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Bundelen en delen

Bundelen en delen

In 2003 startte de projectorganisatie Betuweroute met het project ‘Kennis’. 
Doelstelling: alle ervaringen uit het omvangrijke project  met anderen te delen. 
Een van de onderdelen van het project Kennis was een lezingencyclus 
over het thema ‘projectbeheersing’. Een tiental Betuweroute-deskundigen 
organiseerde verschillende lezingenavonden om over te brengen wat er de 
afgelopen jaren binnen de projectorganisatie was geleerd. 

Deze lezingencyclus was een groot succes. De serie werd zelfs vijf keer 
herhaald. Zo’n 150 mensen van o.a. Rijkswaterstaat, ProRail en het Haven-
bedrijf Rotterdam vormden een aandachtig en leergierig publiek. Deze 
lezingencyclus maakte nogmaals de grote betekenis duidelijk van  project-
beheersing in het project Betuweroute En dat maakte het de moeite waard 
om alle ervaringen te bundelen en om te zetten in een handige gids. Op die 
manier kunnen nog meer mensen kennis nemen van de aanpak, de filosofie 
en de dilemma’s.

Het project Kennis is inmiddels geëvolueerd tot het programma ‘Kennis 
in het groot’ (King). Daarin werken de projectorganisatie Betuweroute, 
Rijkswaterstaat en ProRail samen. Ik hoop dat dit boekje over projectbe-
heersing een positieve rol kan spelen binnen King. Ik beveel het in elk geval 
van harte aan als één van de eerste documenten over projectbeheersing in 
een groot project.

Patrick Buck
Directeur Infraprojecten ProRail
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de eerste gids

De eerste gids

Projectbeheersing betekent letterlijk: het beheersen van projecten. 
Als zelfstandige functie binnen een organisatie is het een betrekkelijk 
nieuwe discipline. Deze gids is geschreven op basis van de ervaringen uit 
het project Betuweroute – de aanleg van een goederenspoorlijn van de
Maasvlakte tot aan de grens bij Zevenaar in de jaren 1996-2007 – en 
geeft tips om dergelijke omvangrijke infrastructurele projecten goed in 
de greep te houden. 

Natuurlijk is elk project weer anders en uniek. Denk aan de aard van 
de opdracht, de factor tijd en de veranderende omstandigheden. Project-
beheersing is dus altijd maatwerk. Toch zijn er principes en werkwijzen die 
in elk omvangrijk project kunnen gelden. Die beschrijven we in deze gids 
‘Projectbeheersing in megaprojecten’. Gelardeerd met concrete voorbeel-
den uit de praktijk van de Betuweroute.

‘Projectbeheersing in megaprojecten’ bestaat uit twee delen. In het eerste 
deel (hoofdstuk 1 t/m 4) geven we de kaders aan en beschrijven we de 
basiselementen van projectbeheersing. Voor sommige lezers misschien 
gesneden koek, maar voor een eerste gids op dit vakterrein toch nuttig. 
Vooral in hoofdstuk 4 krijgt de complexiteit van projectbeheersing een 
gezicht. In deel twee (hoofdstuk 5 t/m 8) gaan we meer de diepte in. 
Daar beschrijven we de filosofie van projectbeheersing, de positionering 
en mogelijke dilemma’s. 

De gids ‘Projectbeheersing in megaprojecten’ is het eerste handboek 
dat functie en noodzaak van projectbeheersing in grote projecten tot 
onderwerp heeft.

Utrecht, december 2008
Han van Gelder, Theo van Bekkum, Ingrid Koedood
Martin Schmidt en Robert Jan Messemaeckers
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ProjectBeheersing:  een vak aPart

Hoofdstuk 1

Projectbeheersing: 
een vak apart

Onder projectbeheersing verstaan we alles wat in het werk wordt gesteld 
om een megaproject in de greep te houden en tot een goed einde te 
brengen. Om een megaproject succesvol te kunnen realiseren, moeten we 
een aantal zeer verschillende factoren in het vizier houden. Dat is een vak 
apart. We benoemen de belangrijkste factoren. 

De basis van projectbeheersing is gelegen in de projectopdracht, waarin in 
het bijzonder de scope en bijbehorende financiële en planningsafspraken 
zijn vastgelegd. 
Bij een goede voorbereiding, uitvoering en afronding van de projectopdracht 
wordt gestuurd op de aspecten tijd, geld en kwaliteit. Om tijd, geld en 
kwaliteit te kunnen beheersen zijn instrumenten nodig die vaak als be- 
heersaspect in het directe verlengde van de drie-eenheid worden genoemd: 
informatie en organisatie. Deze twee staan in dienst van de beheersing van 
tijd, geld en kwaliteit.

Scope is geen beheersaspect op 
zich, maar de basis voor beheer-
sing. Het gaat – vanuit project-
beheersing gezien – niet over de 
vraag ‘wat is de projectopdracht’, 
maar ‘hoe is onze projectopdracht 
beheerst uit te voeren binnen de 
gestelde referenties’. Met scope 
bedoelen we het tot stand te 
brengen product.

Tijd, geld en kwaliteit zijn bij de gegeven opdracht de beheersbare 
elementen. Bij tijd gaat het om de te realiseren planning, bij geld om het 
beschikbare budget en bij kwaliteit speelt het voldoen aan de gestelde 
kwaliteitseisen een rol. Het betreft hier producteisen, direct voorvloeiend 
uit de projectopdracht. Informatie: alle relevante ontwikkelingen tijdens het 
project moeten transparant worden gemaakt en helder gecommuniceerd. 
Organisatie: de uitvoeringsorganisatie moet in staat zijn op efficiënte en 
effectieve wijze de projectopdracht uit te voeren. Denk daarbij aan interne 
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kwaliteitsborging, administratieve organisatie, duidelijkheid in rollen etc. Bij 
de beheersing van alle aspecten is gebruik gemaakt van risicomanagement: 
het bepalen en beheersen van de onzekerheden die  bedreigingen of kansen 
vormen om de gestelde doelen te bereiken.

De projectbeheerser houdt al deze referenties nauwlettend in de gaten. 
Maar wie is die projectbeheerser eigenlijk? En waarom is hij nodig? 

De taak van de projectbeheerser

De projectbeheerser adviseert - gevraagd en ongevraagd - en rapporteert 
aan de projectmanager (die eindverantwoordelijk is voor het project) over 
de bewaking van de projectopdracht en daarmee over de factoren tijd, geld, 
kwaliteit, informatie en organisatie. Constant worden op al deze aspecten
de referenties vergeleken met de prognose einde werk. De projectbeheerser 
stelt maatregelen voor die nodig zijn om alle doelstellingen te behalen. Een 
goede projectbeheerser houdt de projectleiding een spiegel voor van het 
eigen handelen. Worden de afspraken opgevolgd zoals beoogd was? Zijn de 
afwijkingen ten opzichte van de opdracht transparant? Worden er aanvaard-
bare alternatieven ontwikkeld als er een afwijking van de opdracht is? Wordt 
er binnen de organisatie goed (juist, tijdig en volledig) gerapporteerd over de 
uitvoering en de ondersteunende diensten? Een goede projectbeheerser 

heeft dat alles op orde en kan op elk moment een beeld geven van de 
uitvoering van het grote project, inclusief gesignaleerde kansen, risico’s 
en knelpunten.

De randvoorwaarden

Voor het goed functioneren van de projectbeheerser is het noodzakelijk dat 
er een duidelijke opdracht voor het project is geformuleerd. Met duidelijke 
en meetbare referenties. Alleen dan kan de projectbeheerser de vorderingen 
van het project goed staven. Wanneer er geen duidelijke referenties zijn, 
dient de projectbeheerser ervoor te zorgen dat die er komen. Pas dan kan 
hij deze bewaken.

Behalve duidelijke kaders heeft de projectbeheerser goede ondersteuning 
nodig. Een soepel werkende projectondersteuning is daarvoor de voorwaarde. 
Denk aan de administratie, de secretariaatsfunctie, de ICT-voorziening, de 
archivering, de facilitaire diensten. Wanneer de ondersteuning goed is, kunnen 
de projectbeheerser en de rest van de organisatie zich concentreren op hun 
eigenlijke taken. Het ontbreken of gebrekkig functioneren van de onder-
steuning vormt een ernstige belemmering voor het slagen van het project.

De plaats van de projectbeheerser 

Bij grote projecten worden ingewikkelde knopen doorgehakt. Daarom moet 
iemand erop toezien dat er zorgvuldige en verantwoorde beslissingen worden 
genomen. En wel op een scherp scheidvlak tussen beslissers en beheersers. 
Infrastructurele megaprojecten zijn erg complex. Er worden allerlei specia-
lismen ingeschakeld om inzicht te krijgen en te houden in de voortgang van 
het project. Ziedaar de taak van de projectbeheerser. Hij streeft naar 
beheersing én overzicht vanuit de projectopdracht. De projectbeheerser
is de bewaker van de actuele projectopdracht en actuele referenties. 

Projectbeheersers zijn terecht trots (het zijn professionals die staan voor 
hun opdracht) wanneer hun werk goed op orde is en de opdracht succesvol 
is afgerond. Dat wil zeggen dat de projectopdracht beheerst is gerealiseerd 
binnen de vastgestelde referenties. Maar de projectheerser moet blijven 
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realiseren dat hij een adviseur en ondersteuner is van de eindverantwoorde-
lijke manager: de projectmanager. De projectmanager heeft in ultieme zin 
het project beheerst.

In de infrastructurele sector is projectbeheersing inmiddels een ingeburgerd 
begrip. In andere sectoren is dat (nog) niet zo. Daar wordt de projectbeheerser 
ook wel de directeur Bedrijfsvoering genoemd, of de directeur Middelen, of 
de directeur Financiën, of de CFO. We zien in de praktijk soms ook 
verwarring over de positie van de directeur Projectbeheersing. Letterlijk 
vertaald betekent ‘beheersen’ immers ‘control’. Op grond daarvan wordt de 
directeur Projectbeheersing wel gezien als de controller. Maar dat is niet 
juist. De directeur Projectbeheersing is stafmanager en bestuurder van de 
processen rond de projectbeheersing. Ondanks deze mogelijke verwarring 
is het verstandig om bij projecten nadrukkelijk vast te houden aan de term 
projectbeheersing. Zo blijft deze functie immers onderscheiden van 
soortgelijke functies in de staande (niet-project)organisatie.

Een stevige basis bij de Betuweroute

Bij de projectorganisatie Betuweroute kreeg de projectbeheersing 
een flinke impuls toen er in de jaren 1998/1999 een probleem dreigde. 
Er leek een groot verschil van mening te bestaan tussen de uitvoerders 
van het project en het besturende ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
Dit verschil van mening ging over scope en bijbehorend budget. Enige 
tijd later kwam een deficit tussen budget en prognose einde werk aan 
het licht. Deze verschillen van inzicht werden aan de zijde van het 
ministerie vertaald in twijfel over de kwaliteit van de bedrijfsvoering.

Voor de oplossing van deze problemen werd een directeur Project-
beheersing aangesteld. Projectbeheersing kreeg hiermee een stevige 
basis. Bovendien tekenden opdrachtgever en opdrachtnemer een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst. Omdat het Betuwerouteproject niet 
alleen een project was, maar ook een maatschappelijke opdracht, was 
het zaak bijzonder transparant te handelen. Daarom werden nieuwe 

gezamenlijke basisreferenties vastgesteld, apart voor de referenties 
tijd, geld en kwaliteit. In dit proces werden de verschillen tussen de 
beelden van de opdrachtgever en opdrachtnemer naast elkaar gelegd.  
Op basis daarvan werden de referenties aangescherpt. En zo ontstond 
een gedeeld beeld over de projectopdracht, inclusief spelregels hoe 
met mogelijke wijzigingen om te gaan.

Bij de Betuweroute heetten deze referenties: de Aanlegbegroting (geld), 
de Masterplanning (tijd) en het Functioneel programma van eisen 
(kwaliteit). Dit akkoord tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer 
werd het Mallejanakkoord genoemd (naar het hotel waarin het overleg 
gevoerd werd). Ook werd de informatiebehoefte van de opdrachtgever 
nader gespecificeerd, werden de organisaties van opdrachtgever en 
projectorganisatie op elkaar afgestemd en de processen en rollen binnen 
de projectorganisatie en met de opdrachtgever helder beschreven. 

