vergt aandacht op uiteenlopende aspekten. De 
belangrijkste zijn de produktontwikkeling op zich, het produktieproces en de introduktie op de 
markt. Hierbij zijn diverse personen betrokken met verschillende geaardheden en opleidingen. 

Bij een industriele onderneming kan een krachtige leiding de nodige aandacht voor alle 
projektaspekten effektief integreren. Waar deskundigheden en vaardigheden verspreid zijn over 
verschillende autonome organisaties is dit veel moeilijker te realiseren. Dit speelt ondermeer bij 
een veelheid aan universitaire afdelingen en vakgroepen. Figuur 8, op pagina 12, geeft een 
schets van zulk een situatie. Het is vee1al ook aan de orde indien verschillende kleine bedrijven 
en instellingen nodig zijn om in samenwerking tot een innovatie te komen. 

Leerervaringen 
Voor het projektmanagement is een doorlopende evenwichtige aandacht voor alle 
projektaspekten en bewaking van de voortgang in onderlinge afuankelijkheid van al de 
verschillende deelaktiviteiten uitermate belangrijk. 

Ervaringen op dit gebied hebben geleerd dat toch vaak een sterke focussering op slechts enkele 
deelaspekten optreedt, met onvoldoende aandacht voor het geheel aan deelaspekten. Van nature 
neigen veel projektieiders naar een overwegend sekwentiele aanpak waar toch veel aktiviteiten 
parallel aan elkaar dienen te verlopen. 

Bij een participerende deskundige in zulk een multidisciplinair kader overheerst vaak het 
ogenschijnlijk belang van aIleen de eigen discipline. In een bedrijf kunnen technologen en 
marktgerichte personen totaal verschillende aksenten leggen bij een innovatieproces. 
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De SAM-verkenning nader toegelicht. 

voordracht Brouwers. A. 

Zoals verzocht voigt hier de uitgeschreven presentatie van mijn uiteenzetting over onze 
werkprocedure voor een verkenning in multidisciplinaiIe kaders van komplexe onderwerpen, kort 
aangeduid als SAM-verkenning. 

Deze procedure is ontstaan tijdens onze eerste BMGT-verkenning die plaats yond op het gebied van 
de chronische nierinsufficientie in de jaren 1976 <-> 1979 (samengevat in BMGT/tbn9.54). In de 
periode tot 1995 werd deze aanpak toegepast op een heel skala aan onderwerpen, zoals lage rug
problemen, eerstelijns gezondheidszorg, psychische stemmingsstoomissen, dekubitus 
(drukwonden), ethische aspekten van de medische technologie, onderwijsontwikkeling, 
ergonomische thema's, geneeskunde in ontwikkelingslanden, interuniversitaire samenwerking, 
marktverkenningen en strategievorming in diverse gremia. 

Bij deze werkprocedure: 
- worden elementen gebruikt van de Delphimethode voor toekomstvoorspellingen, ontwikkeld 
in de zestiger jaren door Dalhey en Helmer bij de RAND-corporation; 
- worden werkprincipes toegepast ontleend aan de leer van de organisatieontwikkeling; 
- zijn geleidelijk elementen toegevoegd uitde Technology Assessment - benaderingen (in 

Nederland ook aangeduid als aspekten-onderzoek), ontstaan in de USA in de zestiger jaren 
uit een behoefte aan wetenschappelijk gefundeerde analyses van technologische 
ontwikkelingen. 

