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Hoe stel je een kennisproduct samen over de totstandkoming van 
organisatiemodellen binnen toonaangevende projecten? Het ligt 
dan voor de hand om verslagen, plannen van aanpak en voortgangs
rapportages door te spitten. Daarmee worden sommige wezenlijke 
vragen niet beantwoord. Want juist ‘zachte factoren’ als persoonlijke, 
politieke en omgevingscomponenten blijken vaak cruciaal te zijn. 
Dergelijke factoren haal je niet uit papieren bronnen. Persoonlijke 
ervaringen van sleutelfiguren binnen projecten kunnen meer inzicht 
hierin verschaffen. 

In deze publicatie staan de verhalen centraal van direct betrokkenen 
bij projecten zoals de HSLZuid, de Betuweroute, de Hanzelijn en 
Maasvlakte – Vaanplein. Hun ervaringen geven zeker geen volledig 
beeld van ontstaan en ontwikkeling van het organisatiemodel van 
‘hun’ project. Verhalen zijn immers per definitie subjectief. Maar ze 
leveren wel wijze lessen en soms nieuwe inzichten op. Daarmee 
is dit kennisproduct inspirerende leesstof voor iedereen die direct 
betrokken is bij een groot infrastructuurproject. 

www.kennisinhetgroot.nl
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Een product van King 
staat nooit alleen…
Uitwisseling van ervaringen in de grote 
projecten in Nederland, is de basis van
de activiteiten van het programma Kennis 
in het groot (King). Samen met de projecten 
en anderen (deskundigen uit de praktijk of 
wetenschap) bekijkt King of de uitvoering 
van grote infrastructurele projecten
verbeterd kan worden. 

Via uitwisseling van gedachten en
gezamenlijk nadenken in de 10 domeinen 
van King worden hierin stappen gezet. 

In de producten van King, zoals in dit boekje, 
worden deze discussies en resultaten
vastgelegd. Producten van King hebben
tot doel te stimuleren, de discussie verder 
te brengen en zo het projectmanagement 
van grote projecten te verbeteren.
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VoorwoordVoorwoord

Voorwoord
Kennis uitwisselen en kennis opdoen door elkaar verhalen te vertellen: 
een ongebruikelijke aanpak in de Nederlandse cultuur. Dat is jammer, 
want we kunnen veel leren van verhalen van anderen en daarmee van 
iemands ervaringen. Het beste voorbeeld vind ik sprookjes. Ze bevatten 
allemaal een heldere kern. Ga niet alleen het bos in! Neem nooit zomaar 
iets aan van een vreemde! Hoe simpel dit ook lijkt: al eeuwenlang 
dragen zulke verhalen een belangrijke boodschap over. Dat bewijst het 
belang van persoonlijke mondelinge overlevering.

Verhalen komen overal van pas, ook als je een kennisproduct wilt 
samenstellen over de totstandkoming van organisatiemodellen binnen 
toonaangevende projecten. Natuurlijk ligt het voor de hand om dan  
verslagen, plannen van aanpak en voortgangsrapportages door te  
spitten. Maar worden écht wezenlijke vragen dan beantwoord?  
Waarschijnlijk niet.

Uit zulke ‘harde gegevens’ is moeilijk op te maken in hoeverre persoonlijke, 
politieke en omgevingscomponenten het ontstaan en de ontwikkeling 
van een organisatiemodel beïnvloeden. Juist die ‘zachte factoren’ kunnen 
wel eens essentieel zijn, zo was de inschatting toen King met dit 
kennis product aan de gang ging. Sleutelfiguren en hoofdrolspelers 
binnen projecten kunnen door hun eigen verhaal te vertellen inzicht 
verschaffen. De keus voor deze aanpak was snel gemaakt. 

Verhalen geven nooit een volledig beeld. Ze beperken zich tot hetgeen 
de verteller de moeite waard vindt om te melden. Het is zijn of haar 
visie, en dat maakt verhalen gekleurd. Tegelijkertijd is de beleving  
van de verteller juist heel waardevol. Persoonlijke verhalen verbinden  
gebeurtenissen en handelingen van toen en duiden deze, wat een
wijze les kan opleveren of een nieuw inzicht. Bijvoorbeeld hoe je
zou kunnen handelen als dezelfde situatie zich nog eens voordoet.

De beste verhalen ontstaan als je de verteller grote vrijheid geeft om 
zijn zegje te doen. King is bij de samenstelling van dit kennisproduct 
dan ook niet begonnen met het definiëren van het begrip ‘organisatie-
model’. De één zal hierbij vooral denken aan het ‘harkje’, de ander aan 
plannen van aanpak met bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 
Bij een derde staan de formele en informele samenwerking binnen 
en rondom een project voorop. Ze hebben zich per verhaal puur laten 
leiden door de beleving van de vertellers. 

Vanzelfsprekend zijn ze niet helemaal stuurloos te werk gegaan.
Zeker is dat organisatiemodellen veelvormig zijn en in de loop van
een project veranderen. De centrale vraagstelling is daarom steeds 
geweest: ‘hoe is het organisatiemodel tot stand gekomen en wat 
waren de omstandig heden en uitgangspunten die hebben geleid tot
de organisatie?’. 

Natuurlijk hadden we de samenstellers meteen kunnen vragen hoe
het beter kan of hoe het in de toekomst zou moeten. De insteek is
echter dat je eerst moet verkennen en begrijpen, voor je over kunt gaan 
tot aanbevelingen en suggesties. Een voorzet voor deze tweede stap 
leest u in Observaties van King, het laatste hoofdstuk van dit boekje.

Dit kennisproduct is bedoeld om u aan het denken te zetten. Zodat u 
beter begrijpt waarom zaken in uw project zo zijn georganiseerd en
hoe ze zijn ontstaan. 

Ik wens u veel leesplezier!

Jaap Geluk
Programmadirecteur King
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Aanpak
Het kennisproduct ‘Verhalen over projectorganisaties van grote
infra structurele projecten’ is in vier stappen tot stand gekomen.
King is in het voorjaar van 2009 op zoek gegaan naar vertellers.
Het moest daarbij gaan om sleutelfiguren met liefst een goed beeld
van een langere periode van ‘hun’ project. De meeste benaderde
kandidaten waren graag bereid om hun ervaringen te delen.

Met deze vertellers heeft een persoonlijk gesprek plaatsgevonden. 
In dit eerste gesprek is ‘het verhaal’ verkend en zijn kenmerkende 
thema’s aan het licht gekomen. Het bleek vaak nauwelijks nodig  
om vragen te stellen. De vertellers kwamen spontaan met allerlei  
bijzonderheden over hun projectorganisatie en de impact die de  
manier van besturen had.

Hierop volgden in het tweede kwartaal van 2009 in veel gevallen  
‘intieme sessies’ in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat in 
Utrecht. Per intieme sessie kwam steeds een aantal vertellers bij 
elkaar. Op basis van de thema’s uit het eerdere gesprek vertelden zij 
opnieuw hun verhaal. Projecten hebben elkaar vervolgens bevraagd 
om de totstandkoming van situaties helder te krijgen. Dus niet om te 
analyseren waarom iets goed of fout is geweest. Dat kostte overigens 
opvallend weinig moeite. Er bleek sprake van veel herkenning en een 
grote mate van onderling respect. Het werden inderdaad intieme  
sessies, waarin de vertellers heel persoonlijk en open vertelden over 
hun periode in een groot project. 

Belangrijk bij het vertellen van de verhalen is de context van het  
moment. Door het lezen en vertellen van de verhalen op een later 
tijdstip is de context uiteraard anders, maar daarmee nog wel steeds 
relevant om van te leren.

Het bleek nog niet eenvoudig om deze verhalen op te schrijven.
Aan de ene kant wilde King zo veel mogelijk informatie beschikbaar 
stellen voor geïnteresseerde medewerkers van alle aangesloten andere  
projecten. Aan de andere kant moest dit wel op een respectvolle en 
voor de vertellers acceptabele manier gebeuren. 

Het resultaat ligt nu voor u. De verhalen verschaffen inzicht in de 
invloed en de keuze voor een organisatiemodel. King is ervan overtuigd 
dat we hiermee een bijdrage leveren aan het succesvol realiseren van 
projecten en dat u hiermee uw voordeel kunt doen. 
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Hoofdstuk 1

De Betuweroute:  
Degelijk en traditioneel
Verteller: directiesecretaris Joost Vinkenvleugel

de betuweroute

Joost Vinkenvleugel en de Betuweroute hebben een lange gezamen-
lijke geschiedenis. In 1993 raakt Vinkenvleugel – dan nog in dienst van 
het ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW) – al bij het project 
betrokken. Pas bij de officiële indiensttreding van de Betuweroute in 
2007 haakt hij af. Vinkenvleugel bekleedt op dat moment de functie van 
hoofd Directiestaf, Overdracht en Acceptatie bij de projectorganisatie. 

Terugkijkend is zijn grootste verwonderpunt dat de projectorganisatie 
zo’n enorme drive heeft om de Betuweroute te laten slagen. En dat  
terwijl de organisatie op sommige momenten voor meer dan 90%  
uit externen bestaat. Het ziekteverzuim is nihil en bijna niemand raakt 
overspannen, ondanks de grote politiek-maatschappelijke druk en het 
feit dat er keihard wordt gewerkt. Tot op de dag van vandaag is er een 
band als de medewerkers elkaar ontmoeten. Vergelijkbaar wellicht met 
de spirit tussen mensen die hebben meegewerkt aan een ander project 
met epische proporties: de Deltawerken. 

‘De markt, tenzij…’
De grootschalige inzet van externen is een bewuste keuze van  
NS-onderdeel Rail Infrabeheer (RIB). Sommige ingehuurde specialisten 
nemen expertise met zich mee die ontbreekt bij RIB. De voorganger 
van het huidige ProRail kan bovendien niet zomaar honderden mensen
vrijmaken voor de Betuweroute. En wat gebeurt er als het spoor
onverhoopt daalt op de politieke agenda? Sowieso zal er ooit een einde 
komen aan het project. Dan zou RIB achterblijven met een groot aantal 
opeens overbodige vaste medewerkers. Externen aantrekken past ook 
in het denken van de jaren negentig. ‘De markt, tenzij…’ is bijvoorbeeld 
de filosofie van Rijkswaterstaat. Nadeel van de grootschalige inzet van 
ingehuurde krachten is wel dat veel opgedane kennis na beëindiging 
van het project wegvloeit. Onder andere op het gebied van contract-
vormen, de omgang met de samenleving en system engineering. De 
medewerkers gaan na 2007 immers vrijwel allemaal elders aan de slag. 
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de betuweroute

Spanningen
Dat de stijl van een projectdirecteur bepalend kan zijn voor het organisatie-
model, blijkt duidelijk bij de Betuweroute. Wim Copier, die in 1992 
aantreedt als projectdirecteur, is een erg charismatische man. Met zijn 
persoonlijke benadering kan hij medewerkers als geen ander enthousias-
meren. Tegelijkertijd houdt Copier graag alle touwtjes in handen. 
Een houding die wordt versterkt door de moeilijke omstandigheden 
waarin het project plaatsvindt. Al vanaf het begin is de Betuweroute 
maatschappelijk omstreden. Ook tussen opdrachtgever, het ministerie 
Verkeer en Waterstaat, en uitvoerder RIB bestaan er spanningen. Die 
bereiken een hoogtepunt als in 1996 het tracébesluit is genomen en de 
daadwerkelijke uitvoering gaat beginnen. Het ministerie heeft twijfels 
of RIB dit project wel moet uitvoeren. RIB heeft immers geen ervaring 
met zo’n grote en complexe onderneming. Bovendien wil VenW graag 
aan de touwtjes trekken bij de aanleg van de Betuweroute. Want wie 
betaalt, bepaalt. RIB wijst op zijn beurt op zijn expertise als bouwer van 
spoorlijnen. ‘Geef ons het geld maar, dan zorgen wij dat het in orde komt’, 
is simpel gesteld de reactie. Het feit dat juist in deze periode NS en RIB 
uit elkaar worden getrokken, compliceert de situatie verder. Uiteindelijk 
blijkt de goede verstandhouding tussen opdrachtgever Tjebbe Visser 
van VenW en Wim Copier doorslaggevend. RIB krijgt de opdracht.