ProjectBeheersing:  een vak aPartProjectBeheersing:  een vak aPart
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de manier van werken

Hoofdstuk 2

De manier
van werken 

Elk megaproject is uniek. Dat maakt ook de projectbeheersing van het
project uniek. Toch zijn er standaardwerkwijzen en handige tips uit de 
praktijk te destilleren. Want in alle gevallen gaat het erom de referenties
tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie in de greep te houden. In dit 
hoofdstuk bespreken we de manier van werken van de projectbeheerser
en tips uit de praktijk.

De projectbeheerser bepaalt in overleg met de projectmanager eerst 
verantwoordelijkheden, rollen en werkwijzen. Vervolgens moeten deze in 
stand worden gehouden en zorgvuldig bewaakt. Daarbij is een stevige 
aanpak noodzakelijk, want afspraken moeten nagekomen worden.  

Referenties zijn begin- en eindpunt

De projectbeheerser heeft duidelijke referenties nodig. Deze referenties 
vormen namelijk het begin van de projectopdracht. Voorafgaand aan een 
project moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt over tijd, geld, 
kwaliteit, informatie en organisatie. Die afspraken bieden houvast tijdens de 
loop van het project en gedurende de uitvoering kan de voortgang van het 
project worden afgezet tegen deze referenties. Daarnaast is het heel 
gewoon dat in de uitvoeringsfase de projectopdracht enkele malen wordt 
uitgebreid of aangepast aan de laatste inzichten. Daarmee introduceren we 
het begrip ‘actuele referentie’, zodat de voortgang van het project daartegen 
kan worden afgezet.

Binnen de projectorganisatie Betuweroute 
is heel consequent gebruik gemaakt van 
het plan-do-check-act-model. De perma-
nente bezinning op de uitvoering van 
plannen en de consequente beschou-
wing van de organisatie gericht op de 
fase van het project, zijn herkenbaar in 
de vele reorganisaties en aanpassingen 
van de werkwijzen.

act

check

plan

do
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Als er geen referenties zijn, kan de projectbeheerser niets beheersen. 
Natuurlijk zoekt de projectbeheerser dan een referentiepunt waartegen 
de ontwikkelingen afgezet kunnen worden. Want dat is er altijd.
Het doel  is dat het project binnen de vastgestelde referenties wordt 
uitgevoerd. De sturing en verantwoording zijn er gedurende de looptijd van 
het project dan ook op gericht om de prognose aan het einde (de ‘prognose 
einde werk’) ten opzichte van de actuele referentie te blijven meten en 
verantwoorden. Het actueel houden van de projectopdracht met bijbehorende 
referenties is een permanent proces. Dit proces is essentieel om het 
gedeelde beeld tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te behouden.

Rapportages zijn nuttig voor iedereen

Om de voortgang te monitoren, gebruikt de projectbeheerser een handig 
instrument: de rapportagecyclus. Daarin staat duidelijk vermeld hoe het 
ervoor staat met de voortgang van het megaproject. De prognosticeerde 
eindstand van de diverse aspecten wordt getoetst aan en afgezet tegen de 
vooraf vastgestelde referenties. Ook voor de opdrachtgever is de rapportage 
een instrument. Zo houdt hij grip op het project en kan hij zich middels een 
voortgangsrapportage verantwoorden richting de Tweede Kamer, zoals dat 
voor megaprojecten is voorgeschreven. (De Betuweroute valt onder de 
procedureregeling grote projecten en daarom moet de minister zich 
halfjaarlijks verantwoorden tegenover de Tweede Kamer.) 

Voor het opstellen van een goede rapportage moet de projectbeheerser 
informatie verzamelen uit de organisatie en deze consolideren. Daarom 
is het noodzakelijk dat hij een duidelijke en stevige plaats inneemt binnen 
de projectorganisatie. Hij heeft de organisatie nodig. De projectmanager 
gebruikt de rapportage om sturing te geven. Daarom zal de projectleiding 
aan de organisatie duidelijk moeten maken dat alle relevante informatie 
volledig en op tijd in de rapportages dient te worden opgenomen: geen 
politiek op de werkvloer. Deze rules of engagement dienen stringent door 
het management te worden uitgedragen.

De projectbeheerser consolideert en analyseert de ingediende rapportages 
ten behoeve van de projectmanager. Hij rapporteert de voortgang van het 
project van de afgelopen periode. Tevens vindt er een confrontatie plaats 
tussen referenties en prognose einde werk inclusief het bijbehorende 
risicoprofiel. De projectbeheerser bekijkt namelijk steeds of de situatie 
van dat moment gevolgen heeft voor het bereiken van de einddoelen van 
het project. 

‘Wij zijn los’

Op verschillende momenten is het project Betuweroute ‘los’ geweest. 
Op zulke momenten dachten opdrachtgever en opdrachtnemer verschil-
lend over de referenties. In die gevallen bleek het vaak moeilijk om de 
communicatie over deze vraagstukken gaande te houden. Het ging 
hier dan ook om complexe belangentegenstellingen met grote politieke 
gevoeligheden. De projectbeheerser had in deze fase vooral de taak 
om de verschillen in kaart te brengen en te analyseren en te adviseren 
over mogelijke oplossingen.
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Vertrouwen is alles

Een projectbeheerser kan zijn werk alleen doen als de projectleiding 
vertrouwen heeft in zijn adviezen. Ook de verschillende disciplines in de 
projectorganisatie moeten vertrouwen hebben in de projectbeheerser en 
hem alle relevante informatie volledig en op tijd verstrekken. Dat vertrouwen 
is er pas als blijkt dat er goede adviezen worden gegeven en dat er respect- 
vol wordt gewerkt met de verstrekte informatie. Uiteraard wordt dit ook 
afgedwongen binnen de procedures met betrekking tot de planning en 
control-cyclus en de houding van het management. 

Vertrouwen is er dus niet meteen en vanzelf. Daarom moet de project-
beheerser vanaf de start van het proces herhaaldelijk zorgvuldig uitleggen 
wat projectbeheersing is, waarom het wordt gedaan en wat er gebeurt 
met de door de verschillende disciplines en lagen verstrekte gegevens. 
Bijvoorbeeld dat wat er gerapporteerd wordt uit de bouwput uiteindelijk 
herkenbaar gerapporteerd wordt door de minister aan de Tweede Kamer. 
Communiceren met de verschillende disciplines binnen de projectorgani-
satie is een kerntaak voor de projectbeheerser. Hij moet steeds duidelijk 
maken wat er met de informatie is gebeurd. En bij problemen tussentijds 
overleggen. 

Als de projectbeheerser voldoende gezag heeft verworven om als serieuze 
partij bij de besluitvorming betrokken te zijn, dan komt de samenwerking 
tussen de verschillende functies in het project pas echt op gang. Als dat 
niet lukt, dan is hij een gedwongen hulpje. En niet meer dan dat. Dan zal de 
strijd tussen voortgang en beheersing tot het einde toe doorgaan en dit zal 
het nastreven van een  gezamenlijk doel in de weg blijven staan. In dit spel 
is het ook van essentieel belang dat de positie en rol van de omgeving 
(project in de publieke sector) een ieder (met name de lijn) heel duidelijk is.

Even wennen

Binnen de projectorganisatie Betuweroute leidde de introductie van 
de directeur Projectbeheersing, met nieuwe rollen en werkwijzen, in 
eerste instantie tot een conflict. De eerste adviezen van de directeur 
Projectbeheersing aan de projectleiding gingen over de rapportage 
van een regionale directeur. Deze wees de adviezen af. “Ik heb geen 
behoefte aan een extra pottenkijker. Ik heb een eigen controller en 
dat moet voldoende zijn”, was de reactie. De regionale directeur was 
gewend om eigen baas te zijn en voelde er niets voor dat anderen zich 
gingen bemoeien met zijn domein. Het ging daarbij niet om inhoud van 
de rapportage, maar om de acceptatie van een organisatielaag in het 
verantwoordingsproces.

Een centrale positie in de organisatie

Om het vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te 
herstellen, werd ook in het project Betuweroute een verbeterd 
rapportagesysteem geïntroduceerd. Met transparante rapportages 
lukte het de projectorganisatie om aan een vertrouwenwekkend 
beeld te bouwen.  

de manier van werken de manier van werken
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Op zoek naar balans 

De primaire taak van de projectbeheerser is het streven naar een duidelijke 
projectopdracht met bijbehorende referenties en de bijbehorende prognoses. 
Maar ook tussen de kale cijfers en gegevens en de inhoudelijke uitdagingen 
die het project met zich meebrengt, moet de projectbeheerser de juiste 
balans zien te vinden. Hij moet de samenhang zien tussen gegevens en 
beheersingsvraagstukken. De voornaamste buitenwereld voor de project-
beheerser betreft in deze de opdrachtgever en zijn controle (audit)apparaat.

Evenwichtskunstenaars

Goede projectbeheersers streven dus constant naar evenwicht: evenwicht 
tussen informatie en analyse en (voor)oordelen, evenwicht tussen korte en 
lange termijn, evenwicht tussen interne gerichtheid en de belangstelling 
van buiten, evenwicht tussen de verschillende interne informatiestromen. 
Goede projectbeheersers zoeken in essentie altijd naar de verschillen. 
Bij verschillen moet er immers gestuurd worden en de projectbeheersers 
moeten aanwijzen waar er gestuurd moet worden.

Valkuilen

Een projectbeheerser zonder goede voeling 
met de organisatie functioneert niet. Hij moet 
de organisatie en de mensen die er werken 
begrijpen en doorgronden. De organisatie 
moet van haar kant ook de rol van de project-
beheerser serieus nemen. Bij grote projecten 
heeft de projectbeheerser een positie in de 
lijn en is zijn rol in de processen verankerd. 
Door bij de introductie van de ‘nieuwe’ rol 
van de projectbeheerser specifiek aandacht te besteden aan rol, positie 
en gevoelens van lijn en staf kunnen deze valkuilen worden ontweken. 
Een project start-up is hier in de aanvang van een project een goed 
middel voor.

TIP | De positie van projectbeheerser wordt gevestigd door              
professionaliteit, rolbesef en goede procedurele afspraken. 

Door de extra aandacht voor de rapportage werd de projectleiding 
overtuigd van de noodzaak van de verdere professionalisering van 
de projectbeheersing. De introductie van een ‘countervailing power’ 
(een tegenkracht) was nodig om evenwicht in de organisatie te brengen.
De regionale directeur moest leren het spel met gewijzigde regels 
voort te zetten en de nieuwe wijze van rapporteren en stevigere 
positionering van projectbeheersing te accepteren. 

de manier van werken de manier van werken
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Projectbeheersing is mensenwerk

In dit boekje schetsen we een aantal vaste werkwijzen en terugkerende 
patronen bij projectbeheersing. Maar minstens zo belangrijk is de menselijke 
factor. Want mensen bepalen voor een groot deel hoe de verhoudingen liggen, 
bijvoorbeeld tussen een projectmanager en een projectbeheerser. 
Daar komen haast geen standaardwerkwijzen aan te pas. Voor de goede orde, 
waar we het over de rol van de projectbeheerser hebben bedoelen we 
uiteraard ook het team dat hem ondersteunt. Een megaproject beheers je 
nou eenmaal niet in je eentje.

Binnen zo’n project zijn er vaste kaders, die bewaakt worden, en tegelijkertijd is 
er de dynamiek vanuit de opdrachtgever en politiek, de omgeving en de 
techniek. Er wordt voortdurend aan de kaders getrokken. De projectbeheerser 
moet een krachtig persoon zijn, wil hij in deze dynamiek de beheersing goed 
kunnen borgen. Soms moet hij uit beheersingsoogpunt tegen zuiver technische 
en projectmatige argumenten ingaan.

Het is dan ook een misverstand om te denken dat een projectbeheerser puur 
een cijferaar is. Zeker worden veel onderdelen van projectbeheersing vast-
gelegd in cijfers of andere meetvarianten. Maar hoe belangrijk die cijfers ook 
zijn; bij alle gegevens behoort een persoonlijke inschatting en een persoonlijk 
advies. Een goede projectbeheerser adviseert niet alleen op basis van de 
cijfers, maar ook op basis van het gevoel over de richting van het project
en over de uitvoering. 

