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Uitgebreide)samenvatting)
!
Projectcomplexiteit! is! subjectief.! Wat! complex! is! voor! de! één,! hoeft! helemaal! niet! complex! te! zijn!
voor!een!ander.!Afhankelijk!van!ervaring!en!betrokkenheid!heeft!iedereen!zo!zijn!eigen!beelden!bij!
projectcomplexiteit.!Hoe!kun!je!daar!dan!toch!meer!grip!op!krijgen?!Een!eerste!stap!is!het!in!kaart!
brengen!van!de!percepties!van!de!projectcomplexiteit!van!de!verschillende!betrokkenen.!
In! het! kader! van! haar! promotieonderzoek! “Managing! Project! Complexity”! aan! de! TU! Delft,! heeft!
Marian! Bosch9Rekveldt,! een! model! ontwikkeld! om! projectcomplexiteit! in! kaart! te! brengen! voor!
projecten!in!de!procesindustrie:!het!zgn.!TOE9model!(Bosch9Rekveldt,!2011).!In!dit!onderzoek!richten!
we! ons! op! percepties! van! complexiteit! van! grote! bouwprojecten.! Het! onderzoek! is! tot! stand!
gekomen!in!samenwerking!met!!de!Rijksprojectacademie!(RPA),TU!Delft!en!Kennis!in!het!groot.!
Het!doel!van!het!onderzoek!is!om!meer!inzicht!te!krijgen!in!de!percepties!van!de!projectcomplexiteit!
van! en! binnen! grote! bouwprojecten.! Dit! inzicht! kan! helpen! bij! het! oplossen! van! complexe!
vraagstukken! binnen! projecten.! In! dit! onderzoek! wordt! een! antwoord! gezocht! op! de! volgende!
vragen:!
1) Welke!percepties!ten!aanzien!van!de!complexiteit!van!het!project!hebben!de!verschillende!
stakeholders!in!een!project?!!
2) Wat! zijn! de! vraagstukken! en! dilemma’s! rondom! projectcomplexiteit! op! sectoraal! niveau!
(bouwprojecten)?!
3) Hoe!verhouden!zich!de!gepercipieerde!complexiteiten!rondom!bouwprojecten!ten!opzichte!
van!projecten!uit!andere!sectoren!(procesindustrie!en!in!mindere!mate!hightech!&!ICT)?!
Voor!dit!onderzoek!is!een!online!enquête!ontwikkeld,!gebaseerd!op!de!eerder!uitgezette!enquêtes!
in! de! procesindustrie! (Bosch9Rekveldt,! 2011).! Middels! die! enquête! is! aan! projectmanagers,!
teamleden,! opdrachtgevers,! opdrachtnemers! en! andere! stakeholders! van! verschillende! projecten!
gevraagd!welke!technische,!organisatorische!en!externe!aspecten!volgens!hen!het!meest!bijdragen!
aan! de! projectcomplexiteit.! Voor! een! project! wordt! als! het! ware! een! “complexiteitsvoetafdruk”!
samengesteld.! Het! verzamelen! en! vergelijken! van! de! verschillende! percepties! van!
projectcomplexiteit! geeft! inzicht! in! de! manier! waarop! verschillende! stakeholders!
(belanghebbenden)! naar! het! project! kijken! en! biedt! handvatten! voor! het! omgaan! met! die!
complexiteiten.!!
De!uitkomsten!van!dit!onderzoek!kunnen!als!basis!voor!de!verdiepende!interviews!dienen,!die!in!het!
vervolgonderzoek!worden!afgenomen.!!
Aan! dit! onderzoek! hebben! 16! King! projecten! deelgenomen! en! 19! projecten! uit! het! RPA! netwerk.!
Deze!35!projecten!vertegenwoordigen!bij!elkaar!een!projectbudget!van!zo’n!15!miljard!Euro.!Vanuit!
de! 35! deelnemende! projecten! zijn! 454! deelnemers! benaderd! om! de! enquête! in! te! vullen;! 164!
deelnemers!hebben!dat!ook!daadwerkelijk!gedaan!waarbij!alle!35!projecten!zijn!vertegenwoordigd.!
Enkele!karakteristieken!van!de!onderzochte!projecten:!
9
9

De!projecten!variëren!in!investeringsomvang!tussen!de!half!miljoen!Euro!en!4!miljard!Euro.!
De!looptijd!van!de!projecten!varieert!van!2!tot!30!jaar.!
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De! dataset! laat! een! mooie! mix! van! projecten! zien:! utiliteitsbouw! (9x),! waterbouw! (5x),!
wegenbouw!(6x),!spoorbouw!(9x)!en!combinaties!hiervan!(6x).!!
Het! merendeel! van! de! respondenten! karakteriseerde! het! (deel)project! als! enigszins! of!
grotendeels!innovatief.!
Het!merendeel!van!de!projecten!bevindt!zich!in!de!ontwerp!of!uitvoeringsfase.!
In!bijna!de!helft!van!de!projecten!is!er!sprake!van!1!hoofdaannemer.!
In!de!35!projecten!is!een!spreiding!wat!betreft!gebruikte!contractvormen,!waarvan!relatief!
veel!contracten!met!grote!reikwijdte.!
In!bijna!de!helft!van!de!projecten!is!er!sprake!van!4!of!meer!interfaces!met!andere!projecten.!
Het!aantal!medewerkers!in!de!totale!projectorganisatie!varieert!van!2!tot!4000.!
Gemiddeld!heeft!elke!respondent!met!3!niveaus!regelgeving!te!maken!(3!uit!de!volgende!4:!
lokaal,!regionaal,!landelijk,!Europees).!
De! respondenten! schatten! technische! risico’s! in! de! projecten! lager! dan! externe! risico’s.!
Organisatorische!risico’s!worden!het!hoogst!ingeschat.!

Op!basis!van!deze!dataset!hebben!we!de!onderzoeksvragen!als!volgt!beantwoord.!
1) Welke) percepties) ten) aanzien) van) de) complexiteit) van) het) project) hebben) de) verschillende)
stakeholders)in)een)project?))
Door!de!grote!diversiteit!van!de!respondenten!is!deze!vraag!niet!eenduidig!te!beantwoorden!voor!de!
gehele!dataset.!Per!project!zullen!de!percepties!van!de!respondenten!worden!teruggekoppeld!en!in!
de! gegenereerde! spindiagrammen! per! project! (geen! onderdeel! van! dit! rapport)! zijn! zeer! grote! en!
interessante! verschillen! waarneembaar.! Waarom! deze! verschillen! bestaan! en! welk! (potentieel)!
effect!ze!hebben!op!het!project!is!onderwerp!van!het!vervolgonderzoek.!!
Overall! springen! een! aantal! perceptieverschillen! in! het! oog.! Zo! is! bijvoorbeeld! duidelijk! geworden!
dat!de!perceptie!met!betrekking!tot!druk)op)de)tijdsplanning!significant!anders!is!voor!verschillende!
groepen! respondenten.! Het! lijkt! erop! dat! dit! aspect! voor!projectmanagers! van! de! aannemer! meer!
bijdraagt!aan!de!complexiteit!dan!voor!projectmanagers!van!de!opdrachtgever.!In!de!perceptie!van!
technisch!managers!van!de!opdrachtgever!en!toekomstige!gebruikers!en!beheerders!is!de!bijdrage!
van!dit!aspect!juist!lager.!
Een!tweede!opvallende!algemene!uitkomst!is!dat!over!het!algemeen!respondenten!de!complexiteit!
van! hun! project! in! vergelijking! met! eerder! onderzoek! in! de! procesindustrie! niet! heel! hoog!
inschatten.!
!
2) Wat)zijn)de)vraagstukken)en)dilemma’s)rondom)projectcomplexiteit)op)sectoraal)niveau?)
Wat! betreft! de! complexiteitsbeleving! lijkt! het! erop! dat! de! respondenten! deze! over! het! algemeen!
niet!als!heel!hoog!ervaren.!Toch!zijn!er!wel!een!aantal!complexiteitsaspecten!die!eruit!springen,!zie!
Tabel!7.!
Tabel!7:!Meest!bijdragende!aspecten!aan!projectcomplexiteit!