Pianomodel
Alle spanningen en de leiderschapsstijl van de projectdirecteur leiden 
tot een zeer platte projectorganisatie: het pianomodel. Onder de  
projectdirecteur opereren vier regionale projectleiders. Copier is de  
man die persoonlijk op alle toetsen drukt. Geen brief of e-mail gaat de 
deur uit voordat hij deze heeft goedgekeurd. Zo wil hij onaangename 
verrassingen voorkomen. De strakke aansturing, het charisma van 
Copier en het beeld van een ‘boze buitenwereld’ leggen de basis voor 
de unieke teamspirit binnen het projectteam. Dat het gekozen bestu-
ringsmodel ook nadelen kent, blijkt in 1997. Het tracébesluit is net 
getekend door de minister. De projectorganisatie is volop in transitie 
van opbouwfase naar uitvoeringsfase. Dan overlijdt Copier totaal 
onverwacht, tijdens het verzorgen van zijn schapen. De verslagenheid 
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onder de medewerkers is groot. En omdat de organisatie geheel om de 
projectdirecteur heen is gebouwd, is het project een half jaar lang bijna 
volledig lamgelegd. 

Collegamodel
De kwetsbaarheid van het pianomodel is een reden waarom de nieuwe 
projectdirecteur Patrick Buck het over een andere boeg gooit. Het is 
in de uitvoeringsfase voor één persoon ook onmogelijk geworden om 
alles te controleren en beheersen. Copier startte het project met een 
klein team van dertig tot veertig man. Op het hoogtepunt van de uit-
voering – begin 2000 – werken namens RIB bijna zeshonderd mensen 
aan de Betuweroute. Het nieuwe besturingsmodel is dan ook meer  
gelaagd. Vier regionale teams moeten zorg dragen voor de uitvoering. 
Zij worden ondersteund door een centrale staf met technische,  
juridische en financiële specialisten. Het project wordt voortaan 
bestuurd door een directieteam, onder voorzitterschap van de project-
directeur. Regio en staf zijn hierin vertegenwoordigd. Dit directieteam 
komt wekelijks bijeen. Binnen de regio’s en op stafniveau vinden 
daarnaast nog eigen overleggen plaats. Deze zijn op uniforme wijze 
ingericht. Het pianomodel heeft daarmee plaatsgemaakt voor een  
collegamodel. 

Ontspanning
Het collegamodel werkt ook in de omgang met de buitenwereld.  
De houding van de projectorganisatie tegenover VenW en de politiek 
wordt meer open. Dat is ook een verdienste van de projectdirecteur. 
Hij weet goed als schakel te functioneren tussen de werkelijkheid van 
de projectorganisatie en de politieke werkelijkheid. Ontspanning treedt 
eveneens op in de omgang met de staande organisatie van RIB. De 
Betuweroute geldt lange tijd als een buitenbeentje binnen RIB. Er is 
weinig bemoeienis van het directieteam met het project. Dat verandert 
pas echt in de eindfase. Het ideale organisatiemodel bestaat natuurlijk 
niet. Ook met de nieuwe besturing ontstaat frictie. Zo zorgt fysieke 
afstand aanvankelijk voor spanning tussen de staf in Utrecht en de 
uitvoering in de regio’s. Terugblikkend heeft de wrijving de eerste jaren 

te weinig managementaandacht gekregen, vindt Vinkenvleugel.  
Pas in 2003 – als de technische staf opgaat in de uitvoeringsteams – 
zijn de spanningen helemaal verleden tijd.

Contracten
Degelijk en traditioneel. Zo valt de werkwijze binnen het project 
Betuweroute te typeren. Die degelijkheid komt al tot uitdrukking in de 
leiding. Slechts twee directeuren zwaaien de scepter tijdens de lange 
bestaansperiode van het project. Ook het organisatiemodel past in deze 
filosofie. Geen overbodige poespas is het devies. Alle medewerkers 

de betuweroute
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moeten het model kunnen snappen. Contracten worden ook gewoon
in het Nederlands opgesteld. Laat een buitenlandse aannemer zelf 
maar voor de vertaling zorgen. Essentieel is dat de medewerkers
van de Betuweroute de contracten snappen. Alleen zo kunnen ze de 
risico’s beheersen die samenhangen met de enorme onderneming.  
De meeste gehanteerde methoden en technieken tijdens de realisatie 
zijn eveneens al eerder beproefd in de praktijk. De standaard van 
werken is hoog: de projectorganisatie laat zich – als eerste in Nederland 
– zelfs certificeren.

Geslaagd
Vanuit het oogpunt van het projectmanagement is de Betuweroute 
dan ook een zeer geslaagd project. Natuurlijk zijn er tijd- en kosten-
overschrijdingen. Maar die vallen vrijwel geheel terug te voeren op 
scopeverbreding tijdens het project. Wanneer een brug vanwege  
maatschappelijke redenen wordt vervangen door een tunnel, dan  
hangt daar een prijskaartje aan. En dit kost natuurlijk ook tijd. De  
degelijkheid heeft er mede voor gezorgd dat het dubbeltje voor  
het project steeds de juiste kant op is gevallen, meent de directie-
secretaris. Ondanks dat verschillende commissies, het Centraal  
Planbureau en auditoren zich talloze malen over de Betuweroute  
buigen. Vinkenvleugel denkt dat dit ook alles te maken heeft met de 
intrinsieke waarde van het project. Want de verschillende vervoers-
stromen moeten op een bepaalde manier worden geordend.  
Daarvan is iedereen wel overtuigd.

Pionieren
De traditionele werkwijze biedt niet in alle situaties uitkomst. In de 
jaren negentig stuit de overheid bij uiteenlopende projecten op steeds 
mondigere burgers. Die verwachten een grotere betrokkenheid dan 
hen wordt geboden binnen de traditionele inspraakmomenten. Ook 
RIB blijkt – onbewust – niet meegegroeid met deze maatschappelijke 
ontwikkeling. Een rol daarbij speelt het feit dat de organisatie al enkele 
decennia geen grote infrastructuurprojecten meer heeft uitgevoerd. 
RIB ondervindt nu dat een technisch perfect plan geen probleemloze 

de betuweroute



16 17

uitvoering garandeert. Achteraf gezien had verdergaande maatschap-
pelijke betrokkenheid – in een vroeg stadium – veel weerstand kunnen 
wegnemen. 

Vervoersproject, geen bouwproject
Eerdere betrokkenheid van vervoerders en de beheerder van het spoor 
had verder de ingebruikname versneld. Het aanleggen van een spoor-
lijn is immers één. Vervolgens moeten er ook treinen over gaan rijden. 
Waar betrokkenen consequent denken in termen van een bouwproject, 
is er dus eigenlijk sprake van een vervoersproject. Was dit vroegtijdig 
onderkend, dan had dit niet alleen gevolgen gehad voor het betrek-
ken van de buitenwereld, denkt Vinkenvleugel. Het zou ook invloed 
hebben uitgeoefend op het inrichten van de projectorganisatie. En op 
de competenties waarover de medewerkers zouden moeten beschik-
ken. Dergelijke leerpunten hangen bijna onvermijdelijk samen met het 
pionieren op onbekend terrein. Want dat is de realisatie van de Betuwe-
route natuurlijk ook. Latere infrastructuurprojecten doen hun voordeel 
met de geleerde lessen.

Drie fases

Het project Betuweroute kent grofweg drie fases:

1.  Initiatiefase → 
politiek-bestuurlijk traject, inclusief introductie Tracéwet, en  
planning globale doorlooptijden van de tweede en derde fase.

2.  Conditioneringfase → 
standaardplanningen voor ontwerp, grondverwerving,  
archeologie, vergunningen, kabels en leidingen, saneringen.

3.  Uitvoeringsfase → 
daadwerkelijke uitvoering van het project.

de betuweroute de betuweroute



wat en wie?

18 19

a15 MaasVlakte-Vaanplein

De A15 verbindt de economisch belangrijke regio Rijnmond met de 
rest van het land. Bevolkingsgroei en toenemende bedrijvigheid zorgen 
voor steeds meer verkeer op de weg. Om de bereikbaarheid van de 
Rotterdamse haven te waarborgen, ook na realisatie van de Tweede 
Maasvlakte, wordt de A15 tussen Maasvlakte en Vaanplein daarom de 
komende jaren verbreed.

De werkzaamheden aan het 40 kilometer lange traject moeten in 2015 
zijn afgerond. Daarbij wordt op voor Rijkswaterstaat ongekende schaal 
gebruikgemaakt van publiek-private samenwerking. Projectdirecteur 
Jaap Zeilmaker stuurt het RWS-project A15 MaVa sinds 2006 aan.  
Volgens hem bepaalt niet zozeer de organisatiestructuur, maar de  
bemensing of een project een succes wordt.

Urgentie
Het project valt aanvankelijk onder de regiodirectie Zuid-Holland van 
Rijkswaterstaat. De urgentie van het project is groot. Verbreding van 
de A15 is immers onderdeel van de uitbreiding van het Rotterdamse 
havengebied: de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Om meer vaart 
in het project te krijgen, wordt in 2006 een projectdirectie A15 MaVa 
opgericht. Jaap Zeilmaker wordt projectdirecteur van de nieuwe
organisatie. Hij zet de projectorganisatie op. Daarbij maakt hij gebruik 
van het integraal projectmanagement-model (IPM-model) van 
Rijkswaterstaat. De projectorganisatie bestaat uit vier clusters.
Samen dekken zij de IPM-rollen af. 

Clusters
De clusters Omgeving en Inkoop houden zich bezig met de twee  
voornaamste werkprocessen binnen het project. Omgeving richt zich 
op de totstandkoming van het ontwerptracébesluit (OTB) en het  
tracébesluit (TB). Het creëren van bestuurlijk draagvlak voor deze 
besluiten is hierbij een belangrijk aandachtsgebied. Inkoop moet het 
hoofdcontract voor A15 MaVa realiseren. Dit is bepaald geen routine-
klus: Rijkswaterstaat sloot immers nog nooit een DBFM-contract – 
design, build, finance en maintain – af voor een wegtraject van deze 

Hoofdstuk 2

A15 Maasvlakte-Vaanplein:
Medewerkers moeten  
het doen
Verteller: projectdirecteur Jaap Zeilmaker
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omvang. Daarnaast bestaat er ook het cluster Beheersing. Dit onder-
deel regelt onder andere de secundaire inkoop en zorgt voor de interne 
controle op het project. Aanvankelijk zou het cluster wat later starten 
dan Inkoop en Omgeving. Maar de projectdirecteur beseft al snel dat 
Beheersing onmisbaar is. Het cluster geeft hem immers een objectief 
beeld van de ins en outs van het project. Dit helpt Zeilmaker zeer  
bij het aansturen van de projectorganisatie. Het cluster Techniek  
ondersteunt de twee hoofdprocessen. Het vormt daarmee een  
belangrijke verbindende factor in het project. 

Continuïteit
Bij het inrichten van de projectorganisatie grijpt Zeilmaker terug op  
de ervaringen bij het project Tweede Coentunnel en HSL-Zuid. Daar 
heeft hij in zijn vorige functie als hoofd Projecten van RWS-dienst 
Zuid-Holland regelmatig in de keuken gekeken. De werkprocessen 
en contractvormen van het project Tweede Coentunnel kennen veel 
overeenkomsten met het project A15 MaVa. Zeilmaker doet verder
een beroep op de kennis die hij heeft opgedaan bij andere projecten 
waarbij hij betrokken is geweest. Deze organisatiestructuur is sinds 
2006 nagenoeg ongewijzigd gebleven. Ze is volgens Zeilmaker niet
leidend, maar ze ondersteunt de processen. De organisatiestructuur 
helpt bij het overzichtelijk en beheersbaar houden van de project-
organisatie. Uiteindelijk zijn het de mensen die het moeten doen.