Waarom een speciale werkprocedure? 
We noemen enkele menselijke aspekten die bij kommunikatie in multidisciplinaire kaders 
problemen kunnen veroorzaken en waar men altijd goedrekening mee moet houden: 
1 
In de wijsbegeerte kent men een pluriforme visie op waarheid en werkelijkheid. Oat bepaalde zaken 
door verschillende personen verschillend ingevuld worden, dient men als een belangrijk gegeven 
bij de multidisciplinaire onderzoekontwikkeling te beschouwen. 
2 
Een ander aspekt dat men hierbij ontrnoet werd reeds door Bacon verwoord. Het verstand vermengt 
zijn aard met de aard der dingen. Het verstand (bewustzijn) heeft eigen wetten die ten onrechte aan 
de dingen kunnen worden toegeschreven. Dit kan de vorming van valide kennis in de weg staan. 
Bacon wees reeds op het nodig zijn van erkenning en afbraak van idolen. de filters en konstrukrles 
die een sluier over de dingen leggen. Dit schept problemen voor een ieder. Verwacht moet worden 
dat iedere jarenlange konditionering binnen een bepaalde discipline met eigen specifieke idolen 
gepaard gaat. 
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Men kan de stelling verdedigen dat de mens een probleem ziet in de mate dat hij er iets mee denkt te 
kunnen doen. Het beschouwen van een probleem door een persoonlijke (monodisciplinaire) bril 
laat alleen datgene door, dat identificeerbaar is metkarakteristieken in de eigen (monodisciplinaire) 
ervaring en kennis. . 
4 
Natuurlijk zal een totale werkelijkheid nooit passen binnen het (enge) domein van een bepaalde 
discipline. Het is echter zeer menselijk om de grenzen aan de kennis over een groot stuk 
werkelijkheid, mogelijk binnen een bepaalde discipline, op grove wijze te overschatten. 
5 
Iedere deskundigheid bezit zijn eigen methodologie, taalgebruik en normstelsel. Oit schept 
afstanden tussen de verschillende disciplines. Tussen medici en ingenieurs/fysici acht men deze 
afstanden groot. Oit soort kIoven treft men echter ook aan tussen meer verwante disciplines, zoals 
bijvoorbee1d tussen chemici en elektrotechnici en tussen anatomen en orthopedische chirurgen. Een 
kommunikatie tussen twee uiteenlopende disciplines moet zich in veel gevallen behelpen met een 
verouderde kennis en taalinhoud op het middelbare school nivo dat de deskundigen zo'n 10 a 20 
jaar geleden bereikten. 
6 
Verder leert de groepsdynamika dat een open diskussie in iedere groep van personen een aantal 
nadelen kent zoals: De neiging om de aanvaarde leider in de dikussie te volgen; de neiging om mee 
te gaan met een meerderheidsmening; het soms onredelijk vasthouden aan een eenmaal 
uitgesproken mening; het soms alleen maar schijnbaar overtuigen van diskussiepartners; een 
onvoldoende participatie door gevoelens van onveiligheid; de soms remmende invloed die een 
persoon op een andere kan uitoefenen in een diskussie. 
7 
Een laatste en waarschijnlijk het belangrijkste aspekt waar we hier op willen wijzen, is het gegeven 
dat vooraanstaande deskundigen op een bepaald gebied in de regel zeer druk bezette personen zijn 
met nauwelijks ruimte voor tijdrovende brein-bries-diskussies. 

Ziehier een aantal aspekten die duidelijk maken dat wanneer men besluit tot een multidisciplinaire 
verkenning, grote zorg vereist is voor de kommunikatie tussen betrokken deskundigen. Oit vraagt 
ondermeer een doelmatige werkprocedure, waarin zoveel mogelijk rekening gehouden is met deze 
menselijke aspekten. 

S tartvoorwaarden 
Hier gelden enkele belangrijke startvoorwaarden: 

Goed overwogen besluit om zo'n projekt te gaan uitvoeren; zoiets is namelijk bijzonder 
arbeidsintensief; 

- zulk een besluit goed overwogen genomen in een gremium dat in potentie een voldoende 
draagvlak kan bieden voor de realisatie van de verkenning en, indien daar kansrijke 
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suggesties uitkomen, voor de realisatie van vervolg-aktiviteiten; 

voordracht Brouwers. A. 

dit betreft dus een draagvlak voor de eerste fase, de verkenning, die wij aanduiden als een 
dijfuus projekt en daarop volgend voor de tweede fase, uitwerking en realisatie van konkrete 
projekten, die uit de eerste fase kunnen voortkomen; 
verwachtingen over de kansrijkheid van het laatstgenoemde zullen als regel de motivaties 
moeten leveren voor het starten van de eerste fase; 

- het kunnen beschikken over passende personen met voldoende ruimte en middelen om zulk 
een verkenning tot een bevredigende afronding te kunnen brengen. 

We bespraken enkele menselijke aspekten die een rol kunnen spelen bij kommunikatie in 
multidisciplinaire kaders. Een SAM-projektleid(st)er zal er van doordrongen moeten zijn dat die op 
hem (of haar) evenzeer van toepassing zijn. Het konsekwent kiezen voor de rol van katalysator bij 
zulk een projekt voorkomt veel van dit soort valkuilen en is in mijn ervaringen tevens heel effektief 
gebleken. 

Over de rol van katalysator uit de leer van de organisatie-ontwikkeling is veel geschreven. Wij 
volstaan hier met het noemen van enkele belangrijke aspekten: 
- Hij of zij faciliteert het organisatie- en kommunikatieproces; draagt vooral zorg voor de 

belangriJKe taken van het opbouwen van overzicht en van integreren en konvergeren binnen 
de veelheid aan deelaspekten die zich hierbij kunnen aandienen; 
gaat niet zelf ook een rol van deskundige spelen; katalyseren blijft de belangrijkste taak; 

de projektgroep draagt al1e verantwoordelijkheid voor de voortgang en voor de resultaten; 
waar waardering of beloning aan de orde is blijft die ondubbelzinnig voor de desbetreffende 
personen of de hele projektgroep; zoiets wordt dus nimmer door de katalysator opgeeist; 
maar ook negatieve effekten in zulk een proces komen voor rekening van de desbetreffende 
personen of de hele projektgroep. 