Het recht van de sterkste 

Binnen de projectorganisatie Betuweroute moesten de projectdirecteur 
en zijn directeur Projectbeheersing goed samenwerken. Die samen-
werking moest ook binnen de organisatie duidelijk zichtbaar zijn. In een 
bouworganisatie zoals die van de Betuweroute was dat niet zo vanzelf-
sprekend. De projectdirecteur heeft de eindverantwoordelijkheid en is 
veelal iemand met een technische achtergrond. Het gaat tenslotte om 
een bouwproject! De ondersteunende staf werd in de organisatie 
aanvankelijk door velen vooral gezien als een noodzakelijk kwaad. 
Zij moesten hun rol verdienen door goede ondersteuning te bieden én 
te blijven meedenken met het projectmanagement. Toen de uitvoering 
was opgestart en de directeur Projectbeheersing werd aangesteld, 
kostte het hem tijd en moeite om in de organisatie de erkenning 
te krijgen en iedereen te overtuigen van de noodzaak van een even-
wichtige rolverdeling in de projectorganisatie. Deze rolverdeling is 
ook vastgelegd in essentiële procedures en de mandaatregeling. 
De essentie van de procedures is gelegen in het ‘4-ogen principe’.

TIP | Omdat je te maken hebt met verschillende bloedgroepen die 
grosso modo te verdelen zijn in meer technisch onderlegde functionaris-
sen (met name in de lijn) en de projectbeheersers (staf) valt het te 
overwegen in een groot infrastructuurproject niet een ingenieur als 
projectbeheerser aan te stellen. Checks and balances kun je inbouwen 
in de organisatie en haar processen, maar ook door mensen met 
verschillende achtergronden in de organisatie een plek te geven.  
De positie van de projectbeheerser leent zich bij uitstek voor een 
persoon zonder technische achtergrond.

de manier van werken de manier van werken
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Hoofdstuk 3

De plaats in de
organisatie 

In de vorige hoofdstukken zijn vooral taak en werkwijzen van de project-
beheerser belicht. Maar hoe organiseer je de functie projectbeheersing? 
Welke plaats geef je het? Een lastige vraag, zeker wanneer het gaat om 
megaprojecten waarbij voor de verschillende disciplines binnen de project-
beheersing aparte afdelingen en meerdere functionarissen zijn betrokken. 
Bij kleinere projecten komen deze disciplines overigens ook voor, maar 
worden dan geclusterd.

Afspraken en processen rondom projectbeheersing moeten centraal en 
uniform worden gemaakt en beschreven. De plaats van de verschillende 
functionarissen binnen de projectbeheersing kan grofweg op twee 
manieren worden georganiseerd: centraal of decentraal. Bij de keuze gaat 
het om factoren als de fase van het project, de aard van de organisatie, 
de aard van de projectmanager en de omvang van het project. Bij grote 
projecten wordt de projectbeheersing vaak deels decentraal geplaatst. 
Welke keuze er ook wordt gemaakt het is van essentieel belang dat de 
functionele aansturing vanuit de centrale afdeling komt.

Organisatie-mogelijkheid 1: centraal

Projectmanager
onderdeel

Projectmanager
onderdeel

Projectmanager
Overall

Projectmanager
onderdeel

Centrale
Projectbeheersing
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Organisatie-mogelijkheid 2: decentraal Ook de plaats die de projectondersteuning heeft binnen de organisatie kan 
verschillen. In veel gevallen wordt die ook binnen het gebied van de 
projectbeheerser geplaatst.

Streven naar samenhang

Veel taken die bij een groot project worden vervuld, kunnen gemakkelijk 
het predicaat ‘projectbeheersing’ krijgen. Immers: veel disciplines in de 
projectorganisatie hebben te maken met de voortgang en bewaking van het 
project. Het moet helder zijn dat de projectbeheerser over de beheersing 
van het project gaat. En het is vanzelfsprekend dat beheerstaken op de 
afdeling Projectbeheersing op een consistente en consequente manier 
worden aangepakt. Alleen op die manier kan projectbeheersing systema-
tisch werken. Als de dynamische, anticiperende kant van het project en de 
beheersende kant respect hebben voor elkaars rol en positie, kan de 
dynamiek worden gemanaged.

Projectmanager
onderdeel

Projectmanager
onderdeel

Projectmanager
Overall

Projectmanager
onderdeel

PB-centraal

Control

Kostenmanagement

Claimbeheer

Documentmanagement

Opdrachtgever

Projectmanager

Projectbeheersing

Kwaliteitsbeleid

Projectondersteuning

Scopebeheer

ICT

Finance

Capaciteitsmanagement 
/ HRM

Risicomanagement

Planning

Officemanagement

Services

PB-decentraal PB-decentraal PB-decentraal
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Maar hoe dan ook: alle mensen die bij de projectbeheersing werken, 
dragen er toe bij dat alle informatie uit de projectorganisatie bijeengebracht 
kan worden en op een eenduidige manier wordt verwerkt en gerappor-
teerd. Alleen op die manier kunnen zij een waardevolle integrale bijdrage 
aan de besluitvorming en beheersing leveren. In de rapportage van de lijn 
aan de projectleiding komt deze samenhang binnen de afdeling Project-
beheersing tot uiting. 

Dynamisch beheersen

De afdeling Projectbeheersing dient rekening te houden met de verschillende 
fasen in een megaproject. Projecten hebben namelijk een levenscyclus, die 
globaal uit vier delen bestaat. De startfase (initiatiefase) kenmerkt zich door 
veel ontwikkelingen en creativiteit. De conditioneringsfase vraagt stevige 
besluitvormingslijnen voor het oplossen van complexe inpassingsvraagstuk-
ken. De uitvoeringsfase kent veelal strakke regels, omdat er veel activiteiten 
tegelijkertijd plaatsvinden. Tijdens de overdrachtfase, de fase waarin het 
project wordt opgeleverd, is veel uitleg aan derden noodzakelijk. Binnen de 
Betuweroute liepen de fasen door elkaar heen, de Betuweroute heeft veel 
kenmerken van een programmaorganisatie. 
Iedere fase kent een eigen orde. Aan het begin van het project is er betrek-

Eenheid realiseren

Eenheid van de afdeling Projectbeheersing ontstaat door:
•	 Een	hoogwaardig	en	sluitend	systeem	te	realiseren;	
•	 Respect	voor	het	systeem	te	behouden	en	daar	waar	nodig	
 maatwerk te regelen; 
•	 Eenduidig	en	transparant	te	werken;
•	 Over	afwijkingen	ten	opzichte	van	het	systeem	verantwoording	
 af te laten leggen;
•	 Bij	de	projectorganisatie	begrip	te	kweken	voor	de	werking	
 van het systeem; 
•	 Draagvlak	in	de	top	van	de	organisatie	te	hebben.

kelijk weinig geregeld en relatief veel chaos. Daarna is er een periode van 
regulering en tenslotte ontstaat aan het einde weer enige chaos. De 
projectbeheersing maakt deze fasen mee en moet in elke fase – met de 
verschillende ordes binnen de fase – zijn eigen positie en uitwerking vinden. 
Dat maakt projectbeheersing dynamisch. In grote projecten doet zich ook 
nog het fenomeen voor dat de fases elkaar gedeeltelijk in de tijd overlappen: 
je bent op één onderdeel al in uitvoering of aan het opleveren, terwijl andere 
onderdelen zich nog in de initiatie- of conditioneringsfase bevinden.

de Plaats in de organisatie de  Plaats in de organisatie 
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Besluiten en principes

De projectbeheerser is geen beslisser. Maar hij let er wel op dat beslissingen 
op tijd en zorgvuldig worden genomen. Projectbeheersers zorgen voor het 
zichtbaar maken van de afwegingen bij de besluiten en voor het verhaal 
achter de besluiten. Ook zorgen zij ervoor dat deze besluitvorming expliciet 
wordt gemaakt en wordt opgenomen in de projectdossiers. Om de zorgvuldige 
besluitvorming te bewaken, bekijken projectbeheersers heel gedetailleerd 
naar de manier waarop beslissingen worden genomen. 

Ook al lijken beslissingen goed voor- 
bereid en gepland; ze zijn dat lang niet 
altijd. Soms worden besluiten niet 
genomen, maar lijken ze te ontstaan. 
In een discussie tussen verschillende 
managers bijvoorbeeld kan gaandeweg 
de behoefte groeien om een bepaald 
besluit te nemen. En tegelijkertijd 

groeit de consensus over de te varen koers. Zo’n proces kan zo krachtig 
zijn dat het besluit er eigenlijk al ligt voordat het is opgeschreven.

Projectmanagers en projectbeheersers kunnen soms pittige discussies 
voeren over principes bij besluiten. Dat kan nuttig zijn, bijvoorbeeld wanneer 
een besluit niet transparant genoeg is voor de opdrachtgever. De dynamiek 
van het project vraagt bijna altijd om een specifieke oplossing voor het 
moment, niet voor de eeuwigheid of voor andere projecten.

Ratio of reactie?

In theorie worden besluiten over technische vraagstukken rationeel 
genomen. Maar in werkelijkheid blijkt een megaproject te complex 
om van volledige rationaliteit uit te gaan. Een voorbeeld: de tunnels 
van de Betuweroute waren in eerste instantie beveiligd door middel 
van brandwerende bekleding voor een goederenspoorlijn. Door een 
aantal gruwelijke incidenten in tunnels in de Alpen veranderde echter 

het vooraf vastgestelde veiligheidsniveau. Bovendien bleken de tunnels 
in het Nederlandse landschap de waterkerende functie van dijken te 
ondermijnen, waardoor aanvullende eisen voor de veiligheid moesten 
worden vastgesteld. Vervolgens werd een studie gedaan naar de kosten 
van herstel na een calamiteit ten gevolge van brand in een tunnel. Uit 
die studie kwam naar voren dat herbouw op dezelfde plaats vrijwel on-
mogelijk is. Er moesten dus veel meer kosten gemaakt worden om aan 
al die nieuwe wensen te voldoen. Uiteindelijk bleek een investering in 
meer preventie de meest rendabele oplossing. Een tijd lang buitelden de 
inzichten over elkaar heen en werd de besluitvorming steeds aangepast. 
Dat lijkt inconsistent, maar het is wel een reactie op de verschillende 
invloeden op een megaproject.
Externe factoren kunnen van vergaande invloed zijn op de project-
opdracht en de bijbehorende referenties.

de Plaats in de organisatie de  Plaats in de organisatie 
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Hoofdstuk 4

De instrumenten
In de instrumentenkoffer van de afdeling Projectbeheersing zit een groot 
aantal specialismen. En hoe groter het project, hoe meer specialismen. 
De instrumenten zijn te verdelen in beheersingsspecialismen en onder-
steuningsspecialismen. In dit hoofdstuk nemen we ze allebei onder de 
loep. De meeste specialismen komen bij alle projecten voor. Echter in 
kleine projecten zie je dat deze functies zijn gebundeld en toebedeeld aan 
minder functionarissen. De samenhang tussen de verschillende beheer-
sende disciplines vormt de basis voor integrale projectbeheersing.

De verschillende instrumenten die tot projectbeheersing worden gerekend 
leveren elk input voor de beheersing van en besluitvorming binnen het 
project. Hieronder beschrijven we kort de verschillende specialismen. 

Kostenmanagement

Kostenmanagement kent per fase van het project een andere rol. In de 
ontwerp- en contracteringsfase beoordelen of maken ze de raming, beho-
rende bij het vigerende ontwerp of de aanbiedingen. In de uitvoeringsfase 
beoordeelt de kostenmanager alle wijzigingen met financiële consequenties 
en adviseert de projectmanager hierover.

Risicomanagement
Kwaliteitsbeleid

Scopebeheer Planning

Finance

Verantwoorden

Control

HRM Kostenmanagement

Receptie Secretariaat

 Catering Facilitaire dienst

DIV

Verantwoorden

Huisvesting

ICT Archief
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Elk ontwerp wordt kostentechnisch doorgelicht. Indien nodig voorziet 
de kostenmanager dit ontwerp van alternatieven, natuurlijk met een 
bijbehorende begroting. 

Tijdens het proces let de kostenmanager primair op het beheersaspect 
geld; het project moet worden gerealiseerd binnen het gestelde budget. 
De kostenmanager houdt de voor de betreffende scope verantwoordelijke 
projectmanager gedurende alle fasen van het bouwproject op de hoogte 
van de ontwikkelingen. Hij stelt hiervoor begrotingen op. Afwijkingen 
tijdens de uitvoeringsfase rapporteert hij aan de projectmanager.