Bemensing
De projectdirecteur begint wat de bemensing betreft met het bepalen 
en invullen van de kernfuncties. Dat zijn de functies die kritisch zijn 
voor de continuïteit, risicobeheersing en financiële sturing van het  
project. Onder de kernfuncties vallen onder meer de vier cluster-
managers, maar ook de risicomanager en de trekkers ‘werkstroom 
contract’ en ‘werkstroom ramingen’. Bij de invulling van de kernfuncties 
zoekt Zeilmaker nadrukkelijk binnen de Rijkswaterstaatorganisatie. 
Interne medewerkers kunnen immers een duidelijk RWS-stempel  
op het project zetten. Dat is wel zo helder in de relatie met onder 
andere de regionale bestuurders. Bovendien is en blijft alle specifieke 
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organisatie. Deze medewerkers bewaken als het ware de organisatie-
cultuur. Dat wil niet zeggen dat de samenstelling van de project-
organisatie in steen is gebeiteld, geeft Zeilmaker aan. In verschillende 
fases van een project heb je immers verschillende soorten mensen  
nodig. In de OTB- en TB-fase zijn medewerkers op hun plaats die  
kansen zien, mogelijkheden creëren en veel ballen in de lucht  
kunnen houden. In de uitvoeringsfase is een meer concrete aanpak 
gewenst. Het vaststellen van contracten en het monitoren van de  
uitvoering ervan zijn dan bijvoorbeeld belangrijk. Het af en toe  
vervangen van mensen houdt de organisatie bovendien scherp, vindt 
de project directeur. Als het maar gedoseerd gebeurt en een vaste kern 
blijft bestaan.

A15 MAVA

Dwarsverbanden
De clusters zijn onderling zeer verschillend. Bij Omgeving speelt  
politiek bijvoorbeeld een grote rol. Inkoop houdt zich veel meer bezig 
met opstellen van het uitvoeringscontract. Verkokering en onderlinge 
spanningen liggen daardoor op de loer, beseft de projectdirecteur. 
Zeker als de werkdruk toeneemt. Deze processen kunnen de voort-
gang van het project bemoeilijken. Zeilmaker legt daarom voortdurend 
dwarsverbanden tussen de clusters. Tijdens managementoverleg vraagt 
hij vaak om aandacht voor verbinding. Dit doet hij onder andere met het 
zogenoemde ‘rondje langs de velden’. Daarin vertellen de managers 
aan het begin van het overleg kort waarmee hun cluster bezig is. Alle 
medewerkers aan het project zitten verder samen op dezelfde open 
verdieping in het Rotterdamse RWS-gebouw De Maas. De verschillende 
onderdelen van de projectorganisatie blijven op deze manier letterlijk 

informatie rond het project op deze manier aanwezig in de moeder-
organisatie. Daar kunnen ook toekomstige RWS-projecten profijt  
van hebben. 

Committeren
A15 MaVa kende in het begin een hoog verloop. Dat komt vooral  
doordat interne medewerkers slechts een paar dagen per week  
werkzaam zijn binnen het project. Mensen stappen daardoor makkelijk 
over naar een ander project of een andere baan in de reguliere Rijks-
waterstaatorganisatie. De continuïteit van de projectorganisatie A15 
MaVa komt op deze manier in het geding, beseft Zeilmaker. De  
projectdirecteur eist daarom dat RWS’ers zich voor minimaal drie dagen 
per week committeren aan het project. Dit betekent minder mensen 
die meer uren besteden aan het project, en dus meer betrokken zijn en 
zich ook meer verantwoordelijk voelen. Zeilmaker geeft in bilaterale  
gesprekken met de medewerkers die de kernfuncties bezetten  
expliciet aan dat hij verwacht dat zij voor langere tijd aan A15 MaVa 
verbonden blijven. Als ‘tegenprestatie’ belooft hij ervoor te zorgen dat 
zij na afloop van het project weer elders binnen RWS op een goede 
plek aan de slag kunnen. 

Delegeren
De projectdirecteur zet zich ook in om het project uitdagend te houden 
voor de medewerkers. Dat doet hij onder andere door veel verantwoor-
delijkheden te delegeren. Het financiële mandaat ligt bij Zeilmaker. Hij 
neemt ook alle formele besluiten. Informeel krijgen de clustermanagers 
echter financiële grenzen mee, waarbinnen ze grotendeels zelfstandig 
kunnen opereren. De projectdirecteur zal hen binnen deze kaders altijd 
ondersteunen, verzekert hij. Deze werkwijze vergroot het commitment 
van belangrijke medewerkers aan het project. Het trekt ook mensen 
aan die zich thuis voelen bij werken binnen een projectorganisatie. 

Vaste kern
De projectorganisatie bestaat na de roerige beginperiode uit een  
vaste kern van vijftien à twintig mensen. Zij vormen het hart van de 
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belangrijker dan anders. En voor Techniek zijn haalbaarheidsanalyses 
meer van belang dan detailontwerpen. 

Forse slagen
Projecten als A15 MaVa zijn bij Rijkswaterstaat nog steeds een vreemde 
eend in de bijt, vindt Zeilmaker. Toch zijn de laatste jaren forse slagen 
gemaakt. Zeker wat betreft de aansturing van grote projecten is er 
meer helderheid gekomen. De regiodirectie is verantwoordelijk voor de 
planfase, in de uitvoeringsfase zwaait de landelijke Dienst Infrastructuur 
de scepter. Zeilmaker legt voor A15 MaVa verantwoording af aan zijn 
formele baas: de directeur Projecten van deze landelijke RWS-dienst. 
Daarnaast bespreekt hij driemaal per jaar de voortgang met de DG 
Rijkswaterstaat. Dat heeft te maken met de politieke gevoeligheden
die spelen bij een project met deze omvang en dit belang. 

Politiek
De projectdirecteur opereert in het politieke krachtenveld in het belang 
van het project. Zo vraagt hij de wethouder Verkeer, Vervoer en Organisatie 
van de gemeente Rotterdam voorzitter te worden van de stuurgroep 
A15 MaVa. Deze wordt beter in staat geacht om te zorgen voor draagvlak 
van het project in de regio dan iemand van Rijkswaterstaat. Het leggen
van bestuurlijke verantwoordelijkheid bij de gemeente Rotterdam 
helpt bij het onderhandelen met gemeenten. Op deze manier was het 
bijvoorbeeld mogelijk om vooraf overeen te komen dat de gemeenten 
geen bezwaar zullen maken tegen het OTB.

Band met Tweede Maasvlakte
De sterke relatie met de aanleg van de Tweede Maasvlakte levert even  
eens voordelen op. Maandelijks wisselen de twee projecten op directie-
niveau informatie uit en bespreken zij lopende procedures. Sommige 
mede  werkers werken bovendien voor beide projecten. Hierdoor ontstaat 
een sterke band met het Havenbedrijf Rotterdam. Die is nuttig als Zeil-  
maker belangrijke zaken voor elkaar wil krijgen. De aanleg van de Tweede 
Maasvlakte is immers een hot issue in Den Haag. De verbreding van de 
A15 MaVa is een belangrijke voorwaarde voor het succes van dit project.

en figuurlijk zichtbaar voor elkaar. De medewerkers zien het nut van 
verbinding zelf overigens ook. Een groepje werpt zich spontaan op om 
de samenwerking tussen de clusters te verbeteren. De projectdirecteur 
omarmt deze cultuurclub en zorgt dat alle clusters erin vertegenwoordigd 
zijn. Hij ziet het als een soort ondernemingsraad, die hij regelmatig 
spreekt maar hem ook regelmatig gevraagd en ongevraagd van advies 
voorziet. Zeilmaker krijgt zo beter zicht op wat er leeft binnen de
projectorganisatie.

Dashboard
Daarnaast kent A15 MaVa natuurlijk ook een aantal formele overleg-
momenten. Elke twee weken is er een projectteamoverleg, dat ingaat 
op de actuele stand van zaken. Voor de inhoudelijke afstemming zijn 
challenge-gesprekken in het leven geroepen. Deze vinden elke twee 
maanden plaats. In zo’n gesprek worden alle clusters van de project-
organisatie langsgelopen. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het dash-
board, zegt Zeilmaker. Het maakt de status van de producten binnen 
het project inzichtelijk. Ook geeft het dashboard aan waar de risico’s 
liggen en het benoemt belangrijke mijlpalen. Het dashboard bevat uit-
sluitend harde indicatoren. Wel gaat Zeilmaker bij besprekingen nadruk-
kelijk in op ‘zachte aspecten’ zoals de onderlinge afstemming tussen 
de clusters. Die factoren spelen vaak een hoofdrol als mijlpalen niet 
gehaald dreigen te worden, en hij wil dan graag weten hoe dat komt. 

Andere marktbenadering
Een DBFM-contract vraagt een heel andere benadering van de  
markt dan een traditioneel contract, stelt de projectdirecteur. Je wilt  
immers niet alleen dat een aannemer infrastructuur bouwt. Markt-
partijen moeten deze vervolgens ook nog tientallen jaren onderhouden 
en de beschikbaarheid waarborgen. De intensieve publiek-private 
samenwerking heeft volgens Zeilmaker niet geleid tot een andere 
organisatiestructuur. Wel heeft ze invloed op de invulling van de diverse 
werkprocessen. Zo stelt Omgeving in een vroeger stadium samen  
met de omgeving de kaders vast voor het contract. Vanwege de  
ongebruikelijke contractvorm is financiële kennis voor Inkoop nog  

a15 MaasVlakte-Vaanplein a15 MaasVlakte-Vaanplein
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De Hanzelijn – de nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle –
bevindt zich middenin de realisatiefase. Vanaf december 2012 duurt 
een treinreis tussen beide steden nog slechts dertig minuten.
Het noorden en noordoosten van Nederland komen zo een stuk
dichter bij de Randstad te liggen.

Verantwoordelijk projectmanager Jaap Balkenende maakt bij dit project 
dankbaar gebruik van de ervaringen die hij heeft opgedaan bij de 
Betuwelijn. Hij kijkt daarbij kritisch wat wel en niet bruikbaar is voor de 
Hanzelijn. Het is immers een ander project, met een andere dynamiek.

Balkenendes adagium: eerst zorgen dat er een sterke project organisatie 
staat. Anders ontstaat er al snel ruis, die verkeerde informatie, onduide-
lijke afspraken en miscommunicatie tot gevolg heeft. En dan ben je de 
helft van de tijd bezig met repareren. Dat heeft de project manager uit 
het verleden geleerd. Bovendien sta je met een solide interne organisatie 
ook sterker in het overleg met de projectomgeving binnen en 
buiten ProRail.

Draagvlak
Projectmanager Balkenende start in 2006  bij het project Hanzelijn. 
De realisatiefase staat op punt van beginnen. Het project is goed 
gedefinieerd, het tracébesluit is genomen en er ligt een formele  
opdracht voor realisatie. Vanuit zijn ervaringen in het Betuweroute-
projectteam weet de projectmanager hoe hij een uitvoeringsorganisatie 
moet opzetten. Hij hecht daarbij grote waarde aan draagvlak. Zeker  
onder de toekomstige leden van het Intern Projectteam (IPT): de
mensen die het project mede tot een succes moeten maken.
Het is dus van groot belang dat zij zich kunnen vinden in structuur
en inrichting van de projectorganisatie. Balkenende trekt zich daarom 
met een pioniersteam, waarin onder andere de bouwmanagers zitten, 
een paar dagen terug op een inspirerende plek. Het resulteert in een 
organi satiestructuur die gangbaar is bij ProRail. Naast vier bouwmana-
gers is er ruimte voor communicatie en projectbeheersing. Direct
onder de projectmanager functioneren nog het secretariaat en het 

Hoofdstuk 3

De Hanzelijn:
“ Interne organisatie  
als basis”

Verteller: projectmanager Jaap Balkenende
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omgevingsmanagement. Deze structuur is eerder succesvol gebleken 
bij de Betuweroute. Waarom het wiel dan opnieuw uitvinden?