Een SAM-projektleid(st)er dient uiteraard te beschiken over goede mondelinge en schriftelijke 
kommunikatieve vaardigheden en moet in staat zijn om zich met de nodige snelheid een bruikbaar 
beeld te vormen van specifieke elementen van vakgebieden over een breed spektrum aan 
disciplines. Een brede interesse en eruditie moet men bij dit soort werk ook belangrijk achten. 
In mijn ervaringen is het zinvol gebleken dat de persoon die de uitvoering van zulk een SAM
projekt op zich neemt ook betrokken is bij het hieraan voorafgaande besluitvormingsproces. 
Het eerste aftasten van visies, van mogelijkheden en onmogelijkheden, het gevoel opbouwen voor 
de verschillende aspekten en disciplines die zich hierbij aandienen, vooral het leren kennen van 
personen die in het beoogde draagvlak van belang kunnen worden; dit alles zijn zaken die men bij 
voorkeur zo vroeg mogelijk in de SAM-projektleiding wil integreren. 

Uit wat voIgt moge duidelijk worden hoe belangrijk deze startvoorwaarden zijn. 
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De werkprocedure SAM 

voordracht Brouwers. A. 

Een SAM-projektleiding begint met een eerste globale beeldvorming van het gekozen thema. Hierin 
worden probleemstellingen aangegeven; informatie aangedragen over het belang 
om er daadwerkelijk iets aan te gaan doen; eerste suggesties gedaan over mogelijke 
probleemaanpak, en op welke aspekten welke discipline iets zou kunnen bijdragen. Deze eerste 
beeldvorming komt tot stand via desk research en eerste kontakten met deskundigen op zulk een 
thema. Hierbij wordt gestreefd naar een snelle beeldvorming en wordt duidelijk aangegeven dat 
hieraan nog van alles ontbreekt en zelfs vee! rnisinterpretaties kunnen voorkomen. 

Dit wordt een eerste diskussiekader. Dit en alle volgende schriftelijke stukken worden geschreven 
door de SAM-projektleiding. Hiermee wordt getracht om vanaf de start moeilijke disciplinaire 
informatie begrijpelijk te verwoorden voor een niet-deskundige op een van de betrokken 
disciplines. Dit beoogt het geleidelijk tot stand brengen van een taalrnimte waarbinnen alle 
deskundigen doelmatig met elkaar van gedachten kunnen wisselen. 
Bij de besluitvorming tot zo'n verkenning dient zich in de regel reeds een aantal kennisdomeinen 
aan waarop nuttige bijdragen verwacht mogen worden. Hierbij worden deskundigen gezocht Bij 
ieder gesprek over zo'n onderwerp wordt gelnformeerd naar mogelijke andere disciplinaire 
invalshoeken en personen die daarover benaderd kunnen worden. Identifikatie van geschikte 
deskundigen vormt een belangrijke stap in de beginfase van zulk een verkenning. 

Op basis van het eerste diskussiekader volgen dan bilaterale gedachtenwisselingen met een aantal 
deskundigen. De projektleiding stelt korte memo's op van deze gedachtenwisselingen. Hierin 
wordt onder woorden gebracht wat een buitenstaander begrepen meent te hebben uit het gesprek. 
Dit geschiedt zoveel mogelijk in de vorm van beknopte stellingen. Iedere deskundige krijgt de 
gelegenheid om hierin naar behoefte nog wijzigingen aan te brengen of er nog iets aan toe te 
voegen, al dan niet na gedachtenwisselingen hierover met de eigen achterban. In ieder memo wordt 
een beknopte schets opgenomen van de geinterviewde persoon, zijn of haar discipline en funkties; 
dit ter informatie van de andere deelnemers en als eiking van de informatiebron. 
Er wordt naar gestreefd om het aantal deskundigen beperkt te houden; bij voorkeur niet meer dan 
10, doch maxirnaal20 personen. De ervaring heeft geleerd dat op de meeste thema's de totale 
beeldvorming na zo'n 10 - 20 interviews niet wezenlijk meer wint aan inhoud. Zo ontstaat een 
interpersoonlijke konsensus op de beeldvorrning van zulk een thema. 

