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Ontwikkeling van het vak langs drie hoofdnoemers 
 
Neerlands diep zit als academie voor publieke bouw- en 
infrastructuurprojecten met een groot netwerk van 
projecten en projectmanagers op een geweldige berg 
aan kennis en ervaringen, successen en mislukkingen. In 
leerprogramma’s en kennisuitwisselingsbijeenkomsten 
doen wij inzichten op over de ontwikkeling van ons vak.  
 
Dit document bevat de neerslag in hoofdlijnen van die 
inzichten en de relevantie daarvan voor het vak 
projectmanagement zoals wij die zien, langs drie 
hoofdnoemers: 

 

  Niet van-naar, maar en-en 
 
Wij willen vermijden om te praten en denken in termen 
van ‘oud-nieuw’, ‘van-naar’, ‘goed-slecht’. Nieuwe 
inzichten en richtingen komen als het ware bovenop de 
bestaande. Het is én-én. Zo moet het document ook 
worden gelezen. 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Levend document 
 
Het is en blijft een ‘levend document’ dat nooit af zal 
zijn. Wij beschouwen dit document als het verslag van 
onze voorgaande discussie over nieuwe ontwikkelingen. 
Het document helpt ons om te bezien of wij in onze 
programma’s actueel zijn in het agenderen en 
bespreekbaar maken daarvan. 
 
Ik nodig elke lezer van dit document uit om blijvend mee 
te denken en mee te werken aan verdere verdieping en 
verrijking.  
 
 
Alex Vermeulen 
alex@neerlandsdiep.nl 
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De opgave

Nieuwe inzichten en 

richtingen komen als het 

ware bovenop de bestaande. 



 
 

Niet alleen 
het project centraal 

 En ook 
de opgave centraal 

Waarom is aandacht voor de opgave belangrijk? 

Het managen van projecten verandert in de basis niet van de ene  
op de andere dag 

maar 
nieuwe ontwikkelingen en beleidsthema’s vragen wel om nieuwe accenten in 

het werk 

• Projectsucces wordt gezien als het bereiken van vooraf gestelde 
projectdoelstellingen binnen overeengekomen beperkingen. 

• Focus op scope en TGKIO. 

• Focus op techniek. 

 • Het project is succesvol als het maatschappelijke waarde toevoegt en alle 
belanghebbenden tevreden zijn met resultaat en proces. 

• De informatie- of digitale revolutie is van invloed op de inhoud (industriële 
automatisering), het proces (bijvoorbeeld bij de robotisering/automatisering 
van het projectmanagement) en het samenspel (bijvoorbeeld in het werken met 
BIM). 

• Grotere aandacht voor duurzaamheid en circulaire economie heeft impact in 
alle fasen: plan/ontwerp, realisatie en exploitatie/beheer. 

   

Hoe werkt het? 

Het project heeft afbakening nodig en 
moet tegelijkertijd steeds meer flexibel zijn om dienstbaar te zijn aan de 

continuïteit van de ruimtelijke functie/maatschappelijke activiteit. 

• Projectsturing gericht op bewaken en beheersen. 
• Het project is heeft een duidelijk begin en eind. 
• Het project is klaar als het product is opgeleverd. 
• Aan het eind van het project gaat het resultaat naar assetmanagement. 

 

 • Projectsturing gericht op benutten van kansen voor realiseren van opgave.  
• Scopewijzigingen zijn aanvaardbaar als het realiseren van de opgave daarom 

vraagt. 
• Beleidsthema’s (duurzaamheid, circulaire economie, smart mobility, IV, etc.) 

integreren in scope. 
• De projectmanager krijgt de rol van systeemintegrator, in de volle breedte 
• Projecten worden vaker binnen programma’s en portfolio’s gemanaged. 
• Continu schakelen tussen assetmanagement en projectmanagement. 
• Werkendeweg steeds het doelbeeld herijken. 
• PM gaat reeds in het project voor zorgen dat asset beheerd kan worden. 

• Het project eindigt pas als het beheer is opgepakt. 

   

Wat betekent dat? 

Kijken en handelen vanuit het projectbelang  … waarbij het realiseren van de opgave voorop staat. 