Continuïteit
Toch worden wel degelijk eigen accenten gelegd. Zo geeft Balkenende 
de projectorganisatie van onderuit vorm. Hij kijkt welke activiteiten nodig 
zijn binnen het project. Op basis daarvan zet de projectmanager de juiste 
mensen op de sleutelposities. Continuïteit is van groot belang, vindt hij. 
De persoon die het tenderproces bovenbouw heeft uitgevoerd, gaat 
bijvoorbeeld door als bouwmanager bovenbouw. Mensen met veel erva-
ring blijven op deze manier verbonden aan het project. Kennis gaat niet 
verloren. Balkenende legt de verantwoordelijkheden eveneens laag in
de organisatie. De teams zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen werk-
pakket. Daarnaast belegt hij projectbrede thema’s bij onderdelen van de 
projectorganisatie. Zo stimuleert Balkenende dat iedere bouwmanager 
zich verantwoordelijk voelt voor het welslagen van het geheel. Bovendien 
ontstaat hierdoor een projectbreed gedeelde visie. Alle bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden zijn omschreven in een instellingsdocument van 
enkele A4’tjes. De projectmanager hecht hier veel waarde aan. Het helpt 
hem en zijn team alles helder te krijgen en soepel te laten verlopen.

Bedrijfsplan
Verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen stelt eisen aan de 
sturing. Balkenende stuurt niet op formatie – zoals gebruikelijk is binnen 
ProRail – maar op geld. De projectmanager ziet zijn collega’s bij ProRail 
elk jaar weer worstelen om mensen te krijgen. Onduidelijkheid over 
budget en financiële tekorten zijn de oorzaken. Daar heeft het project 
Hanzelijn geen last van. Balkenende stelt tijdens de ‘heidagen’ samen 
met de IPT-leden een plan op dat de interne bedrijfsvoering van het
project beschrijft. Wat gaan we doen, wat is er voor nodig en hoe sturen 
we dat op geld? Dat zijn de drie hoofdonderdelen van het bedrijfsplan. 
Ieder jaar wordt het document geactualiseerd. Het bedrijfsplan geeft 
rust. De financiën zijn van begin af aan duidelijk en op orde. Balkenende 
weet van tevoren hoe veel mensen hij nodig heeft voor de uitvoering 
van het hele project. Daar houdt hij zichzelf en zijn medewerkers aan.

de hanzel ijn
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bij de Betuweroute, omdat dit project grotendeels door externen werd 
bemenst, herinnert Balkenende zich. Bij de Hanzelijn is de verhouding 
intern-extern momenteel fiftyfifty. Externe medewerkers worden  
overigens hetzelfde behandeld als interne collega’s, vertelt de project-
manager. Zij lopen onder andere gewoon mee in de HR-cyclus.

Projectboard
Ook buiten de projectorganisatie hecht Balkenende aan draagvlak. Hij 
rapporteert binnen ProRail aan de bedrijfsdirecteur Projecten. Deze 
accordeert ook elk jaar het geactualiseerde bedrijfsplan. Toch mist de 
project manageriets. De relatie met andere bedrijfsonderdelen van  
ProRail is onvoldoende gestructureerd. Balkenende gaat experimenteren. 
Hij richt een projectboard op volgens de principes van Prince2. Dit is 
een van oorsprong Engelse methode voor gestructureerd project  mana-
gement. De projectmanager laat de interne opdrachtgever inframanage-
ment, de verkeersleiding, capaciteitsmanagement, spoorontwikkeling, 
projecten  en soms ICT - management om de zes weken bij elkaar 
komen. De deelnemers aan de projectboard hebben voldoende mandaat 
om besluiten te nemen. Dat gebeurt op basis van consensus. Komen ze 
er met elkaar niet uit,dan neemt de directie van ProRail een besluit. Dat 
is tijdens de realisatie fase van het project slechts één keer voorgekomen, 
zegt Balkenende.

Tevreden
Het experiment slaagt. De projectboard werkt laagdrempelig.
Alle rele vante ProRail-onderdelen zijn op deze manier aangesloten.
Zij zijn medebepalend als fundamentele keuzes worden gemaakt.  
De com municatie verloopt helder en duidelijk. Er zijn referentie-

Eigen budget
De bouwmanagers krijgen voor de eigen bedrijfsvoering een budget, 
waar ze verantwoordelijk voor zijn. Tegelijkertijd dragen ze ook finan-
ciële verantwoordelijkheid voor het geheel. De buffer – in de vorm van 
de post ‘onvoorzien’ – wordt namelijk ook toebedeeld aan de bouw-  
managers. Met elkaar moeten ze tot het gewenste eindresultaat 
komen. Daar spreekt de projectmanager hen ook op aan. De project-
manager wil zelf ook worden afgerekend op het eindresultaat. Een 
ideaalplaatje voor Balkenende is zoals het ging bij de Betuweroute.  
Het kernteam kwam elke drie weken bij elkaar. Budgetoverschrijdingen 
binnen één onderdeel moesten ze gezamenlijk oplossen. Soms had de 
één wat nodig, soms de ander. Met geven en nemen zorgden ze samen 
dat het beoogde eindresultaat in zicht bleef. Zover is het nog niet bij de 
Hanzelijn, constateert de projectmanager. Dat kost nog wat meer tijd.

SMART
Naast een duidelijke structuur in de praktijk én op papier let de project-
manager op een open en transparante cultuur. De deur van Balkenende 
staat letterlijk altijd open voor medewerkers. Met regelmaat herinnert hij 
ze aan de cultuur die hem voor ogen staat: openheid, ruimte voor eigen 
werk, afspraken altijd SMART1, integriteit en zakelijkheid. De gesprekken 
ontstaan spontaan, maar er zijn ook vaste overlegmomenten. Om de drie 
weken houdt de projectmanager bijvoorbeeld een IPT-overleg met de 
bouwmanagers, communicatie en projectbeheersing. Een niveau lager 
zijn er wekelijks of tweewekelijks contractteamoverleggen. Elk kwartaal 
komt de hele projectorganisatie bij elkaar. Dan schetst Balkenende een 
algemeen beeld, projectmedewerkers vertellen over een specifiek thema 
en tot slot bezoeken ze een locatie. Deze bijeenkomsten helpen bij het 
tot stand brengen van de gewenste projectcultuur. Voor het configuratie-
beheer is er ten slotte nog een regulier overleg met de projectingenieurs. 

Intern-extern
Het project Hanzelijn werkt bij voorkeur met mensen die een dienst-
verband bij ProRail hebben. Dat kost minder dan inhuur. Bovendien 
blijft kennis op deze manier in de organisatie. Dit was een probleem 

de hanzel ijn
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documenten, met hierin allerelevante stukken en besluiten. Deze 
worden voortdurend geactualiseerd. Partijen paraferen in geval van 
wijzigingen het wijzigingsformulier. Hierdoor is iedereen steeds op de 
hoogte van veranderingen binnen het project. De opdrachtgever wordt 
door het instellen van een projectboard minder belast. En dit zonder zijn 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden te ondermijnen. Alle partijen 
zijn tevreden, concludeert de projectmanager.

Relatiebeheer
Ook kenmerkend voor de Hanzelijn is dat Balkenende het overleg met 
externe partijen zelf voor zijn rekening neemt. Met de brandweer en 
de burgemeesters en wethouders van de vier gemeenten waar de 
lijn doorheen zal lopen, gaat hij regelmatig in conclaaf. Ze weten de 
projectmanager makkelijk te vinden op zijn mobiele nummer. Met de 
externe opdrachtgever van het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
kan de projectmanager lezen en schrijven. De hoofdreden voor zijn 
grote rol ligt in zijn ervaringen bij de Betuweroute. Over de veiligheid 
van tunnelinstallaties vonden toen ellenlange discussies plaats met de 
brandweer. De actualiteit was er naar. Er waren tunnelbranden in de 
Alpen, een vuurwerkramp in Enschede en een cafébrand in Volendam. 
De discussies over tunnelveiligheid werden zo complex en omvangrijk, 
dat ze een project op zich werden. De afstand tussen dit overleg en  
de contractmanagers voor de bouw van de tunnels werd te groot.  
Miscommunicatie, irritatie en vertragingen waren het gevolg. 

Geen ruis
Over de veiligheid heeft Balkenende bij de Hanzelijn nul procent discussie. 
Doordat hij het overleg met de regionale brandweer zelf voorzit,  
weethij honderd procent zeker dat gemaakte afspraken ook worden 
nagekomen. Er zit geen ruis op de lijn binnen de projectorganisatie. 
Sowieso vindt de projectmanager relatiebeheer erg belangrijk. Hij voelt 
de dilemma’s van opdrachtgever en lokale politiek goed aan. Dat is 
ook nodig. Anders heb je ook bij de Hanzelijn binnen de kortste keren 
gelazer, weet Balkenende. Ondanks dat dit project qua omvang niet te 
vergelijken is met de Betuweroute.
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Project HSL-Zuid heeft heel wat stof doen opwaaien, maar uiteindelijk 
ligt de lijn er wél. In september 2009 is de lijn geopend. De project-
directie HSL-Zuid bestaat niet meer. Tot 1 september 2010 zijn nog  
een handvol medewerkers actief in Zoetermeer. Zij vervullen  
een nazorgrol. 

Hoewel het niet de publiciteit haalt, is er sinds het project midden jaren 
negentig startte veel bereikt. Zo is HSL-Zuid binnen Rijkswaterstaat 
beroemd om zijn risicomanagement. Dit is state of the art verklaard  
en het wordt nu ook toegepast in andere RWS-projecten. Talrijke  
innovaties op allerlei terreinen zijn bij HSL-Zuid ontwikkeld. De lijn 
maakt bijvoorbeeld als eerste grensoverschrijdend gebruik van veilig-
heidssysteem ERMTS. Verder doet RWS bij dit project nuttige ervaring 
op met vernieuwende contractvormen als D&B (design en build) en
DBFM (design, build, finance en maintain). 

Voormalig projectdirecteur Jaap Geluk – die inmiddels leiding geeft  
aan King – kijkt met trots terug op zijn vijf jaar bij HSL-Zuid. Die trots 
gaat zeker zijn projectteam aan. Toch heeft Geluk bij HSL-Zuid ook  
met de nodige hoofdbrekens te kampen gehad, vooral rond organisatie 
en besturing.

Verkokering
De start van het project HSL-Zuid is turbulent. Aanvankelijk is het  
de bedoeling dat Rail Infrabeheer (RIB) – dan nog onderdeel van de 
NS – de klus zal klaren. De splitsing tussen vervoer en infrastructuur 
binnen de NS zorgt echter voor veel onrust bij RIB. Bovendien staat  
de organisatie volgens VenW onvoldoende open voor nieuwe contract-
vormen, waarin de markt een grotere rol krijgt. Het ministerie besluit 
het megaproject daarom in eigen huis te houden. HSL-Zuid blijkt ook 
binnen het departement gewild. Een compromis biedt uitkomst.  
HSL-Zuid wordt gesplitst in twee projecten. Rijkswaterstaat zal het 
infrastructuurdeel voor zijn rekening nemen, Directoraat Generaal  
Personenvervoer (DGP) trekt het vervoersproject. 

Hoofdstuk 4

HSL-Zuid:
“ Van verkokering naar 
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Verteller: projectdirecteur Jaap Geluk



wat en wie?

38 39

Decentraal g centraal
Ook binnen de RWS-projectorganisatie treedt verkokering op.  
‘Decentraal, tenzij…’ is in de jaren negentig een belangrijk principe  
binnen Rijkswaterstaat. Gevolg is dat de verschillende regionale  
vestigingen van de projectorganisatie zeer zelfstandig optreden. 
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Management Coördinatie Overleg
De tafels maken plaats voor één wekelijks Management Coördinatie 
Overleg (MCO). Voorzitter is de inhoudelijk directeur van HSL-Zuid,  
die afkomstig is van ProRail. In het MCO zijn de sleutelmanagers 
aanwezig, waar nodig aangevuld met specialisten. De agenda is vooraf 
helder, het doel van het overleg eveneens. Het gaat om conclusies 

trekken. De verantwoordelijke manager werkt de conclusies vervolgens 
uit en dient op basis hiervan een voorstel in bij de directie. Die hakt  
ten slotte knopen door. Het MCO functioneert goed. Al snel is voor 
de managers duidelijk dat hier de belangrijkste agendapunten op tafel 
komen. Ze dragen dan ook uit zichzelf essentiële zaken aan. Het MCO 
groeit uit tot een bindend element binnen de projectorganisatie. 