OpmerkingI 
Wetenschapsfllosofisch wordt bierbij vermeld dat verschillende verzamelingen deskundigen zo in principe tot 
verscbillende beeldvormingen kunnen komen. Pragmatisch bezien leidt dit tot een beeldvorming met betrokkenheid 
van een aantal deskundigen en bereidheid om bij positieve resultaten mede inhoud te gaan geven aan 
vervolgaktiviteiten. Selektie van deskundigen met een zo breed mogelijke kijk op de werkelijkheid, ervaren personen 
met de nodige interakties met vakgenoten in intemationale gremia, zal in deze uiteraard veel opvangen van de 
bovengenoemde kritiek uit wetenschapsfllosofische invalshoek. 
---------------------------------



25-10-95, Workshop Projekt Management, 

- 19 -

voordracht Brouwers. A. 

Parallel aan deze interviews kontinueert de SAM-projektleiding de desk research naar zoveel 
mogelijk bruikbare informatie over het onderwerp. Uit de interviews volgen hiervoor 
aanknopingspunten. Maar er blijven altijd aspekten buiten het zichtveld van het beperkt gehouden 
aantal benaderde experts, aspekten die toch nuttig kunnen zijn voor de vorming van een zo 
kompleet mogelijk totaalbeeld. 

Opmerkingll 
Bij de Delphimethode wordt een groot aantal deskundigen, als regel schriftelijk, benaderd met enkele konkrete vragen; -
een beeld gevormd van de resultaten met zoveel mogelijk statistische verwerking van geschatte 
toekomstverwachtingen; - dit alles weer voorgelegd aan deze deskundigen met de vraag of men e.e.a. nog zou willen 
bijstellen; - in een eyeIus die bij veel bijstellingen enkele malen herhaald kan worden tot een defmitieve eindversie. 

Bij de SAM-verkenning gaat hetdus om een beperkt atlntal deskundigen; - wordenmondelinge interviews gehouden;
zoveel mogeUjk gewerkt metfocus questions en stellingachtige richtgedachten, dus niet met schattingen; - wordt 
door de projektleiding het nodige toegevoegd aan de vorming van het totaalbeeld; - en vindt de finale beeldvorming 
plaats in mondelinge gedachtenwisselingen fussen aile betrokken deskundigen. 

Nadat a1 de memo's, opgesteld n.a.v. de bilaterale gedachtenwisseiingen. hun definitieve inhoud 
hebben gekcegen. voIgt een moeilijke klus voor de projektleiding; namelijk het opstellen van een 
tweede diskussiekader. Dit tweede diskussiekader dient een duidelijker en betrouwbaarder beeid te 
geven van het verkende therna dan het eerste kader. 

Opmerkingill 
Voor ooze medisch-technologische (Mf) thema's ging bet aanvankelijk vooral om een goede p£Obleemstelling en 
kansrijke methoden van aanpak oil diverse disciplines. Begin tachtiger jaren groeide de aandacht voor informatie over 
de maatschappelijke kontekst van zulke problemen, mede van belang voor interne prioriteitsstellingen en het binnen 
bereik brengen van externe fmanciering voor ondenoekprojekten, die oit de verkenniugen naar voren kwarnen. 

Geleidelijk kwarnen als aspekten sterk naar voren: Beeldvorming van het thema en de daarin gescbetste problemen; 
informatie over de maatschappelijk kontekst; kansrijke ondenoekvoorstellen voor verscbillende disciplines om daarop 
tot meer inzicht te komen en/of tot insttumenteerbare technologiscbe oplossingen; eerste afschattingen van 
mogelijke belangstelling bij het bedrijfsleven om hieruit te ontwikkelen Mf-produkten op de markt te gaan brengen. 

Betrokkenheid bij ontwikkelingen op het terrein van de Technology Assessment (fA) beacht aandacbt voor de 
teehnologische aspekten (is iets te maken?) en voor kommerciele aspekten (is er een markt voor, voldoende om 
ontwikkelkosten te dekken en tot winst te komen?), maar daamaast ook aandacht voor het te verwachten 
maatschappelijke draagvlak (welke ethiscbe aspekten spelen bier een £01, op welke andere aspekten kunnen zich 
maatschappelijke belangen aandienen, bijvoorbeeld kosten/effektiviteit ~ of kostenlbaten - pIaatjes voor de gehele 
gezondheidszorg 1). 



25-10-95, Workshop Projekt Management, 
• 20 -

voordracht Brouwers. A. 

Het tweede diskussiekader wordt door de SAM-projektleider opgesteld op basis van de infonnatie 
uit de gedachtenwisselingen met de geinterviewde deskundigen en de bijeengebrachte infonnatie uit 
de deskresearch, vooral dus t.a.v. de wat bredere kontekst van het beschouwde onderwerp. In 
onze routine werden altijd alle memo's bijgevoegd. 