Control 

De controller is het kritische geweten van het project. Hij vertelt de project-
leiding wat hij nodig acht om de doelstellingen van het project te behalen. 
Ook meldt hij wat goed gaat en wat minder goed. Dat doet hij op grond 
van gegevens die hij van zijn afdeling geleverd krijgt. 

De controller heeft een relatief autonome functie. Wel is hij verbonden met 
de afdeling Projectbeheersing. Hier komen immers alle relevante project-
gegevens vandaan die hij nodig heeft om te adviseren. De controller is de 
procesbewaker van de planning en control-cyclus. Hij bewaakt tevens de  
budget van het project, ziet erop toe dat budget toereikend is, of de  uitgaven 
ten laste van de juiste posten worden geboekt, etc. Hij bewaakt de 
procedures en adviseert gevraagd en ongevraagd aan het management. 
Hij speelt een grote rol bij het maken van rapportages.

Risicomanagement

De aanwezigheid van risicomanagement in grote projecten is onomstreden. 
De risicoanalist verzamelt gegevens uit de organisatie en maakt inzichtelijk 
welke risico’s er aan het project of projectonderdelen kleven. Op basis van 
informatie die hij verzamelt berekent hij mogelijke gevolgen van incidenten 
of kansen. En met uitgewerkte simulaties kan hij de risico’s verder toelich-
ten. Dit levert inzichten en harde cijfers in tijd en geld op met betrekking tot 
de gesignaleerde onzekerheden.

Een risicoanalist ondersteunt de projectdirecteur bij het opstellen en be- 
heersen van risico’s. Hij moet de cijfers ook inzichtelijk maken en wegen op 
basis van de door de totale organisatie geleverde informatie. Die vertaalslag 
maakt hij op basis van zijn eigen ervaring en zijn eigen inschatting. Alleen op 
die manier levert de risicoanalist de extra’s die de projectleiding nodig heeft.

Planning

Een goede planner is erg belangrijk voor een groot infrastructureel project. 
Op basis van de met de opdrachtgever afgesproken mijlpalen begint de 
planner met het maken van een masterplanning. Hierbinnen werkt hij de 
onderdelen waarin het project is opgeknipt verder uit. Dat is noodzakelijk 

TIP | Onderscheid de controllerfunctie scherp en zorg dat deze een 
onafhankelijke positie inneemt en zijn expertise goed kan laten gelden.
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om het geheel hanteerbaar te maken. Per projectonderdeel stelt de planner 
afzonderlijke planningen op. Deze worden regelmatig vergeleken met de 
werkelijke situatie op dat moment om te kijken of er nog steeds grip is op 
het project. Een goede planning en een daarop aangepaste rapportage over 
de uitvoering van het projectonderdeel, vormen samen met het financiële 
plaatje de basis van een gedegen voortgangsrapportage aan de opdrachtgever. 

Ook de afdeling Planning moet een duidelijke en stevige plek hebben in de 
organisatie. De projectorganisatie moet goed nadenken over de samenhang 
tussen de verschillende deelplanningen en welke instrumenten worden 
gebruikt. De afdeling planning adviseert hierbij.

Scopebeheer 
Maatschappelijke discussies, veranderende technische eisen en wets- 
wijzigingen kunnen leiden tot scopewijzigingen. In een groot infrastructureel 
project zijn wijzigingen dus onvermijdelijk door ontwikkelingen in de externe 

randvoorwaarden. Wijzigingen in het beleid kennen een andere dynamiek 
dan die in de uitvoeringswereld. Lopen beleid en bouw niet met elkaar in 
de pas, dan ontstaat er spanning tussen de ‘beleidswens’ – wat later de 
‘bestelling’ wordt - en het ‘gecontracteerde’ – de vigerende projectopdracht. 
Hiermee wordt het principe 
‘bouw volgt beleid’ onder 
spanning gezet. Die complexi-
teit wordt meestal onderschat 
of onvoldoende onder ogen 
gezien. Het scherp in beeld 
houden van de scope door de 
scopebeheerder is een eerste 
vereiste om het overleg tussen 
opdrachtgever en opdrachtne-
mer soepel te laten verlopen. Het scopebeleid binnen de Betuweroute was 
er eveneens op gericht om bij de oplevering van de projectopdracht aan te 
kunnen tonen dat aan de projectopdracht is voldaan. Scopebeheer hield bij 
de Betuweroute ook in te bewaken dat de projectopdracht, op het aspect 
kwaliteit beschreven in een functioneel programma van eisen (FPvE), 
volledig en juist is uitgewerkt in een technisch programma van eisen 
(TPvE). Bij de overdracht van het project aan de beheerder – ProRail – 
was dit tevens de basis voor de verificatie en validatie in het proces van 
acceptatie & overdracht.

Bevriezen is een illusie

Het is altijd de grote wens van bestuurders om de scope van het 
project zo snel mogelijk te bevriezen. Maar dat blijkt steeds weer 
een illusie. Sommige onderdelen zijn bij aanvang nog onvoldoende 
uitgekristalliseerd, zodat verder ontwerpen alleen al leidt tot 
wijzigingen. De veranderende beelden in de samenleving ten 
aanzien van tunnelveiligheid brachten met zich mee dat de project-
opdracht op het gebied van brandveiligheidsmaatregelen moest 
worden aangepast.

de instrumenten de instrumenten
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Systeemintegratie

Het grote geheel van een megaproject wordt in de uitvoering onvermijdelijk 
onderverdeeld in behapbare brokken, zowel in omvang als in tijd. Dat is 
onvermijdelijk omdat het nu eenmaal niet mogelijk is alles tegelijk te doen. 
En het is ook onvermijdelijk omdat te grote gehelen niet te overzien zijn. 
Deze decompositie moet met zorg gebeuren. Er moet een logische verdeling 
komen, met goede afstemmingsafspraken op de punten waar overlap zou 
kunnen ontstaan. En tegelijk moet de actie in gang gezet worden die er later 
voor zal zorgen dat de onderdelen weer een geheel gaan vormen. Het 
verdelen en weer bij elkaar brengen is in principe een taak van het lijn- 
management. Het bewaken ervan en het benadrukken van de noodzakelijke 
samenhang vormt echter één van de uitdagingen van de projectbeheersing.

Door specifiek systeemintegratie in te richten konden de losse onderdelen 
op een systematische manier tot één spoorlijn worden gebundeld. Niet 
alleen technisch, maar juist ook op documentair en administratief gebied.

Vijf instrumenten

Binnen de projectorganisatie Betuweroute zijn instrumenten  
gehanteerd om het scopebeheer te ondersteunen: 

•		De	Wijzigingsprocedure	(Wijziging	van	de	projectopdracht,	WPO)		
 zorgde voor een evenwichtige procedure met aandacht voor alle  
 mogelijke gevolgen van een wijzigingsvoorstel op het niveau 
 opdrachtgever – projectorganisatie;

•	 Beheer	van	het	Functioneel	en	Technisch	programma	van	eisen;

•		De	Verificatie	&	Validatie-matrix	(V&V)	was	het	instrument	om	bij	de		
 oplevering aan de opdrachtgever en overdracht aan de beheerder  
 aan te tonen dat via het TPvE aan het FPvE is voldaan;

•	 De	Permanente	Commissie	Referentiebeheer	(PCR)	fungeerde	als		
 permanent bewakingsorgaan van de scope en als voorportaal van  
 het besluitvormingsoverleg over wijzigingsvoorstellen met betrek- 
 king tot de projectopdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer;

•		De	Configuratie	Board	bewaakte	de	gevolgen	van	de	verschillende		
 maatregelen die per contract genomen moesten worden om de 
 aansluiting op een ander contract te regelen – voor de andere 
 soortgelijke contracten.

Scopebeheer vindt op twee niveaus plaats. Op het niveau van de project-
opdracht tussen opdrachtgever en projectorganisatie, zoals hierboven 
geschetst, en binnen de verantwoordelijkheid van de projectorganisatie. 
De tweede situatie betreft wijzigingen waar in principe geen extra  
budget voor wordt toegekend.

de instrumenten de instrumenten
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Rapportage en verantwoording 

Elk project moet rapporteren. 
Vaak is rapporteren een verstard 
ritueel, van het opleveren van 
grote hoeveelheden papier, dat 
weinig concrete aangrijpings-
punten oplevert om de nood-
zakelijke discussie tussen 
opdrachtgever en opdracht-
nemer te voeden. De sturing 
en verantwoordingssystematiek 
binnen de Betuweroute was erop gericht op eenduidige wijze de verschillen 
tussen de actuele stand, actuele referentie en de prognose einde werk 
transparant te beschrijven. Daarbij was er één rapportagemethodiek 
afgesproken, waar men zich van hoog tot laag binnen de organisatie aan 
moest houden. De weerstand die er bij de invoering van de systematiek 
was, verdween snel toen men ervoer hoe handig het is om volgens een 
vaste methodiek en format te rapporteren, en zélf ook goed op de hoogte 
te zijn van de situatie binnen het eigen projectonderdeel.

Het is handig om de rapportage die 
extern geleverd wordt zo nadrukkelijk 
mogelijk te koppelen aan de opdrachten 
die verstrekt zijn. En dus ook te koppelen 
aan de interne verdeling van taken. De 
rapportage moet gaan over de afwijkingen 
van de opdrachten en de noodzakelijke 
ingrepen om die afwijkingen het hoofd 
te bieden. Daarnaast dient de focus op 
de risico’s en kansen gericht te zijn. 
Indien de rapportages transparant zijn 
kunnen problemen in de bouwput 
rechtstreeks zichtbaar worden in de 
discussie tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer.

De rapportage is de verantwoordelijkheid van het lijnmanagement. 
De projectbeheersing levert gegevens aan op alle noodzakelijke onderdelen. 
De projectbeheersing levert ook kritisch commentaar op basis van de 
bewaking van de referenties. Maar de discussie over de rapportage is een 
zaak van de managers onderling. 

Binnen de Betuweroute is ter ondersteuning van de projectdirecteur een 
Q-commissie (Q staat hier voor Kwaliteit en Kwartaal, omdat elk kwartaal 
een rapportagecyclus uitgevoerd werd) ingesteld. Deze bestond uit enkele 
medewerkers van projectbeheersing. De Q-commissie bestudeerde de 
rapportages en voorzag deze van een annotatie ten behoeve van het 
kwartaalgesprek tussen de projectdirecteur en zijn managers.

Van weghouden tot openbaar maken

Binnen het project Betuweroute is voor de rapportage het TSV-systeem 
ingevoerd: de Transparante Sturing en Verantwoording. Deze rappor-
tagestructuur en –werkwijze gaf inzicht vanuit de bouwput tot aan de 
top van de organisatie en aan de opdrachtgever. In de driemaandelijkse  
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Services

In veel projecten regelt de projectbeheersing ook de ondersteuning, zoals 
huisvesting, facilitaire zaken, technische infrastructuur en informatievoorziening 
bijvoorbeeld. Deze ondersteuning is een voorwaarde om de primaire processen 
ook goed te laten verlopen. Maar daarnaast blijkt dat veel ondersteunings-
keuzen ook strategische elementen in zich dragen. Centraal of decentraal, 
regels of vrijheid/blijheid, dicht bij de werkput of veraf in een nietszeggend 
kantoor: het speelt allemaal een rol en is ook nog faseafhankelijk. Bijzonder 
om in te zien dat zelfs ondersteuning dynamiek met zich meebrengt. 
De keuzes die hierin worden gemaakt hebben vaak een grotere impact 
dan op het moment van beslissen lijkt. 

De documentaire informatievoorziening is daar een goed voorbeeld van. 
De keuze voor een goed archiefsysteem met stringente procedures blijkt 
in een langlopend megaproject essentieel te zijn voor de acceptatie en de 
overdracht van het project. Zonder de laatste 1% noodzakelijke documenten 
blijkt de laatste horde – acceptatie door de opdrachtgever en beheerder – 
niet gehaald te kunnen worden. Maar bij het begin van de rit was niet 
bekend welke 1% daarvoor nodig was. En de overige 99% van alle 
documenten moest dus ook op orde zijn.

stuurgesprekken tussen de lijnmanagers werden de knelpunten 
gesignaleerd en werden besluiten genomen over de aanpak van die 
knelpunten. Door de consequente toepassing van het systeem werden 
veel problemen doorzichtig en oplosbaar. En over andere problemen 
kon helder worden gecommuniceerd.