Meest!bijdragende!aspecten!aan!projectcomplexiteit!
Technisch!
Afhankelijkheid!tussen!deelprojecten!
Onzekerheid!over!de!scope!
Projectduur!

Genoemd!door!percentage!respondenten!
(N=144*)!
38%!
28%!
26%!
3!
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Diversiteit!van!technische!disciplines!
Organisatorisch!
Druk!op!de!tijdsplanning!
Interfaces!tussen!verschillende!disciplines!
Beschikbaarheid!van!capaciteit!en!vaardigheden!
Bereikbaarheid!en!bouwlogistiek!
Extern!
Aard!van!de!omgeving!
Diversiteit!in!belangen!van!externe!stakeholders!
Politieke!invloed!
Interfaces!met!andere!projecten!
Aantal!externe!stakeholders!

)

23%!
(N=146*)!
36%!
28%!
23%!
22%!
(N=146*)!
50%!
36%!
23%!
23%!
21%!

*

In) totaal) waren) er) 164) respondenten,) respectievelijk) 20,) 18) en) 18) respondenten) hebben) deze) vraag) niet)
beantwoord.!

!
De!aspecten!die!op!sectoraal!niveau!als!meest!bepalend!voor!de!projectcomplexiteit!worden!ervaren!
zijn!te!clusteren!in!vier!groepen:!naar!interfaces,!tijd/dynamiek,!resources!en!externe!invloed:!
9
9

9
9

Complexiteit!gerelateerd!aan!tijd/dynamiek!(Projectduur,!Druk)op)tijdsplanning,!Onzekerheid)
over)de)scope).!
Complexiteit! gerelateerd! aan! interfaces! (Diversiteit) technische) disciplines,! Afhankelijkheid)
deelprojecten,) Interfaces) tussen) verschillende) disciplines,) Interfaces) met) andere) projecten,!
Aard)van)de)omgeving,)Bereikbaarheid)en)bouwlogistiek).!
Complexiteit! gerelateerd! aan! gebrek! aan! resources! (Beschikbaarheid) van) capaciteit) en)
vaardigheden).!
Complexiteit! gerelateerd! aan! externe! invloed! (Diversiteit) in) belangen) van) externe)
stakeholders,)Aantal)externe)stakeholders,)Politieke)invloed).!

“Verbouwen)met)de)winkel)open”!is!een!veelgehoorde!bron!van!complexiteit.!Dit!vraagt!om!gedegen!
interface!management,!een!goed!inzicht!in!invloed!van!externe!partijen,!een!duidelijke!omschrijving!
van!de!scope!en!de!beschikking!over!voldoende!mensen!en!middelen!om!het!project!uit!te!voeren.!
!
3) Hoe) verhouden) zich) de) gepercipieerde) complexiteiten) rondom) bouwprojecten) ten) opzichte) van)
projecten)uit)andere)sectoren)(procesindustrie)en)in)mindere)mate)hightech)&)ICT)?)
Zoals!in!Tabel!14!is!te!zien!lijken!met!name!de!aspecten!druk)op)de)tijdsplanning!en!diversiteit)in)
de) belangen) van) externe) stakeholders! in! alle! sectoren! te! worden! ervaren! als! bijdrage! aan! de!
projectcomplexiteit.!
)
Aspecten! die! meer! specifiek! zijn! voor! langlopende! grote! bouwprojecten,! zoals! onderzocht! in! deze!
dataset:!
9
9
9

Projectduur!
Aard!van!de!omgeving!
Bereikbaarheid!en!bouwlogistiek!
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Deze! aspecten! worden! naar! verwachting! de! komende! jaren! alleen! maar! belangrijker,! omdat! een!
steeds! groter! deel! van! de! bouwprojecten! geen! nieuwbouw! in! een! “lege”! omgeving! betreft,! maar!
herbouw!in!volgebouwde!stedelijke!omgevingen.!!
Ook! de! gebruikte! contractvormen! op! langlopende! integrale! initiatieven! wijzen! daarop.! Omdat! dit!
soort! contract! zich! niet! beperkt! tot! de! constructie! van! het! artefact,! maar! zich! uitstrekt! tot! het!
onderhoud!en/of!het!operationeel!gebruik!met!alle!risico’s!en!onzekerheden!van!dien.!!
!
!
!
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Tabel!14!geeft!het!totale!overzicht!van!de!vergelijking!van!de!onderzoeken!in!verschillende!sectoren.!
Tabel!14:!Overzicht!resultaten!m.b.t.!aspecten!die!het!meest!bijdragen!aan!projectcomplexiteit!
!

Technische)complexiteit)
Afhankelijkheid!tussen!
deelprojecten!
Onzekerheid!over!de!scope!
Diversiteit!van!technische!
disciplines!
Projectduur!
Onduidelijkheid!over!
projectdoelstellingen!
Incongruentie!van!
projectdoelstellingen!
Technische!risico’s!
Organisatorische)complexiteit)
Druk!op!de!tijdsplanning!
Interfaces!tussen!verschillende!
disciplines!
Beschikbaarheid!van!capaciteit!en!
vaardigheden!
Bereikbaarheid!en!bouwlogistiek!
Vertrouwen!tussen!project!team!en!
opdrachtgever!
Externe)complexiteit)
Diversiteit!in!belangen!van!externe!
stakeholders!
Politieke!invloed!
Interfaces!met!andere!projecten!
Aantal!externe!stakeholders!
Aard!van!de!omgeving!
Management!support!vanuit!de!
eigen!organisatie!
Gebrek!aan!ervaring!in!het!land!
waar!project!plaatsvindt!
Afhankelijkheid!van!externe!
stakeholders!
Invloed!van!stakeholders!van!
binnen!de!organisatie!
Marktomstandigheden!

Dit!onderzoek!
(Tabel!7,!dit!
rapport)!
)
X!

Procesindustrie!
(Table!9.4,!
BoschJRekveldt)!
)
!

ICT!
(Table!32,!
Helvoort)!
)
X!

Hightech!
(Table!5.22,!
Nauta)!
)
!

X!
X!

X!
!

!
!

!
X!

X!
!

!
X!

!
!

!
!

!

X!

!

!

!
)
X!
X!

!
)
X!
!

!
)
X!
X!

X!
)
X!
!

X!

X!

!

!

X!
!

!
X!

!
!

!
!

!
X!

!
X!

!
X!

!
!

X!
X!
X!
X!
!

!
X!
!
!
X!

X!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

!

X!

!

!

!

!

X!

!

!

!

X!

!

!

!

!

X!

!
Tot!slot!nog!enkele!overige!conclusies.!Over!het!algemeen!kunnen!we!concluderen!dat!het!originele!
TOE9raamwerk! om! complexiteit! in! kaart! te! brengen! goed! voldoet.! Door! de! respondenten! is! een!
aantal! suggesties! ter! aanvulling! gedaan,! samengebracht! in! de! volgende! (potentiele)! aspecten:!
ondergrond! (domein9specifiek),! operationele! veiligheid! en! projectgeschiedenis.! Nader! onderzoek!
zou!moeten!uitwijzen!of!deze!aspecten!zo!bepalend!zijn!voor!projectcomplexiteit!dat!een!plaats!in!
een!complexiteitsraamwerk!gerechtvaardigd!is.!

6!
!