Geleidelijke, organische verandering
Behalve het MCO vinden er tot aan de afbouwfase weinig organisatie-
veranderingen plaats binnen de projectdirectie. En ook in deze fase 
kiest Geluk voor geleidelijke, organische verandering. Noodzakelijke  
wijzigingen worden besproken binnen het MCO en de directieverga-
dering. Daarnaast vindt steeds overleg plaats met de OR. Regelmatig 
worden in de eindfase van het project afdelingen samengevoegd. 
Dit gaat redelijk goed, omdat de verschillende afdelingen een verge-
lijkbare structuur kennen. Bovendien wordt er gewerkt met officiële 
overdrachts documenten. Zowel de vertrekkende als de overnemende 
partij tekent deze. De projectdirecteur hoeft hooguit licht bij te sturen
in het proces.

Mevrouw Soeticheyt en meneer Fortse
De organische ontwikkelingen leiden tot verdere centralisatie van 
staffuncties als communicatie en omgevingsmanagement. Een goede 
zaak, meent Geluk. Centrale aansturing van staffuncties bevordert  
de uniformiteit tussen de verschillende afdelingen en regio’s. De 
uitvoering kan vervolgens best decentraal plaatsvinden. Ook wat 
betreft systemen en procedures is Geluk een voorstander van centrale 
uitgangspunten. De werkwijze van de projectdirecteur is gebaseerd  

Ze besteden afzonderlijk van elkaar delen van de infrastructuur aan.  
Er is onderlinge rivaliteit. Een goede centrale bedrijfsvoering ontbreekt. 
De tweede projectdirecteur van HSL-Zuid, besluit er in 2003 wat aan  
te doen. Hij vervangt de gedecentraliseerde organisatie door één  
centrale projectdirectie, gebaseerd op het traditionele projectmodel  
van RWS. De bestaande kokers worden daarbij uit elkaar getrokken. 
Medewerkers komen terecht in verschillende staf- en lijnafdelingen.

Tafels
De projectdirecteur beseft dat dit onvoldoende is om echt als één  
team te functioneren. De projectonderdelen die zich bezighouden  
met de onderbouw – railbed, tunnels, viaducten, enzovoort – opereren 
grotendeels afzonderlijk van de onderdelen die zich richten op de  
bovenbouw: spoor, bovenleiding, systemen, et cetera. Ook tussen  
specialisten op terreinen als veiligheid en vervoer vindt weinig inter actie 
plaats. Met behulp van ‘tafels’ wordt geprobeerd de commu nicatie te 
verbeteren tussen de liefst 22 afdelingen van de projectdirectie. Binnen 
de tafels vergaderen managers met een bepaald specialisme, bijvoorbeeld 
financiën, met elkaar. Dat gebeurt telkens onder leiding van een 
directielid.

Opvallende wijziging
De nieuwe organisatie staat net wanneer Jaap Geluk in maart 2004 
aantreedt als projectdirecteur. Het project is dan al vergevorderd. De 
uitvoering van de onderbouw is over de helft. De uitvoering van de 
bovenbouw staat op het punt van beginnen. Geen moment om de 
organisatie opnieuw ingrijpend te veranderen, hoewel Geluk de 
projectdirectie erg groot vindt, met veel afdelingen, veel specialis tische 
managers en veel externen op sleutelposities. Toch komt er één opvallende 
wijziging. Geluk en zijn mededirectieleden zijn ontevreden over de 
tafels: de specialisten zijn geneigd om problemen zelf te willen oplossen 
waardoor het lang duurt voordat ze escaleren naar een hoger niveau. 
Ook ontbreekt het aan focus. Discussies blijven te veel hangen op de 
inhoud. Er worden nauwelijks knopen doorgehakt. Dit frustreert de 
voortgang van het project.

hsl-zuid
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op de filosofie van mevrouw Soeticheyt en meneer Fortse. Mevrouw 
Soeticheyt heeft daarbij zijn voorkeur: geleidelijkheid, vriendelijk zijn, 
praten, vertrouwen winnen en samen doen. Pas als dat niet werkt  
of de situatie erom vraagt, komt meneer Fortse om de hoek kijken.  
Dan kiest Geluk voor de confrontatie, zoals bijvoorbeeld bij het  
instellen van het MCO.

Match
Terugblikkend vindt Geluk dat de drie projectdirecteuren van HSL-Zuid 
goed matchen met de diverse fases van het project. De eerste – Wim 
Korff – is een creatieve ontwikkelaar. Dit past bij het opstarten van 
een project met veel innovatieve elementen. Zijn opvolger Leendert 
Bouter heeft de kwaliteiten van een consolidator. Belangrijk voor een 
projectorganisatie die de uitvoeringsfase ingaat. Terwijl de focus bij 
Geluk zelf ligt op samenwerken en geleidelijkheid. Dit komt van pas als 
er in de eindfase nog één keer gezamenlijk de schouders onder moet 
worden gezet. Bouter en Geluk zijn in hun periode bij HSL-Zuid officieel 
hoofdingenieur-directeur (HID) binnen Rijkswaterstaat. Hiervoor is  
gekozen vanwege het gewicht en de omvang van het project. Geluk 
geeft eigenlijk de voorkeur aan de term projectdirecteur. Maar hij erkent 
dat de titel HID status geeft binnen Rijkswaterstaat. Het is daardoor 
makkelijker om op voet van gelijkheid te overleggen met andere 
HID’en. Bovendien geeft het positie aan het project, en Geluk krijgt 
toegang tot nuttige faciliteiten.

Meer verbinding
Op de wereld buiten de projectdirectie hebben Geluk en zijn voorgan-
gers weinig invloed. Het ontbreekt aan integrale aansturing bij VenW. 
ProRail – de opvolger van RIB – krijgt daardoor pas in een laat stadium 
zekerheid dat het HSL-Zuid mag gaan beheren. Vervolgens is er weinig 
tijd om de beheerder in te werken in het project, dat een totaal nieuwe 
werkwijze kent. Daarnaast dringen veranderingen in het beleid slechts 
mondjesmaat door in de projectorganisatie en verloopt de communi-
catie van project naar politiek soms stroef. Geluk pleit bij iedere  
mogelijke gelegenheid voor meer verbinding. Verder concentreert hij 
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zich op de zaken die hij echt in de hand heeft: het op orde houden van 
het eigen huis. Er is een crisis nodig om de verbinding daadwerkelijk 
tot stand te brengen. 

Duidelijke aansturing
Middenin de bouw, in het najaar van 2006, blijken ingrijpende  
wijzigingen noodzakelijk vanwege veiligheidssysteem ERMTS. Het  
betekent anderhalf jaar extra bouwtijd en een kostenoverschrijding van 
35 miljoen euro. Minister Karla Peijs wordt in verlegenheid gebracht. 
Een spannende tijd breekt aan voor projectorganisatie én project-
directeur. Geluk mag zijn klus echter afmaken. Op één gebied blijkt 
de crisis een zegen. Er komt immers eindelijk duidelijkheid over de 
aansturing. Vanaf april 2007 wordt de DG Rijkswaterstaat integraal 
verantwoordelijk voor HSL-Zuid. Het project raakt hierdoor in  
rustiger vaarwater. 

Vertrouwen
Geluk moet bij HSL-Zuid wennen aan de dubbele aansturing waarmee 
hij te maken heeft. De projectdirecteur levert op gezette tijden  
informatie over het project aan bij de DG. Tegelijkertijd benadert de  
staf DG zelf mensen binnen het project om gegevens te achterhalen.  
Geluk vindt dat deze werkwijze zijn positie ondermijnt. En de hoeveel-
heid papier die wordt geproduceerd voor politiek en bestuur is enorm,  
zonder dat het bijdraagt aan een betere besturing. Grote projecten zijn 
per definitie lastig te besturen, stelt Geluk, en hij pleit dan ook voor 
eenduidige en transparantie aansturing. Daarnaast moet bij de aanstel-
ling van een projectdirecteur goed worden gekeken naar de bestuurlijke 
omgeving. Ze moeten bij elkaar passen. Een goede onderlinge samen-
werking is immers cruciaal voor het welslagen van het project.
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Maaswerken is een van de grotere infrastructurele projecten in Neder-
land. Over een totale afstand van 222 kilometer werkt Rijkswaterstaat 
aan drie doelstellingen: bescherming tegen hoogwater, verbetering van 
de vaarweg en natuurontwikkeling. Maaswerken is een project van de 
lange adem. De eerste verkenningen dateren al van eind jaren tachtig. 
Het project zal zeker nog tot 2018 doorlopen.

Eigenlijk is Maaswerken een samenraapsel van projecten die te maken 
hebben met de Maas. Het is onderverdeeld in de clusters Grensmaas, 
Zandmaas en Maasroute. Opdrachtgevers zijn de provincie Limburg, 
Rijkswaterstaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit (LNV). De drie deelprojecten komen door de tijd samen en 
gaan ook nogal eens uit elkaar. De benodigde bezetting, kennis en de 
omvang van een deelproject op een zeker moment zijn daarbij bepa-
lend. Een puur pragmatische benadering dus. Het uitgangspunt blijft 
wel steeds dat de clusters uiteindelijk integraal bij elkaar komen.

Jos Leroi maakt het project Maaswerken in verschillende fasen mee. 
Als HRM-adviseur speelt hij een belangrijke rol bij het opzetten van 
een vaste projectorganisatie in 2002. Hij dient het project verder op 
interimbasis als hoofd Bedrijfsvoering en hoofd Juridische Zaken. Sinds 
enkele jaren is hij HRM-manager. Leroi kan hierdoor uit de eerste hand 
vertellen over de veranderingen, die het project sinds 2002 doormaakt 
op het gebied van organisatie en besturing.

Hoofdstuk 5

Project Maaswerken:
“Flexibiliteit als norm”
Verteller: HRM-manager Jos Leroi
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Duiventil
In eerste instantie stuurt directie Limburg van Rijkswaterstaat het  
project Maaswerken aan. Dit levert echter veel spanningen op. De  
prioriteiten binnen het project stroken niet altijd met die van de  
regio nale directie. Ook is er een groot verloop onder de medewerkers, 
schetst Leroi. Het gaat zelfs om vijftig tot zestig procent op jaarbasis. 
Het wiel wordt in deze duiventil steeds opnieuw uitgevonden. Er is 
sprake van veel externe inhuur. Mensen vertrekken even makkelijk  
als ze komen wanneer het geld weer op is. Daarnaast worden  
medewerkers gedetacheerd door verschillende overheden.  
Belangenverstrengeling ligt voortdurend op de loer, de besturing is 
lastig. De aanvankelijke organisatie is erg groot, maar liefst 250 fte.  
De focus ligt voornamelijk op technische en wetenschappelijke 
aspecten. Daarvoor is ook alle ruimte, want het projectplan is nog 
maar weinig concreet. De voortgang van het project loopt onder deze 
omstandig heden gevaar.

Vaste kern, flexibele schil
Het moet anders, vinden de convenantpartners dan ook. In 2002 –  
aan het eind van de planfase – besluiten ze een vaste project organisatie 
Maaswerken te maken. Tegelijkertijd wordt de organisatie verkleind  
en verschuift de focus naar de uitvoering. Er komt een vaste formatie 
van 65 mensen. Deze kern committeert zich aan het project en waar-
borgt de continuïteit. Daaromheen bevindt zich een flexibele schil  
van ongeveer 120 ingehuurde krachten. Door het formaliseren van  
de projectorganisatie en het instellen van een vaste formatie worden 
de contouren van het projectplan steeds beter zichtbaar, aldus de  
HRM-manager.

project Maaswerken
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Ook heeft hij last van zijn eigen ‘achterban’, de provincie. Om de haver-
klap staat Maaswerken negatief in de publiciteit. Iedereen bemoeit zich 
met het project. Het zorgt wel voor eenheidsgevoel binnen de organisa-
tie, waar mensen met uiteenlopende achtergronden werken. De ‘boze 
buitenwereld’ is de gemeenschappelijke vijand, herinnert Leroi zich. 
Desondanks wordt de positie van Huurman onhoudbaar.