De ontwikkeling en toepassing van het TSV-systeem was een reactie 
op grote problemen tussen de projectorganisatie en de opdrachtgever. 
De gevolgde strategie was aanvankelijk: houd problemen zo lang 
mogelijk weg van de politiek, want anders komt de realisatie van het 
project in gevaar. Begrijpelijk, omdat er al veel van dat soort discussies 
gevoerd waren. Toch was de discussie over de budgetproblemen 
onontkoombaar. Die is ook gevoerd en heeft geleid tot uiteindelijk 
stevige besluiten. En tot een doorbraak in het denken over transpa-
rantie en rapportage.
De ontwikkeling van het TSV-systeem was een uitdrukking van de 
professionele aanpak van projectbeheersing die door de Algemene 
Rekenkamer en de parlementaire onderzoekscommissie Duijvestein 
nadrukkelijk in het zonnetje is gezet.

Flexibiliteit

De lange duur en complexiteit van een project als de
Betuweroute maakt het ingewikkeld om bij het begin exact in
te schatten welke ondersteuning nodig is voor de facilitaire diensten, 
voor  documentaire voorzieningen en ICT. Dat vereist dus flexibiliteit 
van de toegankelijkheid van data, inrichting, aantallen werkplekken, 
verschillende software en inzet van netwerkverbindingen. 
Bij de projectorganisatie Betuweroute vormde de instroom
van nieuwe medewerkers een impuls voor veranderingen
en verbeteringen. 

TIP | Signaleer risico’s en start  
zo snel mogelijk de communicatie 
over oplossingsscenario’s. Zorg 
voor vertrouwen in de transparantie 
van de projectorganisatie. Dat is 
essentieel voor de verdere uitvoe-
ring en voor de open communicatie  
met de opdrachtgever.

de instrumenten de instrumenten
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Kwaliteit en organisatie

Al vanaf het begin van de projectorganisatie 
Betuweroute had het management ingezien 
dat een dergelijk project ook om specifieke 
aandacht vraagt voor wat betreft organisatie 
en werkmethoden. Dat is gedaan door een 
aparte afdeling de organisatie – mede – te 
laten inrichten en een kwaliteitssysteem te laten opzetten en onderhouden. 
Vervolgens was het zaak de set procedures, gericht op transparantie,  
controleerbaarheid en bewaking van afspraken, levend te houden.

Het kan een strategische keuze zijn de organisatie een bijzondere status te 
geven door te kiezen voor certificering van de organisatie op dit onderdeel. 
Dat vereist extra aandacht voor de permanente vastlegging van procedures, 
een regelmatige audit op de uitvoering en een voortdurend intern gesprek 
over de vraag hoe de organisatie en de mensen in de organisatie omgaan 
met de regels. Maar ook zonder de formele stap van certificering kan het 
kwaliteitsbeleid alleen functioneren met een stevige positionering en 
vastgelegde procedures. Want verandering is in feite alleen maar mogelijk 
op basis van vastgelegde regels: een beschreven werkwijze kun je veranderen, 
een ongeschreven niet!

HRM

Mensen zijn van groot belang binnen projecten. De samenstelling van het 
projectteam is van doorslaggevend belang voor het slagen van een project. 
Daarbij komen veel verschillende aspecten aan bod: de fasering van het 
project (hebben we per fase verschillende soorten mensen nodig?), de 
herkomst (welke verhouding tussen intern en extern is nuttig?), de comple-
mentariteit (is er een goed evenwicht tussen de verschillende competenties 
die nodig zijn?). Ook de mogelijkheden die de moederorganisatie van het 
project biedt, spelen een rol. 

In principe zou de organisatie moeten streven naar het beste team voor het 
project. In de werkelijkheid zal meestal volstaan moeten worden met het 
relatief beste team. Met andere woorden: datgene wat binnen de gegeven 

omstandigheden mogelijk is. Afhankelijk van de 
samenstelling van het projectteam verschilt de 
HRM-taak binnen het project. Bij veel inhuur 
ligt de nadruk op de relatie met de leveranciers; 
bij veel interne mensen ligt de nadruk op het 
onderhoud en de relatie met de moederorgani-
satie. In alle gevallen speelt de afweging 
tussen het projectbelang en het persoonlijke 
belang van de medewerker op langere termijn.

Onzekerheid reduceren

Binnen de projectorganisatie Betuweroute zijn op elk onderdeel audits 
en onderzoeken uitgevoerd. Soms onderzoek op onderzoek op onder-
zoek. Dat alles om de onzekerheid te reduceren of om verklaringen 
te vinden voor onwenselijke ontwikkelingen. De belangrijkste externe 
onderzoeken werden door de Algemene Rekenkamer, door het Audit-
bureau Betuweroute (namens het ministerie van Verkeer en Waterstaat) 
en door de externe accountant uitgevoerd. De ervaringen met deze 
onderzoeken zijn steeds opgepakt om verbeteringen aan te brengen. 
De consequente gerichtheid op verbetering en de bereidheid om maat-
regelen ook door te voeren zijn een kracht van de projectorganisatie.

Koudwatervrees

Bij moederorganisaties is er altijd discussie over de vraag of veel 
inhuur schadelijk is voor het slagen van het project. Binnen het project 
Betuweroute was die discussie er ook, maar vooral theoretisch: bijna 
95 % van het personeel werd ingehuurd van buiten ProRail. Naar de 
ervaring van het management liep dat goed. Er was een grote slagkracht, 
veel verbondenheid met het project en continuïteit op die punten die er 
in de organisatie toe doen. Deze ervaring mag aanleiding zijn om niet te 
krampachtig ‘zo veel mogelijk eigen personeel’ in een project te willen 
plaatsen.
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Mengvormen

De inzet van HRM als instrument voor de 
projectbeheersing was vooral gericht op 
het beheersen van inkoopvoorwaarden,  
terwijl de teamsamenstelling primair de 
verantwoordelijkheid van de betreffende 
manager was. Daarmee was HRM 
servicegericht aan de organisatie. In 
projecten met veel inhuur zorgt HRM bij 
de teamsamenstelling voor de juiste 
leverancier voor de juiste prijs, voor het 
relatieonderhoud met leverancier, voor 
het factuurbeheer en het prijsbeleid. 
Bij de veelvoorkomende mengvormen 
(eigen personeel en inhuur) is het zaak 
om oog te houden op de verhouding 
tussen de verschillende personeels-
regimes binnen een project. 

Claimbeheer / Contractjuridische zaken

Meer- en minderwerk, onvoorziene omstandigheden, marktontwikkeling: 
al deze aspecten komen in de uitvoering van contracten aan de orde. 
Contractmanagers hebben daarin de leiding en zijn integraal verantwoordelijk 
binnen hun mandaat. Zij zijn in staat om te beoordelen of de uitvoering 
van werkzaamheden door de contractpartners naar behoren plaatsvindt. 
Zij hebben dagelijks contact met die partners en zijn het beste op de 
hoogte van de situatie. Maar net zoals bij de afsluiting van contracten is 
ook bij de realisatie van projecten juridisch en strategisch advies nodig. Vaste 
procedures zorgen voor een garantie op de werkwijze. Mandaatregelingen 

en procedures zorgen ervoor dat contractmanagers hun rol kunnen spelen. 
Kan een dispuut over afwijkingen niet binnen het mandaat van de contract-
manager afgehandeld worden, dan is het nodig om een verdere afweging 
tot stand te brengen. Een centrale voorziening (Claimcouncil) is nodig om 
daar waar de contractmanager er met zijn aannemer  niet uitkomt alle aspecten 
te bezien: juridisch, financieel, maar ook de redelijkheid en billijkheid.

Coherent en consequent

Bij de Betuweroute was de Claimcouncil verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van het overkoepelend beleid bij contractjuridische disputen. 
In het traject van de Betuweroute waren veel aannemers(–combinaties) 
bij verschillende onderdelen van het 160-kilometerlange traject betrokken. 
Dat maakte het noodzakelijk om heel zorgvuldig om te gaan met 
afwijkingen van contracten. Een afwijking in het westen kon aanleiding 
zijn tot grote claims in het oosten. Bewaken van de samenhang in het 
beleid en de uitleg over beslissingen waren belangrijke functies van 
deze Claimcouncil.

TIP | De juiste teamsamenstelling is voor het slagen van een project 
belangrijker dan de vraag waar het teamlid vandaan komt.
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Alert tot het eind

Het op een goede manier afsluiten van een project is een hele kunst en die 
kunst wordt nog niet overal goed beoefend. Veel projectuitvoerders vinden 
datgene wat nodig is in een contract closedown (de nette afronding van de 
uitvoering van een contract) of project closedown (de nette afronding van 
het gehele project) niet het leukste werk. Vaak lokt het volgende project 
met spannende nieuwe uitdagingen.

Toch moet de afronding van een groot project net zoveel aandacht krijgen als 
de start-up of de uitvoering. Het is wel monnikenwerk. Het inventariseren 
en documenteren van restpunten (wat nog gedaan moet worden), het 
systematisch toedelen van de verantwoordelijkheden voor die restpunten 
en het toezien op de uitvoering. Indien er geen integrale aansturing meer 
nodig is kan de verantwoordelijke contractmanager of projectmanager 
decharge worden verleend. Vanuit de projectbeheersing kan dit gehele 
proces ondersteund worden. De verantwoordelijkheid moet bij een 
lijnmanager blijven liggen.

Ritueel

Binnen de projectorganisatie Betuweroute is het proces gericht op 
een nette afronding laat op gang gekomen. Dat leidde tot situaties, 
waarbij niemand meer exact wist wat er nu eigenlijk gebeurd was 
rondom belangrijke beslissingen (als dit nog niet in het dossier was 
opgenomen dan gaat dat ook niet tijdens de contract closedown 
plaatsvinden). Het gaat om enerzijds verantwoording over het 
verleden en anderzijds  het goed beleggen van de overgebleven 
restpunten in de staande projectorganisatie. De introductie van 
een eindverantwoordingdocument voor iedere manager met een 
inventarisatie van restpunten is een goed instrument geweest 
om de zaken beter in beeld te krijgen. De precieze afwerking van 
de restpunten is daarmee een goed gebruik geworden binnen de 
organisatie. Het belang van de afronding werd nog verder onderstreept 
door het ritueel dat georganiseerd werd bij de overdracht van het 
eindverantwoording-document. De projectdirecteur verleende in 
het openbaar - in een bijeenkomst met betrokkenen - decharge aan 
de lijn/contractmanager.  

TIP | Een bouwer is geen afbouwer. Stel voor de laatste fase op het 
juiste moment administratieve afbouwers aan die in eerste instantie 
de bouwers ondersteunen en indien mogelijk het werk overnemen, 
randvoorwaarde is dat er geen integrale aansturing meer nodig is.
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Hoofdstuk 5

De filosofie van 
projectbeheersing

In grote projecten is het de moeite waard om projectbeheersing een 
sterke plek te geven. Dat zorgt voor de nodige complementariteit binnen 
de organisatie, die door de aard en de omvang van het project meestal 
onder vuur ligt. Een robuust vormgegeven projectbeheersing levert een 
anker voor de organisatie; een houvast dat nodig is. Maar alles heeft zijn 
prijs. Bij die keuze gaat het om elementaire vragen: hoe bereik je beheerst 
de eindstreep van het project? Wat is het belangrijkst? Een lage prijs? 
Snelle planning? Of geen discussie over de resultaten van het project? 
In de publieke sector dient behalve het binnen de referenties opleveren 
van de projectopdracht ook dat het beheerst heeft plaatsgevonden. 
Rechtmatigheid is een standaardeis voor overheidsprojecten.