Onderzoek)naar)complexiteitspercepties)van)grote)bouwprojecten)–)December)2012)))))))))))

)

In!een!aantal!projecten!lijkt!er!onduidelijkheid!te!zijn!over!(relatief)!objectieve!projectdata.!Ook!zijn!
er!meerdere!respondenten!die!zichzelf!opdrachtgever!van!hetzelfde!project!noemen!of!is!er!sprake!
van!meerdere!projectmanagers!binnen!één!project!(meerdere!kapiteins!op!een!schip).!Beide!zaken!
zijn!opmerkelijk!te!noemen,!en!een!mogelijke!bron!van!problemen!in!het!project.!
Dit!onderzoek!heeft!ons!een!beeld!opgeleverd!van!complexiteit!van!bouwprojecten.!In!de!volgende!
fase!zullen!we!diepte9interviews!afnemen.!In!die!interviews!gaan!we!op!zoek!naar!de!oorzaak!en!het!
effect!van!de!perceptieverschillen!in!specifieke!projecten.!Ook!onderzoeken!we!met!de!projectteams!
hoe!zij!(beter)!om!kunnen!gaan!met!hoog!scorende!complexiteitselementen.!
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1 Projectachtergrond)
!
Projectcomplexiteit!is!een!veelomvattend,!vaak!moeilijk!grijpbaar!fenomeen,!maar!wordt!wel!gezien!
als!een!van!de!oorzaken!van!het!falen!van!projecten!(Neleman,!2006;!Williams,!2005).!!
Projectcomplexiteit! is! subjectief.! Wat! complex! is! voor! de! één,! hoeft! helemaal! niet! complex! te! zijn!
voor!een!ander.!Afhankelijk!van!ervaring!en!betrokkenheid!heeft!iedereen!zo!zijn!eigen!beelden!bij!
projectcomplexiteit.!Hoe!kun!je!daar!dan!toch!meer!grip!op!krijgen?!Een!eerste!stap!is!het!in!kaart!
brengen!van!de!percepties!van!de!projectcomplexiteit!van!de!verschillende!betrokkenen.!
In! het! kader! van! haar! promotieonderzoek! “Managing! Project! Complexity”! aan! de! TU! Delft! heeft!
Marian! Bosch9Rekveldt! een! model! ontwikkeld! om! projectcomplexiteit! in! kaart! te! brengen! voor!
projecten!in!de!procesindustrie:!het!zgn.!TOE9model!(Bosch9Rekveldt,!2011).!Met!een!enquête!wordt!
aan! projectmanagers,! teamleden,! opdrachtgevers,! opdrachtnemers! en! andere! stakeholders! van!
verschillende!projecten!gevraagd!welke!technische!(T),!organisatorische!(O)!en!externe!(E)!aspecten!
volgens!hen!het!meest!bijdragen!aan!de!projectcomplexiteit.!Voor!elk!project!wordt!als!het!ware!een!
“complexiteitsvoetafdruk”! samengesteld.! Het! verzamelen! en! vergelijken! van! de! verschillende!
percepties! van! projectcomplexiteit! geeft! inzicht! in! de! manier! waarop! verschillende! stakeholders!
(belanghebbenden)! naar! het! project! kijken! en! biedt! handvatten! voor! het! omgaan! met! die!
complexiteiten.!!
Het!TOE9model!is,!met!actieve!participatie!van!de!bedrijven!verenigd!in!het!NAP!netwerk,!ontwikkeld!
voor!projecten!in!de!procesindustrie.!In!dit!onderzoek!richten!we!ons!op!percepties!van!complexiteit!
van!(grote)!bouwprojecten!in!een!samenwerking!tussen!de!Rijksprojectacademie!(RPA),!TU!Delft!en!
Kennis! in! het! groot! (King).! Naast! King9projecten! zijn! ook! complexe! infrastructuurprojecten! uit! het!
netwerk!van!de!RPA!voor!deelname!uitgenodigd.!!

1.1 Wat)is)het)doel)van)het)onderzoek?)
Het!doel!van!het!onderzoek!is!om!meer!inzicht!te!krijgen!in!de!percepties!van!de!projectcomplexiteit!
van!grote!bouwprojecten.!Door!inzicht!te!krijgen,!kan!er!beter!worden!omgegaan!met!complexiteit!
van!een!project.!
In!dit!onderzoek!wordt!een!antwoord!gezocht!op!de!volgende!vragen:!
1.! Welke! percepties! ten! aanzien! van! de! complexiteit! van! het! project! hebben! de! ! verschillende!
stakeholders!in!een!project?!
2.! Wat! zijn! de! vraagstukken! en! dilemma’s! rondom! projectcomplexiteit! op! sectoraal! niveau!
(bouwprojecten)?!
3.! Hoe! verhouden! zich! de! gepercipieerde! complexiteiten! rondom! bouwprojecten! ten! opzichte! van!
projecten!uit!andere!sectoren!(procesindustrie!en!in!mindere!mate!hightech!&!ICT)?!
Deze!vragen!leveren!inzicht!op!projectniveau!(1),!sectorniveau!(2)!en!cross9sectoraal!niveau!(3)!op.!
Daarnaast!wordt!door!middel!van!dit!onderzoek!het!TOE9raamwerk!verder!getest,!meer!specifiek!de!
toepasbaarheid!ervan!voor!bouwprojecten.!
!
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1.2 Structuur)van)dit)rapport)
In! hoofdstuk! 1! wordt! de! opzet! van! het! onderzoek! nader! toegelicht.! Vervolgens! presenteert!
hoofdstuk!2!de!resultaten!van!de!enquête!op!sectorniveau.!In!hoofdstuk!3!wordt!aangegeven!hoe!de!
resultaten! per! project! aan! de! projecten! worden! teruggekoppeld! en! in! hoofdstuk! 4! worden!
verschillende! dwarsdoorsnedes! van! de! verzamelde! data! geanalyseerd.! De! resultaten! uit! dit!
onderzoek!worden!vergeleken!met!eerder!onderzoek!in!andere!sectoren!in!hoofdstuk!5.!Ten!slotte!
worden! in! hoofdstuk! 6! de! onderzoeksvragen! beantwoord,! overige! conclusies! getrokken,! en!
aanbevelingen!voor!verder!onderzoek!gedaan.!

1.3 De)aanpak)
Voor!dit!onderzoek!is!een!online!enquête!ontwikkeld,!gebaseerd!op!de!eerder!uitgezette!enquêtes!
in! de! procesindustrie! (Bosch9Rekveldt,! 2011).! De! uitkomsten! van! dit! onderzoek! vormen! ! de! basis!
voor! het! vervolgonderzoek! waarin! verdiepende! interviews! worden! afgenomen.! Vanwaar! de! keuze!
voor!een!enquête?!
Wij! hebben! gekozen! voor! een! enquête! in! combinatie! met! diepte9interviews! in! het!
vervolgonderzoek.!Een!enquête!!geeft!vrij!snel!veel!globale!resultaten!op.!Het!geeft!veel!data,!wat!
kwantitatieve!analyse!mogelijk!maakt.!Deze!globale!resultaten!en!analyse!vormen!een!goede!basis!
voor! de! tweede! stap! in! het! onderzoek:! de! diepte9interviews.! Hierin! kunnen! we! op! specifieke!
interessante!dingen!uit!het!onderzoek!inzoomen.!Interviews!geven!juist!relatief!weinig!data!en!zijn!
meer!kwalitatief!van!aard!(Baarda!&!de!Goede,!2006),!(Verschuren!&!Doorewaard,!1999).!!
Welke! volgorde! wordt! aangehouden! qua! onderzoek! (eerst! interview,! dan! enquête! of! andersom);!
beide!is!mogelijk!en!gemeengoed!(Blaikie,!2009))!is!sterk!afhankelijk!van!wat!je!met!het!onderzoek!
wilt!bereiken.!
Voorwaarde!is!echter!wel!dat!het!duidelijk!is!waar!je!naar!op!zoek!bent.!In!het!eerdere!onderzoek!
naar!projecten!in!de!procesindustrie!zijn!daarom!eerst!interviews!afgenomen,!op!basis!waarvan!een!
enquête! kon! worden! opgesteld.! Voor! het! huidige! onderzoek! is! juist! die! enquête! als! startpunt!
genomen,! onder! meer! om! kwantitatieve! resultaten! te! kunnen! vergelijken! met! de! projecten! in! de!
procesindustrie.!
Bij!de!start!van!dit!onderzoek!(voorjaar!2012)!waren!er!26!projecten!aangesloten!bij!!Kennis!in!het!
groot,! waarvan! 8! projecten! onderdeel! uitmaken! van! het! ProRail9programma! Nationale!
Stationsprojecten!(NSP).!Van!deze!projecten!hebben!er!16!meegedaan!met!dit!onderzoek.!Daarnaast!
hebben!zich!19!projecten!uit!het!netwerk!van!Rijksprojectacademie!gemeld!voor!deelname.!Deze!35!
projecten!vertegenwoordigen!bij!elkaar!een!projectbudget!van!zo’n!15!miljard!Euro.!!