Bij de planning van het SAM-projekt wordt reeds in de beginfase een datum gekozen voor de 
hierop volgende mondelinge gedachtenwisseling, die het karakter krijgt van een workshop. Veel 
aandacht wordt besteed aan het struktureren van de workshop. Veel belang wordt gehecht aan het 
kiezen van een geschikte voorzit(s)ter, bij voorkeur niet de projektleid(st)er zelf. Het tweede 
diskussiekader vormt de input voor de workshop. 

Opmerking IV 
De agenda moet punten bevatten die de deelnemers er voora/ toe brengen: Goed nota te nemen van de inbreng van 
andere deskundigen; - na te denken over noodzakelijke beperkingen en randvoorwaarden; - na te denken over kriteria 
voor selektie enlof prioriteitstelling in de veelheid van aangedragen elementen; - te peinzen over verdergaande 
betrokkenheid en de voorwaarden die zich daarbij aandienen. 

In de fase vOOr de workshop divergeert de informatie en de gedachten over kansrijke aktiviteiten op zulk: een therna. 
Bij de workshop is de nodige aandacht vereist voor het doen konvergeren van dit alles tot een beperkt aantal zinvolle 
en haalbaar geachte vervolgakties. 

Bij onze routine werd als regel in de voormiddag de diskussie nog wat vrij gehouden. Sturende vragen hierbij waren 
vaal<: welke eigen stelling men het belangrijkste vindt en aan welke stelling van een of enkele andere deelnemers een 
belang moet worden toegekend. In de namiddag werd dan als regel gepoogd om oit de verzameling richtgedachten die 
men aksentueerde de meest belangrijke te doen aangeven. Waar mogelijk wordt zuIk: een workshop afgesloten met 
besluiten tot konkrete vervolgaktiviteiten. 

De projektleiding stelt een rapport op van de workshop. Aile deelnemers krijgen weer gelegenheid 
om hierin nog wijzigingen aan te brengen. SOlTIS voIgt nog een herhaling van dit gehele proces. Is 
eenmaal het besluit genomen tot konkrete vervolgaktiviteiten dan is de SAM-verkenning in principe 
afgerond. Het diffuse projekt is dan beeindigd. 

De vervolgaktiviteiten krijgen dan de aandacht zoals gebruikelijk is bij konkrete projekten. Waar het 
in onze ervaring vooral ging om onderzoekprojekten, volgde de gebruikelijke routines voor nadere 
uitwerking, aanvraag voor financiering, aantrekken van een onderzoeker, enzovoorts. Dit gebeurt 
dan voornamelijk in monodisciplinaire groepen. Voor de samenhang van verschillende nieuwe 
projekten op zulk een SAM-verkend therna werd als regel een multidisciplinair management kader 
geformeerd. Deze zaken behoren tot bestaande onderzoekroutines met uitzondering van de 
noodzakelijke aandacht voor de multidisciplinaire aspekten, die in een universitaire omgeving 
blijvende aandacht vereisen. Ontstaan zo een aantal projekten bij verschillende disciplines, dan 
wordt voor het geheel een managementteam geformeerd voor voortgangsbewaking en sturing in 
onderlinge thematische samenhang. 
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De diskussie over een" typologie van projekten bracht de aandacht op het streven achter de 
ontwikkeling van een 'General Systems Theory' (GST) in de vijftiger jaren. In de 
modelvonning van technische regelsystemen kon men op een hoger abstraktienivo 
karakteristieken en wetmatigheden onderscheiden waarmee die systemen ook getypeerd konden 
worden. 

Het GST-denken tendeerde naar een integratie in diverse wetenschapsgebieden. Via GST
formalismen werd gezocht naar bruikbare kommunikatie-methoden tussen wetenschappers uit 
verschillende gebieden, zoals technologie, bedrijfskunde, medicijnen, biologie, ekonomie, 
sociologie, psychologie. 

T oepassingen bij BM GT -ontwikkelingen 

Bij onze kommunikatieprocessen in multidisciplinaire kaders is regelmatig gezocht naar 
toepassingsmogelijkheden van dit GST -denken. Sommige begrippen uit de moderne systeem 
theorie (ref. o.a. Control systems theory, Olle 1. Eigerd, McGraw-Hill Book Company) bleken 
daarbij nuttig. De organistische systeemleer van Bertalanffy bracht bruikbare richtgedachten. De 
systeemindeling van de ekonoom Boulding kon soms worden benut. Opmerkelijk was het 
systeemdenken over levende systemen, over een breed wetenschappelijk spektrum bezien en 
uitgewerkt door Miller (Living systems, James Grier Miller, ook MaCGraw-Hill). 

Over het algemeen heeft het systeemdenken voomamelijk bijgedragen aan denkprocessen en 
aan het struktureren van de kommunikatieprocessen. Ondanks verschillende pogingen heeft het 
systeemdenken nauwelijks een funktie gekregen bij de ontwikkeling van konkrete projekten op 
het gebied van de BMGT. Vit deze aktiviteiten is geen echt bruikbare typologie van projekten te 
voorschijn gekomen. 