Veel van de noties in deze gids komen voort 
uit de praktijk van de projectbeheersing. Bij 
elkaar vormen ze het praktijktheoretische 
kader voor het ontwikkelen van een goed 
projectbeheersingssysteem in grote 
projecten. Je kunt dit ´de filosofie van de 
projectbeheersing’ noemen. Het is namelijk 
heel goed mogelijk een consistent geheel 
van uitspraken over projectbeheersing te 
verzamelen. Daarmee kun je vervolgens de praktijk op elk moment in de 
levenscyclus van het project duiden. Bovendien dient de filosofie als anker 
voor de toekomst. 
De volgende elementen vormen de basis van de filosofie:
•	 Projectbeheersing	staat	in	dienst	van	de	projectleiding,	die	in	staat	wil	
 zijn altijd en op elk tijdstip verantwoording af te leggen over de actuele 

projectopdracht en bijbehorende referenties;
•	 De	primaire	opdracht	is	het	‘bouwen’.	Een	robuust	stelsel	van	project-

beheersing is een afspiegeling van de ‘checks and balances’ binnen 
 de organisatie, met de volgende elementen: faseonafhankelijk, 
 ‘4-ogen principe’ en waar nodig maatwerk hanteerbaar voor diverse 

contractvormen en een escalatiemodel;
•	 Omdat	de	organisatie	open	en	transparant	naar	buiten	wil	zijn,	moet	er	

ook intern openheid en transparantie heersen.
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Ontstaan of afkondiging

Er zijn twee strategieën mogelijk om bovenstaande te verankeren in de 
organisatie. De eerste is het laten ontstaan van een gezamenlijk kader, 
dat stap voor stap groeit door de introductie van werkwijzen en functies. 
De tweede is afkondiging vooraf. Welke strategie het best gehanteerd 
kan worden, hangt af van de cultuur in de organisatie en de positie van 
projectbeheersing in het verleden. Bij de Betuweroute is in eerste instantie 
veel ‘ontstaan’ en meegegroeid met de organisatie. In tweede instantie, 
bij de versterking van de projectbeheersing bij begin van de grootschalige 
bouwactiviteiten, is een aantal beheersmethodieken ontwikkeld en actief 
geïmplementeerd.

Het systeem van projectbeheersing zoals dat binnen de projectorganisatie 
Betuweroute functioneerde werd bepaald door een groot aantal factoren:
•	 De	aard	van	de	organisatie	(een	projectorganisatie	in	de	uitvoeringsfase);
•	 De	omgeving	(een	omvangrijk	bestuurlijk	complex);
•	 Cultuur	en	commitment	binnen	de	projectorganisatie;
•	 Het	gegeven	dat	het	een	project	was	in	de	publieke	sector	
 (comptabiliteitswet);
•	 De	aanwijzing	als	“groot	project”	(procedureregeling	grote	projecten);
•	 Het	tegelijkertijd	voorkomen	van	werkzaamheden	uit	de	verschillende	

projectfasen (voorbereiding – realisatie – overdracht) die per deelproject 
doorlopen werden; 

•	 Het	toepassen	van	vele	contractvormen	naast	elkaar;
•	 De	omvang	van	het	project	in	tijd	en	geld;
•	 De	aandacht	van	de	media.	
Vooral commitment was een doorslaggevende factor, want zonder 
betrokken medewerkers is een organisatie machteloos. Zeker gezien 
de lijst van factoren die op het project van invloed waren, was dat 
commitment belangrijk. Een projectorganisatie, en dus ook de 
projectbeheersing binnen die projectorganisatie, is en blijft uiteindelijk 
mensenwerk.
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Hoofdstuk 6

Dilemma’s
De vraagstukken rondom projectbeheersing in projectorganisaties kunnen 
heel praktisch duidelijk worden gemaakt aan de hand van dilemma’s die 
in alle grote projecten voorkomen. Er is geen eenduidig, altijd geldend 
antwoord mogelijk op deze dilemma’s. Welk antwoord het beste past, 
is telkens afhankelijk van de actuele situatie. Het sluit goed aan bij de 
dynamiek van grote infrastructurele projecten. Het nadenken over het 
dilemma en het verkennen van mogelijke antwoorden biedt wel een 
versterking van het instrumentarium van de projectbeheerser.

Dilemma 1: Stabiliteit versus verandering 

Elk project voelt de noodzaak stabiliteit in opdracht en uitvoering te brengen. 
Tegelijk is er echter druk om met de tijd mee te gaan en in te spelen op 
nieuwe wensen. Dit dilemma speelt het sterkst bij een langdurig project, 
omdat daar tijdens de looptijd ook onontkoombare veranderingen zullen 
optreden. Nieuwe regelgeving bijvoorbeeld. 

Technische veranderingen kunnen het primaire proces van het project onder 
druk zetten en grote gevolgen hebben voor de projectopdracht en alle majeure 
referenties (tijd, geld en kwaliteit). Door deze transparant te adresseren kunnen 
de afwegingen in openheid worden gemaakt.

Op het terrein van projectbeheersing zelf geldt eenzelfde spanning. Het 
is enerzijds onverstandig om tools te veranderen die gedurende de hele 
looptijd van het project gehanteerd zullen moeten worden. Denk bijvoorbeeld 

Stabiliteit

Pionieren

Lijn

Bureaucratie

Openheid

Sturingsrelatie

Verandering

Project Close Down

Staf

Slagvaardigheid

Kwetsbaarheid

Eigen opvattingen

Projectbeheersing
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dilemma’s dilemma’s

aan de planningssystematiek. Tegelijkertijd 
moet ook een tijdelijke organisatie met de 
tijd meegaan, zoals het bijvoorbeeld bij ICT 
handig is om de evolutie van de mogelijk-
heden juist wel te volgen.

Dit dilemma vraagt een open discussie met 
de opdrachtgever en toekomstig beheerder. 
Die hebben vaak verschillende belangen bij 
de invoering van een innovatie terwijl de 
projectorganisatie een belang heeft om 
het project zo stabiel mogelijk te houden 
en af te schermen of in elk geval de 
consequenties van de innovatie expliciet 
te benoemen.

Dilemma 2: Pionieren versus project closedown

Tijdens de opstart- of pioniersfase van een project krijgt creativiteit vaak
de nodige ruimte. Maar ook in latere fasen is creativiteit soms noodzakelijk 
om het project uiteindelijk gedegen af te sluiten. Vanaf het begin weten wat 
nodig is voor een goede project closedown en daarvoor de juiste voorbe-
reidingen treffen, vraagt net zoveel inventiviteit als het opstarten van een 
project. En bij de opstart moet eigenlijk aan ´alles´ gedacht worden. Zo 
speelt op elk moment het dilemma tussen creativiteiten precisie.

Dilemma 3: Lijn versus staf

Lijn en staf zijn in een project parallelle, maar verschillende werelden. 
De lijn staat voor voortgang, de staf voor beheersing. Dat onderscheid is 
essentieel en moet in de organisatie duidelijk zijn. De lijn is natuurlijk de 
baas, maar de staf moet gezaghebbend zijn en een duidelijke invloed op 
de lijn hebben. Wanneer de staf niet serieus genomen wordt, gaat het mis. 
Gezag komt van twee kanten: de lijn moet oren hebben voor de staf en de 
staf moet werkelijk iets te vertellen hebben. Het een kan niet zonder het 
ander. Het is een kwestie van zoeken naar de juiste balans.

Niets is voor de eeuwigheid

Al snel kwam het projectmanagement er achter dat de projectorganisatie 
gedurende de loop van het project een min of meer continu veranderings-
traject zou doorlopen. Dat besef heeft meer opgeleverd dan een 
halsstarrig vasthouden aan één bepaalde organisatiestructuur zou 
hebben gedaan.

Van ordners naar decharge

De toenmalige regiodirecteur van de Betuweroute in Gelderland meldde 
aan de projectdirecteur dat hij de afronding van de onderbouw netjes 
wilde afsluiten. Inventariseren wat klaar is en aan de eisen voldoet, en 
wat nog nodig is om de aansluiting op de bovenbouw goed te regelen. 
Tot die tijd (het project was al vier jaar in de uitvoering) was dat nog niet 
uitgewerkt en vastgelegd in procedures. In eerste instantie werd wel 
uitgewerkt op welke wijze een deelproject geëvalueerd en afgesloten 
kon worden. In tweede instantie realiseerde men zich dat zoiets onvol-
doende zou zijn. Het beheer van de gerealiseerde infrastructuur terwijl 
de rest van het project nog vol in uitvoering was, de wijze van integreren 
van de verschillende delen van het project en last but not least de wijze 
van verantwoording moesten op dat moment nog worden uitgedacht. 
Het heen en weer denken tussen gereed project en de status van dat 
moment was nog niet goed op gang gekomen.
Toen is het hele proces van contract closedown en later project close-
down ingang gezet En toen is ook het ritueel van verantwoording afleggen 
over het afgesloten contract – de decharge – ingesteld. Eigenlijk het 
sluitstuk van de sturing- en verantwoordingscyclus. Uiteindelijk is dat 
heel goed uitgepakt: als een van de weinige projecten heeft de project-
organisatie Betuweroute een officiële verklaring van de opdrachtgever 
gekregen dat alle werkzaamheden in het “A-15-deel” volgens bestelling 
gemaakt zijn.
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Dilemma 4: Bureaucratie versus slagvaardigheid

De basisfilosofie voor de projectbeheersing leidt tot een structuur en cultuur 
die strikt gericht is op het realiseren van de projectopdracht binnen de 
vastgestelde kaders met als hoogste goed het leveren van optimaal inzicht 
en garantie voor de opdrachtgever. Dat leidt ook tot een samenhangend 
normenstelsel (referenties) voor elk onderdeel van het project en vooral 
voor de leiding. Bij elkaar wordt het een prachtig systeem met voorschriften 
voor alle voorkomende gelegenheden. Dit kan echter ook doorslaan in 
bureaucratie, waardoor de organisatie niet meer slagvaardig is. En dan gaat 
de andere kant van dit dilemma opspelen: het kan en mag niet dichtgeregeld 
worden. Er moet ruimte blijven voor slagvaardigheid. Want zoals Mario Andretti, 
een beroemd formule-1-rijder, zei: “Als je alles onder controle hebt, ga je niet 
hard genoeg.”

Ken je plaats

Het is de rol van de staf om evenwicht in de besluiten te bewaken en 
te zorgen dat de grenzen in zicht blijven. Maar dat is een permanent 
proces. Het gaat om gewoon menselijk gedrag. Soms wil een contract-
manager iets geregeld krijgen in zijn contract en zoekt hij daarvoor 
instemming bij de projectdirecteur. Natuurlijk op een moment buiten 
de normale rapportagecyclus, waarop hij even de aandacht van de baas 
heeft en zijn probleem als exclusief kan presenteren. Het is de taak van 

de staf hier alert op te 
zijn, en te bewaken dat 
gemaakte afspraken 
binnen de project-
kaders vallen. De staf 
moet overigens wel 
haar grenzen kennen 
bij het eigen optreden, 
omdat anders afbreuk 
gedaan wordt aan het 
gezag. 

Geen flauwekul

Omwille van slagvaardigheid had het lijnmanagement binnen haar 
(financiële) mandaat in uiterste instantie de bevoegdheid om onder 
voorwaarden af te wijken van de regels. Soms moest met een aan-
nemer iets extra’s geregeld worden dat alleen maar met een heel bij-
zondere beslissing gedekt kon worden. Zo vond de controller een keer 
een rekening voor 13,5 heipaal. Daar werd dus iets geregeld, wat in de 
ogen van de lijnmanager beslist nodig was in het belang van het werk.  
Iedereen in de organisatie wist dat die ruimte bestond. Maar iedereen 
wist ook dat het afwegingsproces van zo’n uitzonderlijke maatregel 
heel stevig was. Het moest niet om flauwekul gaan en het moest echt 
nodig zijn.  

dilemma’s dilemma’s
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Dilemma 5: Openheid versus kwetsbaarheid

Besturen met openheid en transparantie is nodig om de opdrachtgever het 
vertrouwen te geven en te laten behouden dat gedaan wordt wat afgesproken 
is. Bij elk project is dat vertrouwen noodzakelijk.

Allerlei omstandigheden kunnen leiden tot vraagtekens bij mededelingen 
uit het project. De ervaring leert dat openheid en transparantie daartegen 
de beste remedie is. Informatie onder de pet houden blijkt een slechte 
strategie. Maar dat stelt wel eisen aan de organisatie. Openheid en 
transparantie - en dus het onderling vertrouwen - moeten bewaakt en 
gestimuleerd worden. De topleiding geeft daarbij het voorbeeld door 
openheid en transparantie zelf te doorleven en ‘vóór te leven’. 

Daarbij hoort ook dat iedere leiding-
gevende - inclusief de topleiding 
- zich kwetsbaar opstelt ten opzichte 
van de (interne) opdrachtgever. 
Transparantie betekent immers: niets 
verbergen en dus discussie mogelijk 
maken, ook als die even niet zo goed 
uit komt of niet prettig is. 