1.4 Aanpassingen)aan)het)TOEGmodel)
Om!het!TOE9model!geschikt(er)!te!maken!voor!bouwprojecten!zijn!er!in!overleg!met!vakinhoudelijke!
experts!enkele!wijzigingen!aangebracht.!Zo!zijn!er!enkele!elementen!toegevoegd,!waarvan!op!basis!
van! ervaring! werd! verwacht! dat! deze! (belangrijke)! bronnen! voor! complexiteit! van! bouwprojecten!
zouden! zijn.! Daarnaast! zijn! alle! elementen! vertaald! van! Engels! naar! Nederlands.! In! de! volgende!
tabellen!zijn!de!wijzigingen!weergegeven!(Tabel!1,!Tabel!2,!Tabel!3).!
!

11!
!

)

Onderzoek)naar)complexiteitspercepties)van)grote)bouwprojecten)–)December)2012)))))))))))
Tabel!1:!Vergelijking!oorspronkelijke!TJelementen!(links)!en!gebruikte!elementen!in!dit!onderzoek!(rechts)!

Technical!Complexity
(17!elements)
!High!number!of!project!goals!!
!Non−alignment!of!project!goals!!
Unclarity!of!project!goals!!
Uncertainties!in!scope!!
Strict!quality!requirements!
Project!duration!!!
Size!in!CAPEX!!
Number!of!locations!
Newness!of!technology!(world−wide)!
Lack!of!experience!with!technology!!
High!number!of!tasks!!!
High!variety!of!tasks!!
Dependencies!between!tasks!
Uncertainty!in!methods!!
Involvement!of!different!technical!disciplines!!
Conflicting!norms!and!standards!!
Technical!risks!!

Elementen!TJcomplexiteit!dit!onderzoek!!
(16!elementen)!
Aantal!projectdoelstellingen!
Incongruentie!van!projectdoelstellingen!
Onduidelijkheid!over!projectdoelstellingen!
Onzekerheid!over!de!scope!
Niveau!van!kwaliteitseisen!
Projectduur!
Investeringskosten!
Aantal!locaties!
Gebruik!nieuwe!technologie!
Ervaring!met!toegepaste!technieken!
Aantal!deelprojecten!
Diversiteit!van!deelprojecten!
Afhankelijkheid!tussen!deelprojecten!
Onzekerheid!over!technische!methoden!
Diversiteit!van!technische!disciplines!
9!
Technische!risico’s!
!

Tabel!2:!Vergelijking!oorspronkelijke!OJelementen!(links)!en!gebruikte!elementen!in!dit!onderzoek!(rechts)!

Organizational!Complexity
(17!elements)

Elementen!OJcomplexiteit!dit!onderzoek!!
(23!elementen)!

High!project!schedule!drive!

Druk!op!de!tijdsplanning!

Lack!of!Resource!&!Skills!availability

Beschikbaarheid!van!capaciteit!en!vaardigheden!

!

Beschikbaarheid!van!middelen!

!

Discontinuïteit!in!bemensing!

Lack!of!Experience!with!parties!involved

Ervaring!met!projectpartijen!

Lack!of!HSSE!awareness

VGM9bewustzijn!

Interfaces!between!different!disciplines

Interfaces!tussen!verschillende!disciplines!

Number!of!financial!sources

Aantal!financieringsbronnen!

Number!of!contracts

Aantal!uitvoeringscontracten!en!interfaces!daartussen!

Type!of!contract!

Contractvorm!

!

Kwaliteit!van!het!hoofdcontract!

Number!of!different!nationalities

Aantal!verschillende!nationaliteiten!

Number!of!different!languages

Aantal!verschillende!talen!

Presence!of!JV!partner

Samenwerking!tussen!aannemers!

!

Aantal!opdrachtgevers!

Involvement!of!different!time!zones

Werktijden!

!

Bereikbaarheid!en!bouwlogistiek!

Size!of!project!team

Aantal!projectmedewerkers!

Incompatibility!different!PM!methods!/!tools

Aansluiting!tussen!gebruikte!PM!tools!&!technieken!

Lack!of!trust!in!project!team

Vertrouwen!tussen!projectteam!en!opdrachtgever!

Lack!of!trust!in!contractor

Vertrouwen!tussen!projectteam!en!aannemer(s)!

!

Cultuurverschillen!

Organizational!risks

Organisatorische!risico’s!
!
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Tabel!3:!Vergelijking!oorspronkelijke!EJelementen!(links)!en!gebruikte!elementen!in!dit!onderzoek!(rechts)!

External!Complexity!
(13!elements)

Elementen!EJcomplexiteit!dit!onderzoek!!
(18!elementen)!

External!risks!

Externe!risico’s!

Number!of!external!stakeholders

Aantal!externe!stakeholders!

Variety!of!external!stakeholders'!perspectives

Diversiteit!in!belangen!van!externe!stakeholders!

Dependencies!on!external!stakeholders!

Afhankelijkheid!van!externe!stakeholders!

Political!influence!

Politieke!invloed!

Lack!of!company!internal!support!

Management!support!vanuit!de!eigen!organisatie!

Required!local!content!

9!

Interference!with!existing!site!

Interfaces!met!andere!projecten!

Remoteness!of!location!

Aard!van!de!omgeving!

Lack!of!experience!in!the!country!

9!

Company!internal!strategic!pressure!

Invloed!van!stakeholders!van!binnen!de!organisatie!

Instability!of!project!environment!

Discontinuïteit!bemensing!stakeholders!

!

Economische!omstandigheden!

Level!of!competition!!

Marktomstandigheden!

!

BLVC!bewustzijn!

!

Ervaring!van!omgevingspartijen!met!grote!projecten!

!

Media!invloed!

!

Sociale!impact!

!

Conflicterende!wet9!en!regelgeving!

!

Planologisch!/!juridische!procedures!
!

!
Het!oorspronkelijke!TOE9model!bestaat!uit!17!T9elementen,!17!O9elementen!en!13!E9elementen.!Het!
aangepaste!TOE9model!bestaat!uit!16!T9elementen,!23!O9elementen!en!18!E9elementen.!Wijzigingen!
zijn!er!vooral!ten!aanzien!van!O9!en!E9elementen.!Bij!de!O9elementen!is!het!element!m.b.t.!resources!
verder!uitgesplitst!en!is!er!een!element!m.b.t.!kwaliteit!van!het!contract!toegevoegd.!Daarnaast!zijn!
de! O9elementen! bereikbaarheid) en) bouwlogistiek,) cultuurverschillen! en! aantal) opdrachtgevers)
toegevoegd.! Bij! de! E9elementen! komen! 2! elementen! uit! het! originele! model! niet! meer! terug!
(required)local)content)!en!lack)of)experience)in)the)country):!deze!zijn!namelijk!niet!van!toepassing!
voor!de!nu!onderzochte!projecten.!Daarnaast!is!een!element!verder!uitgesplitst!(instability)of)project)
environment)! en! is! er! n.a.v.! expertdiscussies! een! aantal! specifiek! toegevoegd! (BLVC) bewustzijn,)
ervaring) van) omgevingspartijen) met) grote) projecten,) media) invloed,) sociale) impact,) conflicterende)
wetW)en)regelgeving,)planologisch/juridische)procedures).)

1.5 Ontwerp)van)de)enquête)
De!enquête!is!als!volgt!opgebouwd:!
9 Vraag!1!–!9:!Karakteristieken!project!(1/2)!
9 Vraag!10!–!13:!Achtergrond!respondent!
9 Vraag!14!–!26:!Karakteristieken!project!(2/2)!
9 Vraag!27!–!29:!Inschatting!van!projectrisico!T,!O,!E!
9 Vraag! 30! –! 32:! Complexiteitsbeleving! T:! achtereenvolgens! een! score! van! de! elementen,!
bepaling!van!de!top!3!en!uitleg!waarom!juist!die!top!3!is!gekozen!
13!
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Vraag! 34! –! 36:! Complexiteitsbeleving! O:! achtereenvolgens! een! score! van! de! elementen,!
bepaling!van!de!top!3!en!uitleg!waarom!juist!die!top!3!is!gekozen!
Vraag! 38! –! 40:! Complexiteitsbeleving! E:! achtereenvolgens! een! score! van! de! elementen,!
bepaling!van!de!top!3!en!uitleg!waarom!juist!die!top!3!is!gekozen!
Vraag!33,!37,!41:!Eventuele!aanvullingen!op!het!TOE9raamwerk!
Vraag!42:!Complexiteitsbeleving!overall:!meest!T,!O!of!E?!
Vraag!43:!Overige!opmerkingen!
Vraag!44:!Interesse!vervolgonderzoek!