H arde en zachte system en 

In de negentiger jaren ontstond aandacht voor wat werd aangeduid als zachte systemen, dit in 
tegenstelling tot harde systemen (Checkland en Scholes 1990). 

De vakgroep Voorlichtingskunde van de Landbouw Vniversiteit Wageningen heeft zich hier 
nader in verdiept en er vergaande konsekwenties uit getrokken. (ref. Naar een interaktieve 
landbouw-wetenschap, Niels Roling, inaugurale rede 21-9-1995; Facilitating innovations, Paul 
G.H. Engel, 1995). 
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Dit onderscheid in zachte en harde systemen heeft vele raakvlakken met wat wij genoernd 
hebben diffuse - en konkrete projekten. 

Soft Systems Technology (SSM) ziet men aIs een leerpad waarlangs een aantal betrokkenen, 
die aanvankelijk aIleen een bepaald probleem gemeen hebben, via onderhandelingen over hun 
konflikterende doelstellingen en via onderlinge afstemming van hun verschillende 
perspektieven, uiteindelijk op een punt komen waarop ze afspraken kunnen maken over 
kollektief handelen (Roling 1995). 

Bij deze zienswijze gaat men er bewust van uit dat het bij systemen, met uiteenlopende 
menselijke aktiviteiten, aIs regel, niet echt mogelijk is om heel konkrete doelen te 
veronderstellen. De essentie van SSM is juist het er van uitgaan dat doelen omstreden zijn. 

Deze ontwikkeling heeft veel aantrekkelijke perspektieven. Zelf kunnen wij op dit terrein geen 
aansluiting meer tot stand brengen met TIIE-aktiviteiten die hiervoor in aanmerking zouden 
kunnen komen. Wij moeten ons in deze beperken tot aIleen het noemen van deze SSM
ontwikkelingen. 

Kommunikatie 

Vele wetenschapsgebieden zijn gekenmerkt door een enorm snelle ontwikkeling. De 
wetenschappelijke wereld ijlt echter na in de ontwikkeling van methoden voor doelmatige 
multidisciplinaire kommunikatie en voor kommunikatie met maatschappelijke kringen die daar 
iets mee kunnen doen. Wetenschapsvoorlichting in het algemeen vraagt om doorlopende 
aandacht van iedere wetenschapper en zou daarnaast sterk bevorderd moeten worden aIs een 
zelfstandig vakgebied. 

Een citaat dat het belang aangeeft van aandacht voor multidisciplinaire kommunikatieprocessen: 

One wonders sometimes if science will not grind to a stop in an assemblage of 
walled-in hermits, each mumbling to himself words in a private language that 
only he can understand. 

Boulding K. General Systems Theory, The skeleton of science, 1956. 

Het systeerndenken heeft beslist bijgedragen aan een bruikbare taalruimte voor dit soort 
kommunikatieprocessen. Onze ervaringen geven aan dat dit bij lange na nog niet voldoende 
genoernd kan worden. Op dit gebied is nog veel te doen! 
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Gewezen is op het gegeven dat de meeste ervaringen met projekten, door ons naar voren 
gebracht, betrokken waren op de ontwikkeling van onderzoekprojekten. Dit bracht een 
diskussie over de vraag of de wetenschapsfilosofie op dit gebied geen nuttige bijdragen te 
bieden had. Aktief zijn met wetenschappelijk onderzoek brengt altijd ook een interesse voor het 
wetenschapsfilosofische gedachtengoed, - voor het 'science of science' -denken. Wij hebben 
ons regelmatig hierin verdiept. Tot slot van onze inbreng in deze workshop willen wij daar zeer 
beknopt iets over zeggen, zonder de pretentie daar een doorwrochte beeldvorming van te geven, 
eerder wat wij als pragmatisch bruikbaar zijn gaan zien in de praktijk op het terrein van onze 
aktiviteiten voor de BMGT. 
(Ref. o.a. Assessment aspects of health related research, Brouwers, TUE-BMGT 1992-890). 

Wat is onderzoek? 

Onderzoek is een menselijke aktiviteit gericht op het verkrijgen van meer inzicht op een bepaald 
onderwerp in de werkeli jkheid. 

Dit is zo een vrij eenvoudige defmitie. Toch houdt deze menselijke aktiviteit vele filosofen bezig 
met pogingen dit nader te exploreren. Hieruit komen ve1e fundamentele vragen voort, zoals: 
Wat is kennis? Wat is een wetenschappelijke theorie? Wat is een aksepteerbare 
onderzoekmethode en wat niet? Wat is de relatie tussen de wetenschap en de maatschappij. of 
wat zou die moeten zijn? 