• Focus op ‘de klus klaren’. 
• Projectbelang vooropstellen. 
• Risico’s afwegen en beheersen vanuit belangen project. 

 

 • Handelen vanuit de bedoeling. 
• Sturing en opdrachtgeverschap dienend aan realiseren opgave en 

maatschappelijke, politieke, bestuurlijke, organisatorische inbedding daarvan. 
• Risico’s en kansen afwegen vanuit belangen project, moederorganisatie én 

maatschappij. 

• Continu schakelen tussen organisatie- en projectbelang, tussen lijn en project. 

De opgave 



 
 

 
Minder 

groot en solitair 

 Meer 
netwerken, ketens en allianties 

Het uitgangspunt is: 

Grote projecten en Programmatisch werken 

• Het referentiekader van projectmanagement ligt bij realiseren (grote) 
(nieuwbouw-)realisatieprojecten. 

 • Meer aandacht voor beheer, onderhoud en renovatie.  
• Projecten maken onderdeel uit van een portfolio. 
• Een programmatische aanpak wordt de norm. 

   

Dat vraagt om: 

Werken binnen de projectgrenzen en Gebiedsgericht werken 

• Projecten hebben een solitair karakter naar aard, omvang, scope en 
financiering. 

 • Vaak meervoudig opdrachtgeverschap, gedeelde financiering, etc. 
• Projecten hebben een gebiedsgericht karakter, waarvan duurzaamheid 

een belangrijk onderdeel is. 
• Projecten werken omgevingsgericht met en voor stakeholders aan 

gedragen ruimtelijke oplossingen. 

   

Dat betekent voor de samenwerking: 

Doelgerichte en instrumentele samenwerking en Netwerkgericht denken en werken 

• Een projectmanager is ‘schaap met 5 poten’: hij zorgt voor 
samenwerking teneinde de projectopdracht te realiseren. 

 

 • Een projectmanager is spin in het web: gericht op verbinden in het 
netwerk van share- en stakeholders. 

• Het projectteam is integraal onderdeel van het netwerk  
• Het netwerk wordt benut voor proces en realisatie opgave: 

o door de horizontale collectiviteit te benutten, elkaar meer op 
te zoeken 

o door bestuurlijke besluitvorming gericht te krijgen op het 
realiseren van opgave 

   

En voor de ruimte binnen het systeem: 

Volgen van regels en procedures en Systeemgericht denken en werken 

• Regels en procedures worden letterlijk genomen. 
• Indien ze belemmerend werken verzinnen we een quick fix.  

 

 • Een projectmanager stuurt op gezamenlijk benutten van regels, 
procedures, afspraken, overtuigingen. 

• Belemmeringen worden onderzocht en meer fundamenteel aangepakt. 

Het samenspel 



 
 

 

Minder laten leiden door 
vertrouwde patronen 

 Meer vertrouwen op 
open geest, open hart, open wil 

 
 

 
 
 

• Gericht zijn op ‘in control’ komen.  
• Problemen direct oplossen. 
• Eerst doen, dan denken. 
• Ad hoc reageren op gebeurtenissen en incidenten. 

 • Gezag opbouwend. 
• Nieuwsgierig ontwikkelen en ontdekken. 
• Flexibiliteit, creativiteit en adaptatievermogen. 

   

• Van binnen naar buiten denken. 
• Zich laten leiden door intuïtie. 

 • Zelfreflectie. 
• Stressmanagement. 
• Verbinden. 
• Van buiten naar binnen denken. 
• Eerst luisteren, dan vragen stellen, dan pas handelen. 

   

• Denken in risico’s. 
• Bewust zijn van eigen mentale grenzen. 
• Bewust zijn van beperking van het systeem. 
• Respect voor hiërarchische structuren en posities. 

 • Proactieve houding en lef. 
• Actieve zelfsturing op ontwikkeling eigen loopbaan in verschillende 

levensfasen. 
• Verantwoordelijkheid nemen voor ontwikkeling van het vak 

projectmanagement. 
• Ruimte beter benutten en grenzen opzoeken. 
• Brutaliteit om keuze van de opdrachtgever aan de orde te stellen. 
• Bewust zijn van grenzen eigen invloed. 
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