!
Een! aantal! van! deze! vragen! zijn! open! vragen! maar! het! merendeel! van! de! enquête! bestaat! uit!
gesloten! vragen! (enkele! keuze9! of! meerkeuzevragen).! Voor! het! uitvragen! van! percepties! van!
projectcomplexiteit!is!de!volgende!Likert!schaal!gebruikt:!niet!–!weinig!–!enigszins!–!veel!–!zeer!veel.!!
!
Bij! enquêtevragen! die! zich! op! “objectieve”! projectkarakteristieken! richten! is! de! antwoordoptie!
“weet! niet”! toegevoegd,! om! de! dataset! niet! te! vertroebelen.! Daar! waar! het! perceptie9vragen!
betreft,! is! deze! optie! bewust! achterwege! gelaten! om! mensen! te! dwingen! tot! een! uitspraak.! Wat!
betreft! de! perceptie! van! projectcomplexiteit! zijn! we! in! dit! onderzoek! eerder! geïnteresseerd! in! die!
aspecten! die! zeer! veel! bijdragen! aan! complexiteit,! dan! in! die! aspecten! die! niet! bijdragen! aan!
complexiteit.!Mensen!die!geen!antwoord!weten!op!zo’n!(subjectieve)!vraag,!zullen!in!elk!geval!niet!
“zeer!veel”!invullen.!
De!web9based!enquête!is!gemaakt!in!het!programma!Net9Q!(inmiddels!veranderd!in!Collector).!Data!
werd!opgeslagen!in!een!SPSS9compatibel!data!formaat.!De!data!zijn!verzameld!tussen!1!juli!2012!en!
21!september!2012.!De!data!van!de!respondenten!worden!gekoppeld!aan!één!van!de!35!projecten!
en!verder!anoniem!behandeld.!!
!
!

)
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1.6 Opzet)van)de)analyse))
De! verkregen! data! is! geanalyseerd! met! behulp! van! beschrijvende! en! niet9parametrische! test9
methodieken! in! Excel! en! SPSS.! Beschrijvende! technieken! gebruiken! we! om! de! verkregen! data! te!
ordenen! en! te! presenteren! in! frequentietabellen! en! grafieken.! Daarmee! vatten! we! de! verkregen!
data! in! feite! samen! en! krijgen! we! een! beeld! van! de! projecten! in! de! dataset! en! de!
complexiteitspercepties!van!alle!projecten!samen.!!
Verder!wilden!we!kijken!of!er!onder!de!verschillende!groepen!respondenten!in!onze!dataset!(zoals!
bijvoorbeeld! projectmanagers! van! de! opdrachtgever,! projectmanagers! van! de! aannemer,!
omgevingsmanagers,! etc.)! significante! perceptieverschillen! over! de! complexiteit! van! hun! project!
bestaan.! De! eerste! stap! in! de! analyse! is! dan! om! te! kijken! of! de! responses! een! normale! verdeling!
vertonen.!Vaak!is!dat!niet!zo,!en!ook!onze!dataset!bleek!overwegend!niet9normaal!verdeeld!te!zijn.!
Bij!een!niet9normaal!verdeelde!dataset!is!het!noodzakelijk!om!zogenaamde!niet9parametrische!tests!
uit!te!voeren!(Field,!2009),!deze!worden!ook!wel!distributievrije!tests!genoemd.!Om!precies!te!zijn,!
zijn! hiervoor! Kruskall9Wallis! tests! en! mediaan! tests! uitgevoerd! met! SPSS.! Met! deze! tests! kunnen!
significantie!verschillen!tussen!groepen!in!verdelingen!en/of!de!mediaan!van!de!responses!worden!
onderzocht,!zelfs!bij!niet9normaal!verdeelde!data.!
De!antwoorden!op!de!open!vragen!zijn!aan!een!kwalitatieve!analyse!onderworpen.!In!een!dergelijke!
analyse! worden! verkregen! data! geïnterpreteerd! door! de! onderzoekers.! Hierbij! is! bijvoorbeeld!
gebruik! gemaakt! van! clustering! van! vergelijkbare! antwoorden! en! samenvatting! van! de! meest!
voorkomende! antwoorden.! Zo! is! de! uitleg! van! de! respondenten! met! betrekking! tot! hun! top! 3! van!
meest! bepalende! complexiteitselementen! samengevat! in! dit! rapport,! de! volledige! data! zijn!
opgenomen! in! de! bijlagen.! Ook! verdere! suggesties! voor! het! complexiteitsraamwerk! zijn! op! deze!
wijze!geanalyseerd.!!
!
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2 Resultaten)sectorniveau)
In! dit! hoofdstuk! beschrijven! we! de! resultaten! van! de! enquête! op! sectorniveau:! grote!
bouwprojecten.!!

2.1 Response)
Vanuit!de!35!deelnemende!projecten!zijn!454!deelnemers!benaderd!om!de!enquête!in!te!vullen.!Van!
elk! van! deze! 35! projecten! hebben! 1! of! meerdere! betrokkenen! dat! ook! daadwerkelijk! gedaan:! een!
100%!score.!In!totaal!zijn!164!ingevulde!enquêtes!ontvangen;!een!(mooie)!overall!respons!van!36%.!!
Aan!alle!35!projecten!is!een!uniek!ID!toegekend.!In!de!bespreking!van!de!resultaten!in!dit!rapport!
zullen!we!slechts!refereren!aan!dit!project!ID!en!niet!aan!de!werkelijke!naam!van!het!project.!De!lijst!
met!deelnemende!projecten!is!opgenomen!in!Bijlage!A.!De!respons!(geanonimiseerd)!is!samengevat!
in!Tabel!4.!
Tabel!4:!Overzicht!respondenten!
Project!ID!
15!
23!
1!
3!
12!
8!
28!
33!
17!
24!
10!
11!
19!
21!
26!
30!
32!
34!
4!
9!
14!
16!
18!
22!
5!
20!
25!
29!
31!
2!
7!
6!
13!
27!
35!
totaal!

Aantal!benaderde!stakeholders:!
28!
15!
9!
17!
64!
13!
33!
13!
9!
11!
12!
23!
14!
8!
6!
6!
11!
23!
10!
14!
4!
6!
17!
13!
16!
9!
4!
6!
5!
5!
10!
4!
3!
4!
9!
454!

Ingevuld!totaal:!
11!
9!
8!
8!
8!
7!
7!
7!
6!
6!
5!
5!
5!
5!
5!
5!
5!
5!
4!
4!
4!
4!
4!
4!
3!
3!
3!
3!
3!
2!
2!
1!
1!
1!
1!
164!

%!compleet!
39!
60!
89!
47!
13!
54!
21!
54!
67!
55!
42!
22!
36!
63!
83!
83!
45!
22!
40!
29!
100!
67!
24!
31!
19!
33!
75!
50!
60!
40!
20!
25!
33!
25!
11!
36%!

!
De! gemiddelde! respons! per! project! ligt! tussen! de! 4! en! 5! deelnemers.! Er! zijn! 4! projecten,! waarvan!
slechts! één! deelnemer! de! enquête! heeft! ingevuld.! Bij! 7! projecten! vulden! 2! of! 3! deelnemers! de!
enquête!in.!Bij!de!overige!24!projecten!was!de!respons!4!ingevulde!enquêtes!of!meer.!!
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Let! op:! het! aantal! benaderde! stakeholders! verschilt! sterk! per! project,! hetgeen! resulteert! in! een!
aantal! respondenten! die! slechts! zijdelings! betrokken! waren! bij! het! project.! In! Tabel! 5! wordt! een!
overzicht!gegeven!van!de!rol(len)!van!de!respondenten.!
Tabel!5:!Overzicht!rol!van!respondenten!(meerdere!antwoorden!mogelijk)!