Lastige klus
De situatie verandert met de komst van Luitzen Bijlsma in 2003. De 
nieuwe HID is een echte RWS’er en een bijzonder intelligente man  
die het allemaal goed doorziet. Hij werkt hard en weet alles tot in detail. 
Voor wat hij niet beheerst, zet Bijlsma vakkundig de juiste mensen in. 
Hij heeft goede banden met Den Haag. Ook de relatie met de provincie 
wordt aangehaald. De HID moet Maaswerken niet alleen bestuurlijk op 
orde brengen, maar ook van planfase naar realisatiefase brengen. Een 
lastige klus, omdat de organisatie tegelijkertijd gereorganiseerd moet 
worden. Mensen overtuigen dat ze anders moeten gaan denken, de 
juiste mensen op sleutelposities krijgen. Het verloopt moeizaam, maar 
het lukt wel, vertelt Leroi. De vaste kern van 65 medewerkers blijft on-
dertussen jaren zitten. Van een duiventil is allerminst sprake meer. De 
projectdirecteur moedigt medewerkers ten slotte aan verder te kijken, 
voor hun eigen ontwikkeling. Zelf blijft Bijlsma ook een aantal jaren. In 
2006 neemt de huidige HID Hans Ruijter het stokje over. Ook hij heeft 
een RWS-achtergrond. Ruijter geeft het IPM-model – het standaard-
model voor projecten binnen Rijkswaterstaat – definitief vorm binnen 
Maaswerken. De projectdirecteur zit er steeds bovenop. Baf, zo gaan 
we het doen. Tegelijkertijd is Ruijter pragmatisch ingesteld. Innovatief 
aanbesteden is bijvoorbeeld geen probleem. Als het maar gebeurt en 
wel zo snel en goedkoop mogelijk. (Inmiddels is het project eind 2009 
ondergebracht bij de Directie Projecten van de Dienst Infrastructuur 
met Guido Hageman als projectdirecteur. red.)

Algemene functieomschrijving
In de realisatiefase groeit de behoefte aan flexibiliteit van de  
medewerkers. Een strakke taakomschrijving werkt te beperkend. 

Eenheidsgevoel
De structuur van de projectorganisatie is redelijk plat. Elk deelproject 
krijgt zijn eigen realisatiemanager met een eigen mandaat en scope. 
Eén projectdirecteur – die binnen RWS de positie van HID bekleedt – 
stuurt de drie managers aan. De jurist Joost Huurman treedt in 2002 
aan als eerste projectdirecteur. Hij komt van de provincie Limburg.  
Het is een vriendelijke man. Alleen loopt het bestuurlijk niet zoals het 
zou moeten. De projectdirecteur valt slecht in de RWS-organisatie. 

project Maaswerken
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Mensen moeten makkelijker uitgewisseld kunnen worden tussen de 
deelprojecten wanneer dit nuttig en noodzakelijk is. Bovendien krijgen 
medewerkers naarmate het project langer duurt meer de neiging om 
hun eigen positie te claimen. Er komt daarom in 2006 een mede-
werkerspoule Maaswerken. Alle vaste medewerkers binnen de directie  
zitten hierin. Iedereen krijgt een algemene functieomschrijving. 
Daarnaast is er een individueel werkplan, dat per kwartaal kan worden 
bijgestuurd. Dit geeft per medewerker de taken weer. De poule werkt 
goed, weet Leroi. De flexibiliteit is maximaal. De medewerkers zijn  
zeker van hun baan en kunnen makkelijk van werkomgeving switchen. 
De realisatiemanagers zitten niet in de medewerkerspoule. Toch  
werken zij eveneens op basis van een algemene functiebeschrijving. 
De projectdirecteur maakt daarnaast aanvullende persoonlijke afspra-
ken met hen. Ook deze kunnen per kwartaal worden bijgestuurd.  
Tegelijkertijd vinden de IPM-rollen geleidelijk ingang binnen de drie  
deelprojecten en bij het overkoepelende project Maaswerken.  
Het zorgt voor meer duidelijkheid over de taken en rollen binnen de  
clusters. Iedereen kent precies zijn verantwoordelijkheden. Daardoor 
groeit het besef onder leidinggevenden en medewerkers dat ze het 
tijdig moeten melden als er stagnatie dreigt op hun taakgebied.

Integraliteit
Zo’n flexibele organisatie moet wel in goede banen worden geleid.  
Een aantal vaste overlegmomenten is hiervoor in het leven geroepen. 
Elk kwartaal komen de realisatiemanagers, de projectdirecteur en de 
HRM-manager bijeen in een dashboardoverleg. Ze bespreken met 
elkaar wie welke bezetting nodig heeft. Medewerkers schuiven van het 
ene deelgebied naar het andere of kunnen blijven zitten. De verschillen-
de realisatiemanagers sturen de mensen aan. Althans, zo werkt het in 
de praktijk. Formeel ligt die bevoegdheid bij de manager bedrijfsvoering 
van het overkoepelende project Maaswerken. Elk team komt één keer 
in de twee weken bijeen om alle projectzaken te bespreken. In ieder 
projectplan liggen de mijlpalen vast. De realisatiemanager stuurt aan 
op deze mijlpalen. Overleg tussen de drie deelprojecten vindt zowel op 
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management- als functieniveau plaats. Per IPM-rol gaan medewerkers 
van de diverse clusters met elkaar in conclaaf. Dit bevordert de inte-
graliteit binnen Maaswerken. Het is belangrijk om hier aandacht voor te 
houden, vindt Leroi. Want iedereen wordt uiteindelijk toch afgerekend 
op zijn of haar eigen prestaties. Dan kan het belang van het geheel wel 
eens buiten zicht geraken. 

Saamhorigheid
De integraliteit is nu beter geborgd dan in het begin van het project, 
geeft de HRM-manager aan. Dat komt ook doordat Maaswerken in de 
realisatiefase zit. Zaken worden concreter en zijn daarom makkelijker bij 
elkaar te brengen. Zo trekken de deelprojecten inmiddels intensief met 
elkaar op als er voorlichting gegeven moet worden. De Tweede Kamer 
wil ondertussen ook op de hoogte blijven. Bedrijfsvoering coördineert 
de voortgangsrapportages richting het Binnenhof. Dit onderdeel is  
namelijk het best op de hoogte van de risico’s en financiële aspecten 
van het project: zaken die zich op bijzondere belangstelling van de  
politiek mogen verheugen. De realisatiemanagers leveren voor de  
rapportages inhoudelijke informatie over de deelprojecten aan bij  
bedrijfsvoering. De teams functioneren goed, merkt Leroi. Medewerkers 
hebben het naar hun zin en er heerst saamhorigheid. In functionerings- 
en beoordelingsgesprekken komt naar voren waar nog aan gewerkt kan 
worden en wat de vervolgstappen zijn. 

Zwaarder weer
Hoe goed het project ook functioneert, het komt in zwaarder weer.  
Het deelproject Grensmaas is een publiek-private samenwerking. 
De politiek vindt de inzet van zulke vernieuwende contracten belangrijk. 
In de praktijk is de samenwerking bij Grensmaas meer een intentie-
verklaring dan een echt contract. De afspraken met de markt zijn vaag 
en dat maakt het lastig om hierop te sturen. De situatie wordt acuut 
als de grondstofprijzen dalen. De plekken waar marktpartijen de grind-
winning en afgraving kunnen exploiteren, brengen daardoor minder op. 
Vertraging in het project wordt in deze situatie aantrekkelijk voor het 

bedrijfsleven. Want wellicht gaan de grondstofprijzen op termijn weer 
omhoog. Ondertussen heeft de overheid haar eigen planning en wil 
daaraan vasthouden. De verschillende prioriteiten en belangen zorgen 
voor spanning.

Cashflow
Er zijn ook positieve ontwikkelingen. Bij de aanbesteding van een  
locatie bij de Maas dient een marktpartij een voorstel in. En wat blijkt: 
het kost geen geld, het levert het project juist geld op. Daar is de  
administratieve organisatie van RWS niet op ingericht. De cashflow 
stroomt als het ware de verkeerde kant op.



wat en wie?

56 57

pMr “steeds zoeken naar Verbinding”

De Rotterdamse haven is één van de grootste ter wereld. Ze levert een 
belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. In het haven- en 
industriegebied is nauwelijks ruimte meer voor nieuwe bedrijven  
en ondernemingen, die willen uitbreiden. Daarom legt Havenbedrijf  
Rotterdam NV binnen het Project Mainportontwikkeling Rotterdam 
(PMR) de Tweede Maasvlakte aan.

Bovendien wil de Nederlandse overheid de leefbaarheid in de regio 
Rijnmond verhogen. Dit gebeurt onder andere door binnen PMR 750 
hectare natuur- en recreatiegebied te ontwikkelen en een aantal  
kwaliteitsprojecten in en rond Rotterdam te realiseren. Richard  
Jorissen van Rijkswaterstaat was in 2007 en 2008 projectdirecteur  
van dit veelomvattende project.

PKB
Jorissen komt in een cruciale fase binnen bij PMR. Delen van de  
planologische kernbeslissing (PKB) – die een voorwaarde vormt  
voor de uitvoering van het project – zijn in 2005 vernietigd door de  
Raad van State. In december 2006 treedt een herstelde PKB PMR  
in werking. Belangrijke sleutel in het herstel was een PKB zonder  
concrete beleidsbeslissingen. Daarmee is de beleidsmatige fase  
van het project tot een goed einde gebracht, maar zijn veel heikele 
punten zoals de toetsing aan milieueisen en de effecten op agrarische 
bedrijven en de visserijsector verschoven naar de uitvoeringsfase.  
In die fase heeft elk deelproject van PMR een trekker en die initiatief-
nemer moet nog wel voor alle benodigde vergunningen zorgen.  
Daarbij is afgesproken dat het Rijk als coördinerende en faciliterende 
partij optreedt. Bovendien zorgt het Rijk voor de noodzakelijke  
natuurcompensatie.

Bijdragemodel
In de uitvoeringsfase is ook gekozen voor een bijdragemodel. Dit onder 
het motto ‘laat het deelproject nu uitvoeren door de geschiktste partij 
en lever als Rijk een bijdrage waar nodig’. Dit betekent dat het Rijk 
een vaste financiële injectie geeft aan de drie deelprojecten van PMR. 

Hoofdstuk 6

Project Mainport-  
ontwikkeling Rotterdam: 
“ Steeds zoeken naar  
verbinding”

Verteller: projectdirecteur Richard Jorissen
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Scopewijzigingen en financiële risico’s komen voor rekening van de 
andere betrokken partijen. Den Haag houdt wel een vinger aan de pols. 
Voor wijzigingen die raken aan de basisafspraken die zijn vastgelegd in 
het PKB, is toestemming van de rijksoverheid nodig. Ook wordt van de 
uitvoerende partijen gevraagd de risico’s voor het Rijk te bewaken.

Procesplan PMR
Het bijdragemodel impliceert dat er goede afspraken moeten worden 
gemaakt tussen Rijk en regionale partners binnen PMR. Dan pas kan 
de uitvoering beginnen. Projectdirecteur Jorissen moet deze tussen-
fase tot een goed eind brengen. Dat betekent dat hij vooral een regierol 
heeft, met de focus op besluitvorming, vergunningverlening en  
natuurcompensatie. Jorissen stelt in overleg met alle betrokkenen  
een procesplan PMR op. Hier staat natuurlijk in wat het bijdragemodel  
behelst. Maar ook de essentie van het project komt aan bod, alsmede 
waarop zal worden gestuurd. Een belangrijke taak van de project-
directeur is hierbij om de oorspronkelijke doelstellingen van PMR,  
zoals vastgelegd in het PKB, te bewaken. Verder fungeert hij als  
aanspreekpunt voor alle partijen, vertelt Jorissen. Alle betrokken  
organisaties ondertekenen dit procesdocument. 