Zoals gebruikelijk onder filosofen komt men op dit soort vragen met een grote verscheidenheid 
aan antwoorden, - aan visies. We maken een zeer persoon]jjke selektie uit de vele filosofen die 
zich hiermee bezig houden en beperken ons tot de voornaarnste koncepten die wij een plaats 
konden geven in de onderzoekpraxis om ons heen. 

Enkele filosofen 

Wij menen te moeten vaststellen dat de vigerende visies op dit soort vragen voornarnelijk 
gebaseerd zijn op het werk van de volgende filosofen: 
Popper K.R. Logik der Forschung,1934; The logic o/Scientific Discovery, 1959. 
Kuhn T.S. The structure o/Scientific Revolution, 1970; The essential Tension, 1977. 
Lakatos I. The Methodology o/Scientific Research Programmes, 1978. 
Latour B. Science in action, 1987. 

Uit het werk van dit viertal nemen we enkele belangrijke koncepten, die we konden plaatsen in 
de realiteit van onderzoekontwikkeling en die we hier zeer beknopt beschrijven. 
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Methode van onderzoek: De wijze waarop men tot meer inzicht tracht te komen over een 
gekozen objekt. 

Theorie / model: Een vereenvoudigde weergave van een objekt in de werkelijkheid, waarmee 
voorspellingen gedaan kunnen worden over zo'n objekt in de werkelijkheid. 

Verifieren of falsifieren (een koncept van Popper, van fundamenteel belang waar we hier 
niet verder op in gaan): Proefondervindelijk bepalen of een gegeven theorie of model al of met 
voldoet aan de gestelde verwachtingen, - voorspellingen, - hypothesen. 

Paradigma (ook weI aangeduid als disciplinary matrix, een koncept van Kuhn): 
Overeenstemming tussen onderzoekers op een bepaaid domein over het objekt - en de methoden 
van onderzoek, vaak gebaseerd op een sterk aansprekende publikatie in het verleden, 
overeenstemming ook over de kultuur binnen de groep onderzoekers. Kuhn noemt zulk een 
situatie normale wetenschap. Hij wijst daarbij ook op het voorkomen van revoluties, waarbij 
een bestaande situatie verandert in een nieuw paradigma. In de ervaren realiteit zagen wij in wat 
hij normale wetenschap noemt een gestadige stroom veranderingen op vele aspekten, -
veranderingsprocessen die niet het karakter hebben van een revolutie, maar zo ook tot nieuwe 
paradigma's leiden. 

Onderzoekprogramma (zoals omschreven door Lakatos): Waarmee de generatie van een 
reeks nieuwe theorieen wordt bewerkstelligd. In de kultuur van een gegeven onderzoekgroep 
onderscheidt Lakatos negatieve heuristiek, alles wat men geacht wordt niet te doen en positieve 
heuristiek, aIle routines waarmee men geacht wordt het onderzoek uit te voeren. Lakatos noemt 
een onderzoekprogramma rationeel , zolang het daadwerkelijk nieuwe inzichten blijft genereren. 
Een programma dat dit vermogen heeft verloren of alleen maar resultaten oplevert die reeds 
door andere onderzoekers gevonden zijn noemt hij irationeel. 

De kontekst van een onderzoek (onder de aandacht gebracht door Latour): De kontekst 
van een gegeven onderzoek speelt minstens een even belangrijke rol dan het inhoudelijke 
onderzoek op zich. Naar ons gevoel tracht Latour zulk een kontekst zelfs meer belang toe te 
kennen dan het onderzoek zelf; een visie die wij niet kunnen delen. Het belang van de kontekst 
van een gegeven onderzoek zijn we echter steeds meer gaan onderschrijven. De verschillende 
omgevingen bij een bepaald onderzoek zijn sterk mede bepalend voor de voortgang. Zo speelt 
de groep waarbinnen het onderzoek wordt uitgevoerd een belangrijke ro1. Maar ook de 
wetenschappelijke organisaties van vakgenoten daaromheen hebben een sterke invloed. Vaak 
spelen ook diverse maatschappelijke kringen een mede bepalende rol. 
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De begrippen uit de wetenschapsbeoefening, beknopt toegelicht, kunnen benut worden bij het 
kenschetsen van lopend onderzoek of het karakteriseren van de essenties van een 
onderzoekgroep. 
Dit speelt uiteraard bij ontwikkelingen van onderzoekprojekten. Zoiets dient rich ook aan bij 
kontraktonderzoek, waar een bedrijf of organisatie in een behoefte aan nieuwe kennis wi! 
voorzien, daarvoor een onderzoekgroep benadert en daarbij een oordeel moet vormen over zulk 
een onderzoekgroep. 