Rol!
(ambtelijk)!opdrachtgever!!
projectdirecteur!/!projectmanager!voor!
opdrachtgever!!
omgevingsmanager!voor!opdrachtgever!
manager!projectbeheersing!voor!opdrachtgever!
technisch!manager!voor!opdrachtgever!
contract!manager!voor!opdrachtgever!!
projectdirecteur!/!projectmanager!voor!aannemer!
andere!vertegenwoordiger!aannemer,!nl!!!
andere!betrokkene,!nl!
!
Totaal!

Aantal!responses!
13!
39!

%!
8%!
24%!

14!
15!
13!
15!
9!
8!
67!
!
193!

9%!
9%!
8%!
9%!
5%!
5%!
41%!
!
!

!
Een! behoorlijk! groot! aantal! respondenten! (67)! noemde! zichzelf! een! “andere! betrokkene”.! Deze!
groep!is!nader!bekeken!en!bleek!te!kunnen!worden!opgesplitst!in!de!volgende!rollen!(Tabel!6).!
Tabel!6:!Nadere!uitsplitsing!“andere!betrokkene”!(67!responses)!

Rol!
(ambtelijk)!vertegenwoordiger!
specialist!/!technisch!adviseur!
(toekomstig)!gebruiker!/!beheerder!
projectleider!overig!
projectteam!overig!
(bestuurlijk)!opdrachtgever!

Aantal!responses!

22!
15!
11!
12!
5!
2!

%!
13%!
9%!
7%!
7%!
3%!
1%!

!
Zoals!uit!bovenstaande!tabellen!blijkt,!heeft!een!aantal!mensen!een!dubbelrol!opgegeven!(193!rollen!
vs!164!respondenten).!Bij!sommige!analyses!kan!echter!maar!van!één!rol!worden!uitgegaan.!Bij!de!
analyse!is,!daar!waar!nodig,!daarom!de!volgende!keuze!gemaakt:!
9
9

De! rol! van! projectmanager! is! “bepalend”:! heeft! de! projectmanager! daarnaast! nog! een! rol!
ingevuld,!dan!geldt!de!respons!als!die!van!de!projectmanager.!
De!voorgedefinieerde!rollen!gaan!boven!de!rollen!beschreven!bij!“andere!betrokkene”:!als!
er! ook! een! voorgedefinieerde! rol! werd! vervuld! in! het! project! geldt! de! respons! als! die!
voorgedefineerde!rol.!

Bijlage!B!geeft!een!overzicht!van!alle!respondenten,!gesorteerd!naar!project!en!uitgesplitst!naar!rol!
per!project.!
Enkele!observaties!bij!deze!data:!
9
9

In!één!project!waren!er!4!respondenten!die!zichzelf!de!rol!van!opdrachtgever!gaven.!
In!vier!projecten!zijn!de!respondenten!zowel!opdrachtgever!als!projectmanager.!
17!

!
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9

Het! aantal! aannemer9respondenten! valt! wat! tegen.! Van! de! 35! projecten! zijn! er! slechts! 10!
waarbij!we!responses!hebben!van!zowel!opdrachtgever!als!aannemer!vertegenwoordigers.!
!

2.2 Karakteristieken)respondent)
De! respondenten! is! gevraagd! naar! hun! ervaring! in! de! rol! waarvoor! ze! de! enquête! invullen! en! hoe!
lang!ze!al!bij!hun!huidige!werkgever!werken,!zie!Figuur!1!en!Figuur!2.!

Figuur!1:!Aantal!jaar!ervaring!in!deze!rol

Figuur!2:!Aantal!jaar!bij!huidige!werkgever!

!

!

We!kunnen!de!groep!respondenten!qua!jaren!ervaring!met!de!vervulde!rol!in!het!project!in!drie!bijna!
even!grote!groepen!verdelen:!geen!of!tot!5!jaar!werkervaring!(59!respondenten),!tussen!de!5!en!10!
jaar!werkervaring!(51!respondenten)!en!meer!dan!10!jaar!werkervaring!(54!respondenten).!!
Het!aantal!jaar!dat!de!respondenten!bij!hun!huidige!werkgever!werken,!vertoont!een!onverwachte!
verdeling.! Vaak! is! er! een! directe! link! tussen! het! aantal! jaar! ervaring! in! een! bepaalde! rol! en! het!!
aantal!jaren!ervaring!bij!een!werkgever,!maar!dat!kan!in!deze!dataset!niet!zo!gesteld!worden.!
!

!

18!
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In!welke!projectfase(n)!de!respondenten!zelf!betrokken!zijn!(geweest)!in!het!project!is!weergegeven!
in!Figuur!3.!

!
Figuur!3:!Overzicht!van!betrokkenheid!respondenten!per!projectfase!(meerde!antwoorden!mogelijk)!

Uit!Figuur!3!blijkt!dat!het!merendeel!van!de!respondenten!betrokken!is!bij!de!ontwerpfase!(115!wel,!
22!niet)!en/of!de!uitvoeringsfase!(100!wel,!17!niet);!in!beide!gevallen!een!betrokkenheid!van!meer!
dan!80%.!Een!kleiner!deel!van!de!respondenten!is!betrokken!bij!de!definitie!(95!wel,!48!niet)!of!de!
overdracht! (49! wel,! 33! niet);! een! betrokkenheid! van! 66! tot! 60%.! Bij! de! verkenningsfase! waren!
slechts!36%!respondenten!betrokken!bij!de!verkenning!(48!wel,!85!niet).!
Uit!de!data!blijkt!dat!er!34!respondenten!bij!het!project!betrokken!waren!vanaf!de!verkenningsfase!
tot!en!met!de!huidige!fase!in!het!project.!
!
!

!
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2.3 Karakteristieken)projecten)
De! respondenten! hebben! data! aangeleverd! van! in! totaal! 35! projecten.! Deze! projecten! variëren! in!
investeringsomvang! tussen! de! half! miljoen! Euro! en! 4! miljard! Euro.! Om! een! idee! te! geven! hoeveel!
projecten!en!van!welke!omvang!deel!uit!maken!van!onze!dataset,!zijn!de!data!gegroepeerd!naar!een!
vijftal! categorieën,! zie! Figuur! 4.! Voor! deze! groepering! is! eerst! per! project! gekeken! naar! het! meest!
waarschijnlijke!budget:!voor!een!aantal!projecten!verschilden!de!respondenten!daarover!aanzienlijk!
van!mening.!Van!één!project!is!er!geen!data!met!betrekking!tot!de!investeringskosten.!

!
Figuur!4:!Investeringsomvang!onderzochte!projecten!

Van! de! 35! projecten! vallen! er! 12! in! de! categorie! tussen! de! 100! en! 500! miljoen! Euro.! 9! projecten!
vallen! in! de! categorie! tussen! de! 10! en! 100! miljoen! Euro.! Aanzienlijk! minder! projecten! hebben!
investeringskosten!minder!dan!10!miljoen!Euro!(4),!tussen!de!500!en!1000!miljoen!Euro!(4)!of!boven!
de!miljard!Euro!(5).!
De! looptijd! van! de! projecten! in! de! dataset! varieert! tussen! de! 2! jaar! en! 30! jaar.! Niet! alle!
respondenten! binnen! een! project! hadden! dezelfde! mening! over! de! looptijd:! mogelijk! doordat! in!
sommige! gevallen! de! vragen! voor! een! deelproject! zijn! beantwoord.! De! meest! waarschijnlijke!
looptijd!is!bepaald,!zie!Figuur!5!voor!het!overzicht!van!de!35!projecten!ingedeeld!naar!looptijd.!

!
Figuur!5:!Looptijd!onderzochte!projecten!

20!
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Figuur! 5! suggereert! dat! een! aantal! respondenten! de! looptijd! van! het! overkoepelende! programma!
heeft!opgegeven.!!
Een! karakterisering! van! de! respondenten! naar! type! project! is! weergegeven! in! Figuur! 6.! Let! op:!
respondenten!mochten!hier!meerdere!antwoorden!geven.!

!
Figuur!6:!Karakterisering!van!het!project!(aantal!respondenten)!