Communicatie
PMR blijft vanwege de bijzondere aanpak van de uitvoeringsfase onder 
het ministerie van VenW vallen. Normaal gesproken wordt zo’n project 
na de planningsfase overgedragen aan Rijkswaterstaat, maar omdat 
de rol van PMR primair coördinerend was bleef het projectbureau op 
de Plesmanweg. RWS heeft in de persoon van de projectdirecteur wel 
expertise beschikbaar gesteld. De centrale projectorganisatie bestaat 
op het piekmoment uit zo’n dertig personen, verdeeld over vijf clusters. 
Deze indeling stamt nog uit de planningsfase. Bij de start van de uit-
voeringsfase zijn er nog zo’n vijftien personen werkzaam. Continuïteit 
en kwaliteit van deze mensen stond voorop om de coördinerende taak 
waar te kunnen maken. 

pMr “steeds zoeken naar Verbinding”
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Nuttig daarbij is dat Jorissen en zijn counterpart bij het Havenbedrijf 
Rotterdam een goede werkrelatie hebben. Het Havenbedrijf is immers 
verantwoordelijk voor Maasvlakte 2: het belangrijkste deelproject van 
PMR. De onderlinge informatie-uitwisseling, raadpleging en afstem-
ming verlopen soepel, aldus Jorissen.

Spanningen
Dat neemt niet weg dat er ook spanningen zijn. De belangen van het 
Rijk kunnen immers verschillen van die van het Havenbedrijf Rotter-
dam. Voor het Havenbedrijf is de businesscase van Maasvlakte 2 een 
belangrijk en leidend instrument. Voor het Rijk zijn nationale belangen 
als veiligheid tegen overstromen, kustbeheer en dergelijke van belang. 
Bij het Havenbedrijf is er dan ook angst dat de beleidsagenda van de 
minister de PMR-agenda overschaduwt. PMR wordt daarom conse-
quent als een project gepositioneerd met hele korte lijnen naar de top, 
zowel in Den Haag als in Rotterdam. Dit moet voorkomen dat Project 
Mainportontwikkeling Rotterdam ondersneeuwtin andere discussies. 

Rapportage Grote Projecten
De projectbeheersing is wel formeel geregeld. Onvermijdelijk, meent 
Jorissen, als er zo veel organisaties zijn betrokken bij een project. Er 
wordt gebruikgemaakt van een speciaal model, namelijk de Rapportage 
Grote Projecten. Ieder half jaar sturen alle partijen een voortgangs-
rapportage naar de projectdirecteur en op basis daarvan rapporteert  
de minister aan de Tweede Kamer. Dit is een vrij zwaar instrument met 
veel borgingsafspraken, maar het verzekert wel de borging van de  
nationale belangen zoals vastgelegd in de overeenkomsten. 

Escalatie? Topberaad!
Het model voor de projectbeheersing kent ook een escalatieprocedure. 
Komen de partijen er zelf niet uit, dan leggen ze hun dilemma voor 
aan het Topberaad. De betrokken DG’s, provinciale en gemeentelijke 
directeuren, de president-directeur van het Havenbedrijf en de direc-
teur PMR nemen deel. Gezamenlijk hakken zij knopen door, zoals over 
de voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer. Drie à vier keer heeft 

Hardnekkig beeld wegnemen
Niet overal dringt door dat de risico’s van PMR geenszins primair bij de 
rijksoverheid liggen. Onder andere in de Tweede Kamer is het beeld 
hardnekkig dat PMR één groot project is, met de minister van VenW 
aan het hoofd. De projectdirecteur werkt daarom veel samen met de 
medewerker, die verantwoordelijk is voor communicatie en omgevings-
management. Steeds opnieuw uitleggen hoe de verantwoordelijk-
heden zijn verdeeld, is daarbij het devies. Dit gebeurt onder andere via 
voortgangsrapportages richting de Kamer, geeft Jorissen aan. Hierbij 
past het ook dat de uitvoerende partijen naarmate de uitvoeringsfase 
vordert steeds vaker zelf gaan communiceren. PMR is daarbij wel de 
gemeenschappelijke basis.

Zachte kant
De projectorganisatie opereert redelijk informeel. Dat geldt in belang-
rijke mate ook voor de omgang tussen de vele partijen die zijn betrok-
ken bij PMR. De meeste zaken worden via de ‘zachte kant’ geregeld. 

pMr “steeds zoeken naar Verbinding”
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pMr “steeds zoeken naar Verbinding”

het project een beroep gedaan op de escalatieprocedure, onder andere 
over de natuurcompensatie in de Voordelta en het coördineren van de 
vergunningverlening.

Taskforce
Het coördinatiemodel gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van 
initiatiefnemer en het bevoegde gezag. Het vergunningenpakket voor 
PMR is echter complex en veelomvattend. Denk aan bestemmings-
plannen, WBR-vergunning, concessie voor landaanwinning, natuur-
compensatie, ontheffing Flora- en faunawet, Natura2000 en geluids-
contouren. Na de eerste inspraakronde bleek dat zonder nadrukkelijke 
regie de vergunningen niet tijdig gereed zouden zijn. Toen heeft de 
project organisatie een veel strakker regiemodel voorgesteld. Jorissen 
komt in overleg met onder andere het Havenbedrijf Rotterdam op het 
idee om een speciale taskforce in te richten. Deze taskforce wordt  
bemenst door het bevoegd gezag dat verantwoordelijk blijft voor de  
vergunning en door deskundigen die ondersteunen bij de verwerking 
van de inspraakreacties. De projectdirecteur stuurt deze tijdelijke  
organisatie rechtstreeks en dagelijks aan. Inspraakreacties worden  
centraal beoordeeld, geanalyseerd en onderdeel voor onderdeel  
toe bedeeld aan het bevoegd gezag. De taskforce richt zich op het  
halen van de deadlines vergunningverlening. Met succes. De streefdata 
worden allemaal gehaald. Ook hierbij geldt dat de korte lijnen en directe 
communicatie de doorslag geven.

Partijen in PMR

Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam is een samen
werkingsverband van:
• Ministerie van VenW, VROM, EZ, LNV en Financiën
• Havenbedrijf Rotterdam
• Stadsregio Rotterdam 
• Provincie Zuid-Holland 
• Gemeente Rotterdam
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Minstens zo boeiend als zijn werk bij PMR is de volgende job van  
Jorissen. Hij moet er als projectdirecteur voor zorgen dat een stukje 
snelweg waarover al veertig jaar wordt gepraat er nu ook echt komt. 
Het gaat om de A4 Delft-Schiedam, bij velen beter bekend als de A4 
Midden-Delfland. In 2015 moet deze extra verbinding tussen Den Haag 
en Rotterdam definitief klaar zijn. De A4 Delft-Schiedam maakt deel uit 
van het programma Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam 
(IODS). Andere projecten binnen dit programma zijn Groenblauw Lint, 
Verspreid liggende glastuinbouw, Recreatieve routestructuur, Groen 
ondernemen en Stedenbouwkundige inpassing Vlaardingen-Schiedam. 
IODS valt onder de verantwoordelijkheid van de provincie Zuid-Holland.

Bij zijn aantreden als projectdirecteur eind 2008 constateert Jorissen dat 
er nog geen overleg bestaat op programmaniveau. De projecten bevinden 
zich bovendien in verschillende fasen van ontwikkeling. Hoewel bijna 
overal de financiële middelen zijn geregeld, blijken nog niet alle project-
organisaties te zijn opgebouwd. Jorissen zorgt dat er een coördinerend 
overleg- en besluitvormingsorgaan komt op IODS-niveau. Zijn ervaringen 
bij PMR hebben hem geleerd dat dit noodzakelijk is, legt de projectdirecteur 
uit. Alleen op deze wijze kan de afstemming tussen de deel projecten 
gewaarborgd worden en wordt een gebiedsbrede kijk mogelijk. Zo bied 
je alle belanghebbenden aan dat alle afspraken uit het convenant daad-
werkelijk worden gerealiseerd en niet alleen het infrastructurele project. 

Omgevingsmanagement
Er is al een projectstructuur voor de A4 Delft-Schiedam als Jorissen wordt 
aangesteld. Wat betreft omgevingsmanagement was al geprofiteerd 
van eerdere ervaringen uit het PMR-project. Hierbij is een goede mix van 
interne en externe krachten neergezet, die de complexe omgeving van 
het project kunnen managen. Voor de specifieke verkeer- en wegaspecten 
heeft Jorissen vooral behoefte aan mensen, die deskundig zijn en ervaring 
hebben met de complexe omgeving van dit project. Rond de A4 Delft-
Schiedam spelen namelijk diverse overheden en belangenorganisaties een 
rol. Door te prioriteren in de inzet van deskundigen van Rijkswaterstaat zijn 
deze meer inhoudelijke sleutelfuncties ingevuld door eigen personeel. 

Hoofdstuk 7

A4 Delft-Schiedam: 
“ Zelf bezighouden met  
de omgeving”

Verteller: projectdirecteur Richard Jorissen
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Partners verbinden
De uiteindelijke projectorganisatie bestaat uit drie productgerichte 
clusters: Trajectnota/MER, Tracébesluit en Realisatie met daarnaast 
clusters voor omgevingsmanagement en projectbeheersing. Zij worden 
aangestuurd door een projectmanager, die direct onder Jorissen staat. 
De projectdirecteur zelf houdt zich voornamelijk bezig met de omgeving 
van het project. Dit gaat zowel over de buitenwereld als over de relatie 
tussen de projectorganisatie en de betrokken ministeries. Het zoeken 
van verbindingen tussen partners met heel verschillende belangen is 
hierbij zijn doel. Daartoe worden onderhandelingsposities in kaart gebracht 
en stakeholdersanalyses uitgevoerd. Dit moet allemaal leiden tot een 
optimale invulling van de IODS-afspraken waarbij tempo gemaakt kan 
worden met de besluitvorming over de weg. 

Nauwe betrokkenheid
Maar ook bij andere belangrijke issues rond het project is Jorissen 
nauw betrokken: de grootste risico’s komen centraal in het project-
managementoverleg aan de orde en over de beheersing hiervan  
worden van geval tot geval afspraken gemaakt. Voorbeelden hiervan 
zijn het ontwerp van een landtunnel, de verkeersveiligheid, de  
kostenraming, de natuurcompensatie en de communicatie rond  
het project.

a4 delft-schiedaM
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Tracéwetprocedure parallel uitvoeren
De tijdsdruk is groot bij de A4 Delft-Schiedam, de ‘nieuw’ aangetreden 
minister wil daadkrachtig een langslepende zaak tot een goed einde 
brengen. Normaal gesproken vinden de stappen uit de Tracéwetproce-
dure binnen een project opeenvolgend plaats: verkenning, trajectnota/
MER, standpunt, ontwerp-tracébesluit, tracebesluit, uitvoeringsbesluit, 
contract, uitvoering en oplevering. Om tijd te winnen, worden ze dit 
keer grotendeels parallel uitgevoerd. Zo werd al gestart met het OTB 

Ministerie
van VROM

Project-
organisatie
A4 D/S

IODS

Ministerie
van Verkeer & 
Waterstaat

Rijkswaterstaat

Provincie 
Zuidholland

Gemeente 
Delfland

Gemeente 
Schiedam

A4 Delfland - Schiedam voordat de trajectnota/MER af was en werd al gestart met het contract 
voordat het OTB af was. Dat levert veel tijdswinst op – ten minste één 
jaar – maar het is alleen mogelijk als goed geanticipeerd kan worden  
op de resultaten van voorgaande stappen uit de procedure. Dat vraagt  
binnen VenW wederom korte lijnen, directe communicatie en een 
zekere hoeveelheid lef. 

Aansturing
De tijdsdruk en de moeilijke voorgeschiedenis van het project hebben 
ook gevolgen voor de aansturing. Jorissen rapporteert rechtstreeks aan 
de Directeur-Generaal Mobiliteit van het ministerie van VenW. Normaal 
gesproken zitten hier nog vier andere schakels tussen. De projectdirec-
teur heeft een stuurgroep om ook de andere interne belanghebbenden 
betrokken te houden bij het project. Daarin hebben onder meer de 
plaatsvervangend Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat en de HID 
van RWS-Dienst Zuid-Holland zitting. 