Dilemma 6: Sturingsrelatie versus eigen opvattingen

Opdrachtgevers kunnen door hun informatie-eisen een zwaar stempel op 
een project leggen. Dat is een tweeledig probleem. Soms hebben ‘projecten’ 
het gevoel dat zij alleen maar bezig zijn met het tevreden stellen van de 
opdrachtgever en niet met het project zelf. Maar het komt ook voor dat 
opdrachtgevers het gevoel blijven houden dat wat zij ook vragen, er toch 
nog veel informatie achtergehouden wordt. 

Overeenstemming over de sturingsrelatie en de daaraan gekoppelde 
wederzijdse informatiestroom is voor beide partijen het beste. Eigenlijk 
moet daarover een strategische alliantie gesloten worden. Tegelijkertijd 
moeten opdrachtgever en opdrachtnemer zich bewust zijn van het gegeven 
dat de sturing en de informatiebehoefte tijdens de looptijd van een mega- 
project veranderen. Alleen al als gevolg van veranderingen in maatschap-
pelijke aandacht en interesse. Vanuit een project is het handig om vooral 
de eigen sturing- en informatiebehoefte te formuleren en daarna met de 
opdrachtgever te kijken wat nodig is voor de behoeften van de opdracht-
gever. Dan is er meteen een directe relatie tussen de eigen behoeften en 
die van de opdrachtgever.

Potjes boven water halen

Lijnmanagers hebben de neiging om nieuws over mee- en tegenvallers 
strategisch te hanteren. Tegenvallers worden later gemeld omdat er 
mogelijk meevallers in zicht waren ter compensatie van het slechte 
nieuws en meevallers worden achtergehouden om precies de tegen-
overgestelde reden. Binnen één deelproject zou dat nog te managen 
zijn, maar als dit geldt voor ca. 12 deelprojecten binnen een groter 
verband, dan komt de overall projectbeheersing in het geding. 
De overgang naar volledige transparantie gaf menig deelprojectmanager 
een beklemmend gevoel, omdat hij toch graag zelf wat opportunistischer 
zou willen handelen.

De verdere professionalisering van de projectbeheersing en de nagenoeg 
volledige transparantie schiep later de mogelijkheid om zich openbarende 
knelpunten snel en met de gehele organisatie aan te pakken. Met de 
gehele organisatie, omdat pas bij volledige transparantie ondersteunen-
de afdelingen en andere deelprojecten tijdig kunnen meedenken over de 
best mogelijke aanpak voor het knelpunt.

TIP | Neem goede spelregels op in het managementcontract of in het 
kwaliteitssysteem. Geef een contractmanager ruimte. Zorg ervoor dat 
problemen samen gedeeld en daarna ook samen opgelost worden. 
Wees heel streng op het overtreden van de transparantieregel.  
En maak afspraken over de onderbouwingen die bij een rapportage 
geleverd dienen te worden.  

dilemma’s dilemma’s
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TIP | Doordenk en bespreek in de startfase alle dilemma’s.  
Dan kan de projectdirecteur de koers en de balans tussen de lijn  
en de projectbeheersing bepalen.

Papier is geduldig

In de beginfase was het project Betuweroute de knecht van de Haagse 
molens. Dat betekende dat het te leveren papier moest voldoen aan de 
eisen die de verslaggeving binnen het ministerie en aan de Tweede 
Kamer stelde. De dikke pakken papier die naar de Kamer gingen, moesten 
onderbouwd worden met soortgelijke pakken vanuit de projectorganisatie. 
Maar al dat papier bleek niet in staat om een vertrouwenwekkende 
informatievoorziening te bieden en aanvullende vragen uit Den Haag te 
voorkomen. Er bleek dus niet in te staan wat men wilde weten, dan 
wel dat de gewenste informatie zat verborgen in veel tekst en cijfers. 

Die informatiekloof kon alleen maar overbrugd worden door eerst een 
gezamenlijk beeld te bepalen en daarna veel preciezer te zijn over wat 
men wilde weten en wat geleverd kon worden. Zo is een patroon 
gemaakt waarbinnen het project zowel de eigen informatiebehoefte 
kon besturen als het sturings- en verantwoordingssysteem adequaat 
kon voeden.

De informatiebehoefte van de opdrachtgever bleek, toen er eenmaal 
een gedeeld beeld was en vertrouwen in de uitvoeringsorganisatie, 
zeer summier:
•	 Een	Managementletter;
•	 Overzicht	van	de	Top	10	risico’s;
•	 De	prognose	eindstand	versus	de	actuele	referentie	voor	scope,	 

tijd en geld.

dilemma’s
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Hoofdstuk 7

Wijsheid
Behalve de dilemma’s in het vorige hoofdstuk heeft de praktijk van project-
beheersing nog veel meer aandachtspunten en ervaringen opgeleverd 
waarmee nieuwe generaties projectbeheersers hun voordeel kunnen doen. 
Van een goede projectbeheerser wordt veel wijsheid, veel reflectie en een 
helikopterview gevraagd. En de nodige flexibiliteit en prudentie. Dit hoofdstuk 
geeft stof tot nadenken.

Misschien wel de belangrijkste notie: de omgeving van een megaproject 
blijft in de tijd veranderen. Dat gebeurt eigenlijk al vanaf de eerste dag. 
Omgevingsmanagers en techneuten gaan graag mee in veranderingen. 
Omgevingsmanagers daar waar het de fysieke en sociale projectomgeving 
betreft, techneuten waar het innovaties en toekomstige veranderende 
regelgeving betreft. Hoewel de projectbeheerser in eerste instantie de 
neiging zou kunnen hebben veranderingen te willen tegenhouden, is hij 
slechts de bewaker van de referenties. Bewaker houdt hier in dat de 
actuele situatie inclusief mogelijke aanpassingen moet blijven passen 
binnen de referenties, óf dat de referentie wordt aangepast aan de 
voorgestelde wijzigingen. Met andere woorden, de projectbeheerser kan 
wijzigingsvoorstellen ook actief ondersteunen door de gevolgen voor 
wijzigingsvoorstellen transparant in kaart te brengen.

Steeds opnieuw vastleggen, beoordelen, verwerken in referenties, laten 
goedkeuren door de opdrachtgever en dan als nieuw uitgangspunt hanteren. 
Ook dit stelsel van projectbeheersing zelf en de toepassing ervan moet 
periodiek aan audits onderworpen worden. Specifiek voor het aspect geld 
gebeurt dit expliciet door de jaarlijkse accountantscontrole, impliciet worden 
daar meerdere beheersaspecten in meegenomen. In het controle protocol 
van de Departementale Audit Dienst is bijvoorbeeld een voorname plaats 
ingeruimd voor het hele proces rond risicomanagement. Ter ondersteuning 
van het algemene vertrouwen van de opdrachtgever in de projectorganisatie 
en in het bijzonder rond belangrijke besluitvormingsmomenten, werd de 
projectorganisatie getoetst door het Auditbureau Betuweroute. 

Om zeker te stellen dat iedereen blijft doen wat nodig is en dat de regels 
ook blijven voldoen werden daarnaast interne audits uitgevoerd en was de 
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projectorganisatie 9 jaar ISO-9001 gecertificeerd. Kritische zelfreflectie blijft 
nodig. Primair waren de beheersprincipes echter in een helder kwaliteits-
systeem geoperationaliseerd.

Leef met onzekerheid 

De projectbeheerser zoekt graag zekerheden. Dat lijkt in het domein van tijd 
en geld namelijk het belangrijkste. Zekerheden zijn ook mooi. Maar de 
werkelijkheid laat zien dat er geen absolute zekerheden bestaan. Er is altijd 
wel iets af te dingen op datgene wat zeker lijkt. Het is dan ook verstandig 
om de lat niet onmogelijk hoog te leggen. Het perfectioneren van zekerheden 
is te hoog gegrepen. Het reduceren van onzekerheid is al een prestatie van 
formaat. De projectbeheerser zoekt naar realiteit en onderbouwingen en 
uitgangspunten. Hij probeert de vraagstukken meetbaar te maken zodat 
vooraf kan worden meegedacht en achteraf verantwoording kan worden 
afgelegd waarom de werkelijkheid anders is geworden dan waar vooraf 
van was uitgegaan.

Positionering

De positionering van de projectbeheersing moet een logisch gevolg zijn 
van de besturing van het project. Wordt veel overgelaten aan managers op 
de werkplaats, dan moet de projectbeheersing ook zo georganiseerd zijn 
dat deze managers op die plek ondersteuning krijgen. Tegelijkertijd moet 
aggregatie en consolidatie op een hoger niveau mogelijk zijn om het 
overzicht en de samenhang te bewaren. Er zijn twee elementen die de 
positionering bepalen. In de eerste plaats de mogelijkheid om naast de 
hiërarchische aansturing een goede functionele en professionele relatie te 

onderhouden binnen de projectbeheersingskolom. In de tweede plaats moet 
er een goede mix zijn van deelname en distantie: betrokkenheid en wel- 
overwogen reflectie. Bij de Betuweroute zijn de projectbeheersers in de 
uitvoeringsfase vanuit de centrale afdeling Projectbeheersing ‘gedetacheerd’ 
aan de lijn. Dit heeft echter zelden het gevoel bij de lijn gegeven dat het niet 
hun functionarissen waren. Operationeel werden de functionarissen door de 
lijn aangestuurd, hiërarchisch en functioneel door de centrale organisatie 
projectbeheersing. Ongeacht de positionering van de projectbeheerser was 
het vanzelfsprekend en duidelijk dat zij deel uitmaakten van het team.

Volledigheid van informatie is een illusie. De complexiteit van een mega-
project en de snelheid van veranderingen brengen met zich mee dat er 
steeds nieuwe elementen mee gewogen moeten worden. De werke-
lijkheid is dat er bijna permanent discussie is over scope, budget en tijd, 
maar ook over de manier van werken. De projectbeheerser moet daarin 
de goede vragen blijven stellen en de eigen rol scherp houden. 

Wederzijds respect tussen lijn en projectbeheersing is de basis 
voor transparantie. 
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In dienst van de projectmanager

Projectbeheersing staat in dienst van de lijn: de manager of directeur. De 
mogelijke functionele contacten van de projectbeheerser met de opdracht-
gever moeten in dat teken staan. De baas moet altijd de ruimte houden om 
beslissingen te nemen. De projectbaas heeft nu eenmaal vanuit de eigen 
positie een bredere blik en verantwoordelijkheid, die tot andere keuzes kan 
leiden dan de projectbeheerser voorstelt.

Dat betekent overigens niet dat de projectbeheerser geen eigen opvattingen 
mag hebben. Sterker nog: eigen opvattingen zijn een must! 
In dienst staan van de lijn betekent juist: op het scherpst van de snede over 
de eigen opvattingen discussie voeren en stevige adviezen opstellen, die de 
projectmanager tot scherpe, precieze en goed afgewogen besluiten dwingt.

Het gaat om het resultaat 

Een project heeft niet primair tot doel mooie overzichten op papier te leveren. 
Het moet leiden tot bruikbare wegen, spoorwegen, tunnels en bruggen. 
Soms is de inbreng van projectbeheersing heel belangrijk. Vooral in politiek-

bestuurlijke discussies over tijd (uitloop) en geld (overschrijding). 
Maar uiteindelijk gaat het toch om het fysieke resultaat en wat dat bijdraagt 
aan de samenleving. Tegelijkertijd geldt dat het er bij een maatschappelijk 
bediscussieerd project als de Betuweroute ook om gaat dat de weg naar 
het eindresultaat zorgvuldig is doorlopen. Maar dat wat overblijft, is slechts 
de fysieke infrastructuur…

Checks and balances

De bijdrage van projectbeheersing aan de besluitvorming is vooral het 
leveren van de checks and balances. De organisatie moet leren de weging 
van gewicht en tegenwicht te hanteren in alles wat besloten wordt. Die 
weging moet als vanzelfsprekend spelen in de procedures, in de discussies, 
overal. Dat is een permanente waarde.

Bij checks and balances horen twee belangrijke beheersprincipes: een 
operationeel ‘4-ogen principe’ en een werkend escalatiemodel. Met het een 
wordt geborgd dat elke beslissing zorgvuldig gewogen wordt en met het 
ander wordt er voor gezorgd dat er op het juiste moment en door de juiste 
manager een besluit wordt genomen.