Het! merendeel! van! de! projecten! in! de! categorie! “anders”! is! een! combinatie! van! de! andere!
projecttypen.!!
Aangezien!er!sprake!is!van!meerdere!respondenten!per!project!is!de!verdeling!qua!type!project!ook!
gemaakt! per! project,! zie! Figuur! 7.! Bij! het! maken! van! deze! verdeling! viel! op! dat! verschillende!
respondenten!binnen!een!project!het!over!het!algemeen!eens!zijn!over!de!karakterisering.!

!
Figuur!7:!Karakterisering!van!het!project!(aantal!projecten)!

!
21!
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!
Op! de! vraag! “in! hoeverre! zou! je! dit! (deel)project! als! innovatief! karakteriseren”! antwoordden! 30!
respondenten! “niet”,! 100! respondenten! “enigszins”! en! 33! respondenten! “grotendeels”! (1!
respondent!wist!het!niet).!!!
Voor! bijna! de! helft! van! de! respondenten! lag! de! scope! van! het! project! volledig! vast! (78),! voor! de!
andere! helft! van! de! respondenten! was! deze! nog! deels! in! beweging! of! onder! discussie! (85),! 1!
respondent!wist!het!niet.!
De!projecten!van!bijna!de!helft!van!de!respondenten!bevinden!zich!in!de!uitvoeringsfase,!zie!Figuur!
8.! De! betrokkenheid! van! de! respondenten! in! de! verschillende! projectfasen! is! eerder! al! getoond! in!
Figuur!3.!!

!
Figuur!8:!Huidige!projectfase!

Bij!het!grootste!deel!van!de!35!projecten!is!er!sprake!van!1!opdrachtgever,!zie!Figuur!9.!Bij!in!ieder!
geval! 13! projecten! is! er! sprake! van! meerdere! opdrachtgevers,! waarbij! in! 1! geval! zelfs! 4!
respondenten!zich!opdrachtgever!van!het!project!noemen.!Ook!bij!deze!vraag!is!het!zo!dat!niet!alle!
respondenten! binnen! een! project! het! altijd! met! elkaar! eens! zijn.! In! 3! gevallen! kon! niet! worden!
bepaald!van!hoeveel!opdrachtgevers!er!sprake!is!in!het!project.!

22!
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!
Figuur!9:!Het!aantal!opdrachtgevers!

!
Voor! 10! projecten! is! niet! duidelijk! van! hoeveel! financieringsbronnen! er! sprake! is,! zie! Figuur! 10.!
Ongeveer!de!helft!van!de!35!projecten!heeft!1,!2,!of!3!financieringsbronnen.!
12!
10!

Aantal!projecten!

10!
8!
6!

7!
6!

6!
4!

4!
2!

1!

1!
0!

0!
1!

2!

3!

4!

5!

6!

7! onduidelijk!

Aantal!ﬁnancieringsbronnen!

!
Figuur!10:!Het!aantal!financieringsbronnen!

!

!
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Een! vraag! betrof! het! aantal! betrokken! hoofdaannemers.! Een! aanzienlijk! aantal! respondenten! kon!
deze!vraag!niet!beantwoorden.!Van!de!overige!respondenten!heeft!het!merendeel!in!het!project!te!
maken!met!1!hoofdaannemer,!zie!Figuur!11.!

!
Figuur!11:!Aantal!betrokken!(hoofd)aannemers!

Het!beeld!van!Figuur!11!wordt!bevestigd!als!we!een!analyse!per!project!maken.!In!bijna!de!helft!van!
de!35!projecten!is!sprake!van!1!betrokken!hoofdaannemer,!in!enkele!gevallen!is!er!sprake!van!een!
bouwcombinatie! van! 2! aannemers! en! in! een! aanzienlijk! aantal! projecten! (8)! is! er! sprake! van! een!
bouwcombinatie! met! meer! dan! 2! aannemers! (zie! Figuur! 12).! Voor! 7! projecten! is! het! aantal!
hoofdaannemers!onduidelijk.!

!
Figuur!12:!Aantal!betrokken!(hoofd)aannemers!

!
De! vraag! naar! het! aantal! uitvoeringscontracten! bleek! (zoals! verwacht)! heel! moeilijk! te!
beantwoorden:! maar! liefst! 65! respondenten! konden! deze! vraag! niet! beantwoorden.! Het! aantal!
uitvoeringscontracten! varieert! tussen! de! 1! en! 20,! waarbij! er! volgens! 58! respondenten! sprake! was!
van!1!uitvoeringscontract.!
24!
!
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!
Figuur!13!en!Figuur!14!geven!de!contractvorm!van!het!hoofdcontract!weer.!De!respondenten!binnen!
een! project! waren! het! over! het! algemeen! onderling! eens! over! de! contractvorm! van! het!
hoofdcontract!van!het!project.!Bij!de!antwoordoptie!“anders”!kwam!een!opvallend!aantal!keer!een!
DBFMO! contract! naar! voren! (Design,! Build,! Finance,! Maintenance! &! Operate).! Ook! een! “D&C! en!
Maintenance”!contract!werd!genoemd,!hetgeen!beide!wijst!op!vergroten!van!de!reikwijdte!van!het!
contract:!veel!breder!dan!het!traditionele!“Bid!&!Build”.!

!
Figuur!13:!Contractvorm!van!het!hoofdcontract!(naar!project)!

!

!
Figuur!14:!Contractvorm!van!het!hoofdcontract!(naar!respondent)!

!
!

!
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Het! begrip! “interface”! lijkt! geen! eenduidige! definitie! te! hebben! bij! de! verschillende! respondenten!
per!project,!zie!Figuur!15!en!Figuur!16.!Hoewel!24!respondenten!(Figuur!16)!aangeven!dat!er!geen!
sprake! is! van! interfaces! met! andere! (deel)projecten,! geldt! voor! elk! project! dat! er! sprake! is! van!
minimaal! 1! interface! (Figuur! 15).! In! het! merendeel! van! de! projecten! is! zelfs! sprake! van! 4! of! meer!
interfaces.! Voor! 10! projecten! verschillen! de! respondenten! te! zeer! van! mening! om! een! aantal!
interfaces!te!bepalen!specifiek!voor!dat!project!(Figuur!15).!

!
Figuur!15:!Aantal!interfaces!(naar!project)!

!
Figuur!16:!Aantal!interfaces!(naar!respondent)!

!
!

!
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Het!aantal!locaties!waar!aan!het!(deel)!project!wordt!gewerkt!varieert!sterk!per!project:!ook!hier!lijkt!
sprake!van!een!definitieprobleem.!Verschillende!respondenten!binnen!1!project!beantwoorden!deze!
vraag!zeer!uiteenlopend.!
Wat! we! wel! weten! is! dat! het! merendeel! van! de! projecten! wordt! uitgevoerd! in! een! stedelijke!
omgeving!(26!projecten),!tegenover!4!in!landelijk!gebied!en!5!in!een!combinatie!van!deze.!
Het!aantal!medewerkers!in!de!totale!projectorganisatie!varieerde!van!2!tot!4000.!Uit!de!data!bleek!
een!betrokkenheid!van!veel!externe!stakeholders,!zie!Figuur!17.!

!
Figuur!17:!Betrokkenheid!externe!stakeholders!

Bijna! alle! respondenten! geven! aan! dat! sprake! is! van! impact! op! het! project! van! regelgeving! op!
meerdere! niveaus,! zie! Figuur! 18.! Gemiddeld! heeft! zelfs! elke! respondent! met! 3! niveaus! van!
regelgeving!te!maken!(161!respondenten!met!een!mening,!509!antwoorden).!
160!
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!
Figuur!18:!Regelgeving!met!impact!op!het!project!

!
!