Huidig  
besluitvormingsmodel

Klassiek  
besluitvormingsmodel

DGMOgPD DGMOgMIRTgSGg
DGgRWSgHIDgPD
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Ieder project is uniek. Dat maken de verhalen in dit boekje nog eens 
duidelijk. Een aantal thema’s komt desondanks meermaals terug. Het 
zijn zaken die ons zijn opgevallen en blijkbaar van grote invloed zijn op 
de totstandkoming en ontwikkeling van een organisatiemodel. In dit 
afsluitende hoofdstuk geven we onze observaties weer door ze te 
bundelen in een aantal verschillende thema’s. Aan elk thema verbinden 
we één of meer stellingen. Hiermee willen we u en ook onszelf 
prikkelen om na te denken over wat van van belang kan zijn voor  
uw project. Het gaat bij al deze thema’s en vragen nadrukkelijk om 
observaties van de toehoorders bij de verhalen. Voel u dus vooral vrij 
om uw eigen ‘lessen’ uit de verhalen te trekken.

Thema: van plan naar uitvoering
Een organisatiemodel is verre van statisch, zo maken verschillende  
verhalen duidelijk. Vooral de overgang van de planfase naar de uitvoerings-
fase blijkt een belangrijke mijlpaal met de nodige veranderingen. Deze 
transitie vereist dat er goed nagedacht wordt over de invulling van het 
organisatiemodel. De uitvoeringsfase kent immers een heel andere 
dynamiek dan de planfase. Zaken die daarbij aan de orde komen, zijn 
bijvoorbeeld of het project onder een regio moet blijven vallen en of  
het centraal moet worden aangestuurd. En in hoeverre kies je voor  
een zelfstandige projectorganisatie met een eigen projectdirecteur  
of projectmanager? Is het incorporeren van het project in de staande 
organisatie geen beter idee? In sommige gevallen bestaan er strikte 
kaders en is er van een echte keuze geen sprake. In andere situaties  
is het een proces van vallen en opstaan. Ook spelen volgens  
verhalenvertellers ‘toevallige omstandigheden’ soms een grote rol.

Stelling
Het is mogelijk om bewuster om te gaan met de faseovergangen  
in projecten door meer te structureren en explicieter te sturen op 
deze overgangen, maar het is bijna onvermijdelijk dat er ook sprake  
is van niet-bestuurde groei. Mensen en organisatie-ontwikkelingen  
zijn maar beperkt stuurbaar.

Hoofdstuk 8

Observaties van King
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Thema: vastigheid of vrijheid?
Centraal opgelegde kaders zijn steeds meer de norm bij de invulling 
van de organisatiestructuur, geven verhalenvertellers aan. Vooral het 
IPM-model van Rijkswaterstaat lijkt een onaantastbare status te hebben 
verworven. In het verleden lagen de kaders minder duidelijk vast, is de 
teneur van veel verhalen. De projectdirecteur had daardoor meer vrijheid 
om zelf zijn project in te richten. Van beide gedachte gangen zijn er in dit 
boekje voorstanders te vinden. Sommige project directeuren vinden dat 
bij elk project een andere organisatie past. Andere prijzen de duidelijkheid 
die een centraal opgelegd model biedt aan projectmedewerkers en de 
buitenwereld. Het model ‘vat’ bovendien de essentiële processen.

Stelling
Houvast is belangrijk voor projectmedewerkers, voor de buiten-
wereld en voor de organisatie. Dat zou pleiten voor vaste modellen 
met vaste werkwijzen. Niettemin is er binnen de marges van de 
vastigheid een mate van vrijheid nodig om in te spelen op de  
bijzondere eisen van het project en gebruik te maken van de  
mensen die in het project werken. In het bijzonder van de  
competenties van de projectdirecteur.

Thema: verkokering als vijand
Een aantal projecten bestrijkt een groot geografisch gebied. Dat leidt 
vaak tot een decentrale aansturing. Verkokering ligt daarbij op de loer. 
Het tegengaan hiervan vraagt om specifieke aandacht en maatregelen. 
Zoals het uniformeren van processen en het zo veel mogelijk centraal 
aansturen van staffuncties als omgevingsmanagement en communicatie. 
Maar ook wanneer er één, centraal opgezette projectorganisatie is, dan 
blijft het risico op verkokering bestaan. Dit vindt dan vooral plaats langs 
functionele lijnen. Een open inrichting van de kantoorlocatie van het 
project kan bijdragen aan het tegengaan van verkokering. Bij het project 
A15 MaVa levert deze aanpak goede resultaten op.

obserVaties Van k ing
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Thema: aanwezige kennis en kunde binden
Continuïteit is een zeer belangrijk thema binnen het projectmanagement. 
Behoud van mensen op sleutelposities, inhuur versus eigen mensen 
en het adequaat managen van de faseovergangen spelen hierbij een 
belangrijke rol. De tendens in de verhalen over recentere projecten is dat 
sleutelposities zo veel mogelijk met eigen medewerkers worden gevuld. 
Het is belangrijk, misschien wel noodzakelijk, dat deze mensen boven-
dien een substantieel deel van hun tijd aan het project besteden. In de 
flexibele schil daaromheen wordt vaker een beroep gedaan op part-
timers en externe inhuur. Deze situatie ontstaat niet vanzelf. Duidelijke 
afspraken met medewerkers en een tegenprestatie bieden voor loyaliteit 
helpen om een vaste kern te creëren. Overigens zijn loyaliteit en inhuur 
zeker geen tegengestelden. Bij de Betuweroute was er bijvoorbeeld 
sprake van zeer veel externen. De betrokkenheid van deze medewerkers 
bij het project was desalniettemin heel groot.

Stelling
Door schaarste aan deskundigheid wordt het de komende tijd nog 
moeilijker om in projecten continuïteit te behouden. Organisatie-
belang, personeelsbelangen en projectbelang zijn lang niet altijd 
congruent. Toch is continuïteit voor projecten van levensbelang.  
Het zal nodig zijn een nieuw evenwicht in dit vraagstuk te vinden.

Thema: de projectdirecteur
Projectdirecteuren hebben als founding fathers een zeer grote invloed 
opde projectorganisatie. Deze invloed beperkt zich niet tot de wijze waarop 
de organisatie wordt ingericht. De rol van de projectdirecteur is misschien 
nog wel groter op het gebied van de projectcultuur. Dat is al beschreven 
in de King-publicatie Omgaan met cultuur in megaprojecten en dat blijkt 
ook weer uit deze verhalen. Er zijn projectdirecteuren die zich niet alleen 
bewust zijn van het belang van een projectcultuur, maar daar ook expliciet 
werk van maken. Zo koestert de directeur van het project A15 MaVa zijn 
cultuurclub. Dit is een groep medewerkers, die allerlei initiatieven neemt 

Stelling
Verkokering treedt op wanneer de noodzakelijke geografische of 
functionele indelingen in de hoofden van de betrokkenen belang rijker 
worden dan de gemeenschappelijke belangen. De projectleiding 
moet altijd in de gaten houden dat beleidmaatregelen en communi-
catie het evenwicht tussen noodzakelijke regelingen en  
gezamenlijke belangen in stand houden.

Thema: elke fase zijn eigen karakter
Er is meer dan eens in de verhalen gerefereerd aan de verschillende 
stadia die een project doorloopt. Een driedeling, die regelmatig de 
revue heeft gepasseerd, is: 
• pionieren   • consolideren   • afbouwen en overdragen

De pioniersfase vraagt van de hoofdrolspelers binnen het project ken-
merken zoals charisma, inventiviteit en doorzettingsvermogen. Opvallend 
is dat tijdens de pioniersfase vaak vervanging van de projectdirecteur 
heeft plaatsgevonden. Dit lijkt gezien de ‘ooggetuigenverslagen’ zelden 
met voorbedachten rade gebeurd. Meestal is het door omstandigheden 
ingegeven. Dit zegt iets over de hectiek en instabiliteit die misschien wel 
inherent is aan de pioniersfase. De consolidatie-fase en de afbouwfase 
vereisen een andere attitude en set van competenties. Het accent ver-
schuift namelijk meer naar beheersen en overdragen. Bij de invulling van 
de projectorganisatie wordt hier in veel gevallen rekening mee gehouden. 

Stelling
Omdat de overgang tussen fasen in het project meestal diffuus is, 
is het managen van de overgangen moeilijk en bijna niet proactief 
mogelijk. Vaak is het nodig om parallelsporen te bewandelen en  
zo een geleidelijke overgang te creëren.

obserVaties Van k ing
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om de samenhang binnen de projectorganisatie te versterken. De pro-
jectdirecteur van de Hanzelijn is bij het inrichten van de project organisatie 
uitgegaan van een bepaalde set van normen en waarden. Die uit zich 
enerzijds in de nadruk op een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 
voor het geheel. Aan de andere kant zijn bouwmana gers zelf verantwoor-
delijk voor het eigen werkpakket. En zij beschikken over de vrijheid en de 
middelen om deze verantwoordelijkheid waar te maken.

Stelling
Het is wenselijk om een toolkit projectcultuur te ontwikkelen voor  
de projectdirecteuren, zodat zij – mede op basis van de ervaringen  
van collega’s – expliciet invloed kunnen uitoefenen op de cultuur in 
hun project.

Thema: formeel versus informeel
Anders dan het woord organisatiemodel doet vermoeden, blijkt het  
informele circuit een belangrijke succesfactor te zijn bij het managen 
van een project. Het gaat daarbij zowel om de informele contacten 
met de externe omgeving als met de interne organisatie of moeder-
organisatie. Een goede informele relatie helpt om partners te commit-
teren aan het project. De besluitvorming verloopt daardoor soepeler. 
Mogelijke weerstanden worden makkelijker weggenomen. Of treden 
überhaupt niet op. Het formele sturingsmodel is niet voor alle projecten 
hetzelfde. Sommige projectmanagers vallen formeel onder een dienst 
of directie van de moederorganisatie. Andere niet en hebben, bij RWS, 
de positie van HID. Alles heeft natuurlijk zijn voor- en nadelen. In ieder 
geval lijkt het erop dat korte formele en informele lijnen tussen de  
projectdirecteur en de top van de moederorganisatie nuttig zijn. Het 
maakt het leven er voor de projectdirecteur in ieder geval een stuk 
makkelijker op.

obserVaties Van k ing
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Stelling
Het realiseren van informele lijnen is een van de competenties  
van een projectdirecteur. Organisaties moeten in staat zijn deze  
informele relaties binnen grenzen te honoreren. Het is de kunst  
van de opdrachtgevers van de projectdirecteuren en de project-
directeuren zelf om de grenzen te bepalen waarbinnen informeel 
overleg een rol kan spelen.

Thema: crises – ramp of zegen?
Crises kunnen ontstaan door handelingen in een project of door externe 
factoren. Ze bezorgen de hoofdrolspelers binnen een project veel hoofd-
brekens. Soms leiden ze zelfs tot het vertrek van een projectdirecteur. 
Het is echter ook mogelijk om gebruik te maken van crises, zo maken 
enkele verhalen duidelijk. Bijvoorbeeld om een oplossing te forceren die 
in het reguliere organisatiemodel moeilijk tot stand was gekomen.

Stelling
Een crisis leidt meestal tot groei: omdat een nieuwe oplossing 
gevonden wordt voor een probleem, omdat een nieuwe werkwijze 
afgesproken wordt en omdat de betrokkenen onder pressie leren.

Thema: leren van anderen
De Betuweroute was zeker voor NS RIB – tegenwoordig ProRail –  
een nieuwe ervaring. Het wiel moest als het ware steeds opnieuw  
worden uitgevonden. Bij HSL-Zuid zijn de ervaringen vergelijkbaar. 
Latere projecten kunnen gebruikmaken van de geleerde lessen bij  
Betuweroute, HSL-Zuid en andere voorgangers. Dat gebeurt ook  
regelmatig. Onder andere bij de inrichting van het organisatiemodel. 
Vaak is het het projectmanagement (niet in de laatste plaats de project-
directeur, dat haar ervaringen meeneemt van het ene naar het andere 
project. Georganiseerde kennisoverdracht komt veel minder voor.

Stelling
Georganiseerde kennisoverdracht tussen projecten vraagt om rust  
en reflectie aan twee kanten: bij degene die overdraagt en bij  
degene die ontvangt. Deze synchronisatie ontbreekt bijna altijd.  
Pas als de projectdirecteuren van beide kanten rust en reflectie 
afdwingen ontstaat de ruimte en de mogelijkheid om kennisuit-
wisseling werkelijk gestalte te geven.
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