Het verkrijgen van informatie over het onderzoekprogramma vormt daarbij een belangrijke stap. 
Zich een beeld vormen van de heersende kultuur, de heurlstiek in zo'n groep, het vigerende 
paradigma, is niet zo snel realiseerbaar. Vit het programma is echter reeds veel af te leiden. 
Zaken die hier onderscheiden kunnen worden zijn bijvoorbeeld: 
- De mate van bepaaldheid door het ontwikke1en van een nieuwe methode van onderzoek; 

of bepaaldheid door een sterke gerichtheid op een gekozen objektgebied; 
- de mate waarin beschikbaar instrumentarium een bepalende rol speelt; 
- de mate waarin samenhang bestaat tussen verschillende afzonderlijke projekten, 

simultaan en in de loop van de tijd berien; vaak ook een maat voor het researchmanagement; 
- de verhoudingen in de aandacht voor theoretische en voor experimentele aspekten; een 

overwegende gerichtheid op fundamentele aspekten, of meer toepassingsgericht; 
- een lange past peiformance is opgebouwd, of een beperkte ervaring meespee1t; 
- de mate van vrijheid,- ondersteuning, -begeleiding, die een nieuwe onderzoeker krijgt; 
- tot slot voIgt uit zo'n programma nog een indruk van de dynarniek in een groep en van 

aspekten die een oordeel kunnen vormen over het nog rationeel zijn van het programma. 
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Een goede onderzoeker zal ook een duidelijk beeld kunnen geven van zijn objekt van 
onderzoek, - welke doelstellingen worden nagestreefd, - welke methoden daarbij gevolgd 
worden, theoretisch en experimenteel, welke begrenzingen of vereenvoudigingen hierbij 
spelen, welke verwachtingen aan de resultaten zouden kunnen worden toegekend en welke niet 

Voor een individueel onderzoek heeft de direkte omgeving, de desbetreffende onderzoekgroep 
een belangrijke invloed. Wat verder weg kan de onderzoekinstelling, waar de groep deel van 
uitmaakt, een bepalende rol spelen. Nog wat afstandelijker kunnen wetenschaps-organisaties 
van vakgenoten een invloed uitoefenen. Dan zijn er nog altijd invloeden vanuit de maatschappij. 
Programma's of prioriteitsstellingen van overheden kunnen meespelen, veelal middels 
financieringsystemen. Industriele ondernemingen of non-profit-organisaties kunnen een sterk 
bepalende rol hebben bij kontraktresearch. Soms spelen ethische aspekten een rol 

Een bruikbare beeldvorming over een onderzoekprojekt zal een goed inzicht in de kontekstuele 
inbedding van het onderzoek moeten omvatten. 
Ervaringen in interakties met veel huidige onderzoekers hebben de indruk opgeleverd dat men 
zeker een grote betrokkenheid heeft met het uit te voeren onderzoek, maar als regel weinig te 
zeggen heeft over het waarom van het onderzoek en over de konteksten ervan. 

Een projektleiding, die te maken krijgt met een of meerdere onderzoekgroepen als 
projektonderdeel, zal rekening moeten houden met de aspekten van onderzoek in het algemeen 
en de nodige effort moeten opbrengen voor het zo goed mogelijk karakteriseren en begrijpen 
van de specifieke onderzoekgroep of -groepen, waarmee moet worden sarnengewerkt. 

Ter afsluiting 
Op de eerste plaats gaat onze dank uit naar de initiatiefgroep voor deze workshop. De 
uitnodiging om ervaringen eens op een rij te zetten en te presenteren voor een nieuwe generatie 
projektleiders bleek geen gemakkelijke opdracht, maar toch ook erg stimulerend. Als oldtimers 
is men meer bezig met afstand nemen van het vroegere werk. Er is een gevaar hierbij dat men al 
te veel afstand heeft genomen van de realiteit van aIle dag bij projektmanagement Zo zijn wij 
bij deze schriftelijke uitwerking gaan beseffen dat formalismen nuttig kunnen zijn, maar dat 
persoonlijke ervaringen nog vele malen belangrijker zijn en niet zo eenvoudig op schrift gesteld 
kunnen worden. Toch verdient dit initiatief zeker navolging. 

Dan moet ik mijn dank betuigen aan de deelnemers van deze workshop. We beleefden op deze 
dag vele boeiende diskussies. Tot onze spijt hebben wij ons, bij deze schriftelijke uitwerking, 
moeten beperken tot alleen de eigen inbreng op deze workshop. 

Jan Brouwers dank ik voor de inhoudelijke feedback op gedachten hier ontvoud. Ine van de 
Oever dank ik voor baar feedback op begrijpelijkbeid en taalzuiverheid van dit rapport 
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