Zo binnen, zo buiten

Het is een bijna tijdloze ervaring bij de uitvoering van projectbeheersing in 
een megaproject dat voorbeeldgedrag van managers essentieel is. En dat 
de interne organisatie en het interne gedrag in grote mate bepalend zijn 
voor de manier waarop de organisatie naar buiten toe overkomt. Externe 
transparantie is alleen maar geloofwaardig als er ook interne transparantie 
is. Als er iets mis is, dan valt dat niet te verbergen: alles komt altijd uit!

wijsheid wijsheid

TIP | De projectbeheerser moet zuiver in de leer zijn. De lijnmanager 
kan binnen zijn mandaat compromissen sluiten op basis van redelijk 
en billijkheid.
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Eigen en externe toetsen

Externe audits zijn soms lastig en voelen als een aanval. Dat gevoel is 
meestal contraproductief. Het is veel handiger om je kwetsbaar op te 
stellen en adviezen van derden op te pakken als aanwijzingen om het beter  
te doen. Bij de certificering van de organisatie horen regelmatige reviews 
om te bepalen of de organisatie zich blijft gedragen volgens de afgesproken 
regels. Dat is een mooie manier om iedereen bij de les te houden. Zoek zelf 
de confrontatie om de eigen werkwijze en opvattingen aan te scherpen.

Aanpassen aan de situatie 

Een projectorganisatie moet flexibel zijn en steeds aangepast worden aan de 
situatie of de fase van het project. Dat geldt ook voor de projectbeheersing. 
Wanneer in de rest van de organisatie vermindering van personeel aan de 
orde is, treedt er spanning op tussen die ontwikkeling en de behoefte aan een 
robuuste vorm en omvang van de projectbeheersing. Dat laatste is immers 
nodig om de toebedeelde rol te blijven vervullen. De vraag naar de minimaal 

noodzakelijk ‘kritische 
massa’ van de 
project beheersing kan 
niet in absolute termen 
beantwoord worden. 
Die zal per project en 
per situatie bepaald 
moeten worden. 
Projectbeheersers 
zullen die aan de orde 
moeten stellen.

Tip | Zorg bij audits voor continuïteit en consistentie. Daarmee kunnen 
verbeteringen worden gevolgd.

wijsheid
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Hoofdstuk 8

De context:
het project
Betuweroute

De uitvoering van projectbeheersing bij de Betuweroute vond plaats binnen 
een klimaat waar veel vragen en zware discussies zijn gevoerd. Maar ook 
in een klimaat waar de bereidheid bestond om van ervaringen te leren. 
Dat levert waardevolle lessen op. En het levert een belangrijk advies aan 
alle projecten: doe aan kennismanagement! Het zorgvuldig en systematisch 
reflecteren op ervaringen en het formuleren van lessen voor de organisatie 
zelf, maar vooral voor de buitenwereld, is de beste manier om het eigen 
werk beter uit te voeren. En het is nog leuk ook!

Deze gids put uit de ervaringen van het project Betuweroute. Hieronder 
schetsen we daarom in het kort het project. Wilt u meer verdieping? 
Veel van de informatie uit dit boekje kan gevonden worden op de website 
www.kennis.betuweroute.nl in het onderdeel projectbeheersing. En in 
de komende tijd zal er veel informatie over projectbeheersing bij grote 
projecten te vinden zijn in het domein Projectbeheersing van het project 
Kennis in het groot.

Een korte schets

Het wordt steeds drukker op het spoor. Omdat reizigerstreinen voorrang 
hebben boven goederentreinen, was de aanleg van een snelle spoorlijn voor 
vrachttransport over langere afstanden noodzakelijk. Met de Betuweroute 
krijgt het goederenvervoer per trein ruim baan. Met de nieuwe route 
versterkt niet alleen Rotterdam haar internationale concurrentiepositie, 
maar wint Nederland aan kracht als transport- en distributieland.

Op 16 juni 2007 gaf koningin Beatrix het startsein voor de eerste trein over 
de Betuweroute. Deze leidt 160 kilometer van de Rotterdamse haven tot 
aan de Duitse grens. De snelle rechtstreekse goederenspoorverbinding 
ontsluit het Europese achterland. Een belangrijke stimulans voor het 
spoorgoederenvervoer. 

Kwaliteitsimpuls 

Spoorvervoer en binnenvaart zijn de laatste jaren veel aantrekkelijker 
geworden voor de vrachtvervoerder. De markt is sterk geliberaliseerd. 
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Daardoor zijn de prijzen scherper geworden en de service efficiënter. 
Nederland reageert hierop met investeringen in grote infrastructurele 
projecten zoals de Betuweroute om voldoende capaciteit voor het spoor-
vervoer te realiseren. Er is berekend dat bij voldoende spoorcapaciteit het 
marktaandeel van goederenvervoer per trein op buitenlandse bestemmingen 
in 2015 kan verdrievoudigen. 

De kwaliteitsimpuls sluit aan op het internationale streven naar zogenoemde 
spoorgoederencorridors: goederentransport per spoor via kwalitatief hoog-
waardige en speciaal daarvoor gereserveerde treinpaden. Met de Betuwe-
route kan het spoorvervoer zich van zijn sterkste kant laten zien en een 
betere concurrentiepositie innemen. Het rijden met een hogere snelheid, 
het verminderen van oponthoud bij de grenzen en de toegankelijkheid voor 
verschillende spoorwegmaatschappijen dragen daaraan bij. 

Veiligheid 

Om de goederentreinen veilig en ongehinderd door te kunnen laten rijden, 
zitten er geen gelijkvloerse spoorwegovergangen in de Betuweroute. Ruim 
honderd viaducten en tunnels maken dit mogelijk. Het verkeer op de weg 
staat dus nergens stil voor een goederentrein. Er is flink aan de bestaande 
infrastructuur gesleuteld om deze volledig gescheiden routes te realiseren. 
Een aantal gemeenten langs het tracé heeft samen met de projectorganisatie 
Betuweroute van de nood een deugd gemaakt. Zij grepen de mogelijkheid 
aan om meteen oude knelpunten in het verkeer op te lossen en zo de lokale 
bereikbaarheid te verbeteren. 

Landschap 

De Betuweroute volgt zo veel mogelijk de bestaande infrastructuren om 
aantasting van het landschap te voorkomen. De nieuwe spoorlijn is dan ook 
voor meer dan driekwart van de lengte strak tegen de bestaande autosnelweg 
A15 gebouwd. Daarnaast zijn de woonkernen zo veel mogelijk gemeden en 
zijn op vijf plaatsen in de route tunnels met een totale lengte van twintig 
kilometer aangelegd. Bij Barendrecht is bovendien een overkapping van 
anderhalve kilometer lengte over negen sporen heen gebouwd. Verder zijn 
er circa 190 faunapassages gemaakt. Dit zijn buizen en tunneltjes onder de 
spoorbaan waardoor dieren het spoor kunnen passeren. 

Drie boortunnels 

Van de vijf tunnels op de Betuweroute zijn er drie geboord. Bij elke tunnel 
is een andere boortechniek toegepast. De Botlekspoortunnel had een 
primeur. Dit was de eerste geboorde spoortunnel in Nederland en werd 
geboord met een zogenoemd gronddrukbalansschild. De kennis die 
daarmee is ontwikkeld, is voor een breed publiek ontsloten in de publicatie 
‘Boren onder de Oude Maas’. De Sophiaspoortunnel en de tunnel onder 
het Pannerdensch Kanaal zijn beide geboord met een vloeistofschild. 
Bij de bouw van de Sophiaspoortunnel is het continue boren beproefd. 
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Capaciteit 

De Betuweroute is zo ontworpen dat er tien goederentreinen per uur per 
richting over het traject kunnen rijden; een totaal van vierhonderdtachtig per 
dag. In de praktijk is de werkelijke capaciteit berekend op gemiddeld zo’n 
driehonderdtwintig treinen per dag, rekening houdend met onderhoud van 
de spoorlijn en inefficiëntie in de dienstregeling.  

Organisatie 

Rijkswaterstaat is vanuit het ministerie van Verkeer en Waterstaat opdracht-
gever voor de aanleg van de Betuweroute. De projectorganisatie Betuwe-
route, een onderdeel van Prorail, was de opdrachtnemer en verantwoordelijk 
voor de aanleg van de nieuwe spoorlijn.  

Feiten en cijfers 

Lengte Betuweroute
Bundeling met de A15
Lengte geluidsschermen
Aantal faunapassages
Lengte tunnels
Aantal tunnels
Elektrificatie
Beveiligingssysteem
Lengte verdiepte ligging
Aantal viaducten en bruggen
Lengte viaducten en bruggen
Aantal bovenleidingportalen
Aantal dwarsliggers
Aantal wissels 

160 kilometer
95 kilometer
160 kilometer
190
18 kilometer
5
eerste spoorlijn in Nederland op 25 kV
ERTMS/ECTS
7,5 kilometer
130
12 kilometer
5.600
600.000
155
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Een ander geluid 

De Betuweroute is geen rampenproject, stelden Bent Flyvbjerg en 
Eddy Westerveld in het NRC op 19 juni 2007. Integendeel zelfs: met de 
uitvoeringsfase van de lijn is juist een prestatie van formaat geleverd. Het 
hierna samengevatte betoog onderstreept de groeiende erkenning voor de 
succesvolle en financieel  beheerste realisatie van de goederenspoorlijn.

“Betuweroute”. Het project is in maatschappelijke beeldvorming synoniem 
geworden voor kostenoverschrijdingen enslechte projectbeheersing. Echter, 
als we echt iets willen leren van de ervaringen in dit grote project is het 
raadzaam om een onderscheid te maken tussen het besluitvormingsproces 
en de uitvoeringsfase. Analyse van de kostenontwikkeling toont aan dat de 
kostenoverschrijdingen tijdens de uitvoeringsfase van het project buitenge-
woon klein zijn en de projectbeheersing goed op orde is.

Uit de rapportage van de Tijdelijke Commissie Infrastructuur van december 
2004 valt op te maken dat de kosten voor de Betuweroute stevig zijn 
toegenomen in de besluitvormingsfase van het project tussen 1992 en 
1996. De negatieve beelden rondom de kostenontwikkeling in de besluit-
vormingsfase worden in de publieke opinie doorgetrokken naar de uitvoe-
ringsfase. Onterecht, zo blijkt uit recent onderzoek door een van ons 
(Flyvbjerg) in opdracht van het ministerievan Verkeer en Waterstaat.

Uit het onderzoek blijkt dat de overschrijding in de uitvoeringsfase van het 
project na het tracébesluit uit 1996, slechts 2 procent bedraagt (zonder 
indexering). Dit is een bijzonder goed resultaat. Zeker als in ogenschouw 
wordt genomen dat internationaal vergelijkbare grote railprojecten gemiddeld 
een overschrijding kennen van circa 34 procent.
De projectorganisatie van de Betuweroute heeft een prestatie van formaat 
geleverd. In dit verband wordt het voor alle betrokkenen hoog tijd om de 
beelden rondom de kostenbeheersing tijdens de uitvoeringsfase bij het 
project Betuweroute, eens grondig te herzien.

Bent Flyvbjerg is hoogleraar op het gebied van Planning bij de afdeling Ontwikkeling en Planning van de 
Universiteit van Aalborg. Hij is tevens parttime hoogleraar Development of Large Infrastructure Projects aan 
de TU Delft. Drs. Eddy Westerveld is werkzaam als consultant bij AT Osborne en is onderzoeker aan de 
Erasmus Universiteit en bij Transumo.
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Tabel behorende bij voortgangsrapportage 24  
(eind juni 2008)

    

Planologische kernbeslissing (PKB 1)  2.335  1992
Mutaties besluitvormingsfase  1.409  
Start uitvoeringsfase  3.744  1996
Indexering 1996-2006  799  
Budget behorende bij de projectopdracht 4.543 100,00% 2008
Bijbestellingen tijdens uitvoeringsfase 321  7,07% 
Meevallers -186  -4,09% 
  135 2,97% 
Totaal  4.678 102,97% 2008
Bedragen * j mln.

NB:
Uit bovenstaande blijkt dat op departementaal niveau er een overschrij-
ding van het budget is. Echter indien de prestaties op het gebied van 
project-beheersing van de projectorganisatie beoordeeld wordt dient de 
post “bijbestelling tijdens de uitvoeringsfase” geëlimineerd te worden 
en is er in plaats van een overschrijding sprake van een onderschrijding 
van 4%.

  Budget
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