!
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De!vraag!naar!het!aantal!gegadigden!om!het!uitvoeringscontract!van!het!(deel)project!te!verwerven!
bleek! wederom! moeilijk! te! beantwoorden.! Voor! een! groot! aantal! respondenten! was! dit! niet! van!
toepassing,!want!de!uitvoeringsfase!was!nog!niet!aanbesteed!(50!respondenten).!Daarnaast!waren!
er!nog!38!respondenten!die!geen!antwoord! konden!geven.!Volgens!het!merendeel!van!de!overige!
respondenten! waren! er! 5! of! meer! gegadigden! voor! het! contract! (52! respondenten).! Er! was! altijd!
sprake!van!meer!dan!1!gegadigde.!
De! respondenten! is! ook! gevraagd! naar! hun! perceptie! van! het! (deel)project! in! termen! van!
technische,!organisatorische!en!externe!risico’s.!Voor!deze!vraag!moesten!respondenten!een!score!
tussen! de! 1! (laag! risico)! en! 10! (hoog! risico)! geven.! Voor! de! data! van! de! respondenten! is! de!
gemiddelde!score!per!project!berekend!en!weergegeven!in!Figuur!19.!Technische!risico’s!lijken!lager!
te!worden!ingeschat!dan!externe!risico’s.!Organisatorische!risico’s!worden!het!hoogst!ingeschat.!

!
Figuur!19:!Classificatie!risicopercepties!T,!O!en!E!per!project!

2.4 Complexiteitsbeleving)totaal)
In! feite! hebben! we! een! samengestelde! dataset! van! 35! projecten! met! een! verschillend! aantal!
respondenten! per! project.! Laten! we! eerst! eens! kijken! naar! de! complexiteitsbeleving! van! alle!
respondenten! (Figuur! 20).! De! respondenten! moesten! voor! elk! van! de! aspecten! van! het! TOE9
raamwerk!een!inschatting!geven!van!de!mate!(niet,!weinig,!enigszins,!veel!of!zeer!veel)!waarin!deze!
(potentieel)!bijdragen!aan!de!projectcomplexiteit.!Deze!schaal!is!omwille!van!vergelijkbaarheid!met!
het!eerdere!onderzoek!omgerekend!naar!een!relatieve!score!(%),!zie!bijschrift!(Figuur!20).!
Uit! Figuur! 20! blijkt! dat! de! respondenten! over! het! algemeen! niet! zo’n! hoge! complexiteitsperceptie!
hebben.!Overall!(gemiddeld!)!scoort!geen!enkel!element!hoger!dan!74%!(E9element:!de)aard)van)de)
omgeving).!Voor!de!T9elementen!liggen!de!scores!minder!ver!uit!elkaar!(range!tussen!44%!!en!66%)!
dan!voor!de!O9elementen!(range!tussen!35%!en!71%).!Voor!de!E9elementen!(range!tussen!de!50%!en!
74%)!lijken!de!scores!in!het!algemeen!wat!hoger!te!liggen!dan!voor!de!T9!en!O9!elementen.!
De!resultaten!in!Figuur!20!lijken!misschien!in!tegenspraak!met!de!opmerkingen!bij!Figuur!19,!maar!
daar! werd! gevraagd! naar! perceptie! van! het! project! in! termen! van! technische,! organisatorische! en!
externe!risico’s,!waarbij!organisatorische!risico’s!het!hoogst!gepercipieerd!werden.!
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Het!nadeel!van!deze!representatie!van!de!data!(Figuur!20)!is!dat!verschillende!scores!elkaar!kunnen!
uitmiddelen.! Verschillende! groepen! kunnen! complexiteit! heel! anders! beleven! en! dat! komt! niet! tot!
uitdrukking.! Daarom! is! vervolgens! gekeken! naar! een! gemiddelde! complexiteitsscore! per! groep,!
waarbij!we!de!volgende!groepen!hebben!onderscheiden!(N=aantal):!!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(ambtelijk)!opdrachtgever!(N=10)!
projectdirecteur/projectmanager!voor!opdrachtgever!(N!=36)!
omgevingsmanager!voor!opdrachtgever!!(N=!8)!
manager!projectbeheersing!voor!opdrachtgever!(N=!9)!
technisch!manager!voor!opdrachtgever!(N=7)!
contractmanager!voor!opdrachtgever!(N=9)!
opdrachtgever!divers!(N=4)!
projectdirecteur/projectmanager!voor!aannemer!(N=9)!
andere!vertegenwoordiger!aannemer!(N=6)!
projectleider!overig!(N=10)!
specialist/technisch!adviseur(N=!15)!
(toekomstig)!gebruiker/beheerder!(N=11)!
projectteam!overig!(N=4)!
(ambtelijk)!vertegenwoordiger!overig!(N=22)!

Deze!aantallen!zijn!enigszins!verschillend!ten!opzichte!van!de!eerder!genoemde!Tabel!4!en!Tabel!5,!
omdat!nu!de!dubbelrollen!niet!meegenomen!kunnen!worden.!Van!de!164!responses!zijn!er!4!die!nu!
niet!meegenomen!kunnen!worden!(deze!4!respondenten!gaven!aan!zowel!(ambtelijk)!opdrachtgever!
als!projectdirecteur/projectmanager!voor!opdrachtgever!te!zijn).!
Wat! betreft! groepsgrootte! moet! ook! worden! opgemerkt! dat! deze! aanzienlijk! verschilt! en! de!
individuele! scores! voor! de! groepen! met! kleine! groepsgrootte! relatief! zwaarder! wegen.! Vier!
respondenten! waren! zowel! (ambtelijk)! opdrachtgever! als! projectmanager! of! omgevingsmanager!
voor! de! opdrachtgever,! en! deze! konden! niet! aan! een! groep! worden! toegekend.! Verderop! in! dit!
rapport! wordt! een! nadere! analyse! gedaan! naar! de! invloed! van! de! verschillende! rollen! op! de!
resultaten!(zie!Hoofdstuk!4).!
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Relaieve!score!alle!respondenten!(N=164)!
Onduidelijkheid!over!projectdoelstelling!(en)!
Aantal!projectdoelstellingen!
Incongurenwe!van!projectdoelstellingen!
Onzekerheid!over!de!scope!
Onzekerheid!over!technische!methoden!
Aantal!deelprojecten!
Diversiteit!van!deelprojecten!
Axankelijkheid!tusen!deelprojecten!
Diversiteit!van!technische!disciplines!
Investeringskosten!
Projectduur!
Niveau!van!de!kwaliteitseisen!
Gebruik!nieuwe!technologie!
Ervaring!met!toegepaste!technieken!
Aantal!locawes!
Technische!risico's!
Aantal!projectmedewerkers!!
Beschikbaarheid!van!capaciteit!en!vaardigheden!!
Beschikbaarheid!van!middelen!!
Disconwnuïteit!in!bemensing!!
Aantal!opdrachtgevers!!
Aantal!ﬁnancieringsbronnen!!
Aantal!uitvoeringscontracten!en!interfaces!daartussen!!
Contractvorm!!
Kwaliteit!van!het!hoofdcontract!!
Aansluiwng!tussen!gebruikte!projectmanagement!tools!
Ervaring!met!projectparwjen!!
Samenwerking!tussen!aannemers!!
Interfaces!tussen!verschillende!disciplines!!
Druk!op!de!wjdsplanning!!
Werkwjden!!
Bereikbaarheid!en!bouwlogiswek!!
VGM−bewustzijn!!
Aantal!verschillende!nawonaliteiten!!
Aantal!verschillende!talen!!
Vertrouwen!tussen!projeczeam!en!opdrachtgever!!
Vertrouwen!tussen!projeczeam!en!aannemer(s)!!
Cultuurverschillen!!
Organisatorische!risico’s!!
Aard!van!de!omgeving!!
Aantal!externe!stakeholders!!
Diversiteit!in!belangen!van!externe!stakeholders!
Axankelijkheid!van!externe!stakeholders!
Ervaring!van!omgevings−parwjen!met!grote!projecten!
Disconwnuïteit!bemensing!stakeholders!
Invloed!van!stakeholders!van!binnen!de!organisawe!
Managementsupport!vanuit!de!eigen!organisawe!
Sociale!impact!
Poliweke!invloed!!
Media!invloed!
Economische!omstandigheden!
Marktomstandigheden!
Planologisch/juridische!procedures!
Conﬂicterende!wet−!en!regelgeving!
BLVC−bewustzijn!
Interfaces!met!andere!projecten!
Externe!risico’s!

49%!

44%!

57%!
55%!
58%!
53%!
57%!
59%!
63%!
65%!
61%!
66%!
64%!
51%!
52%!
56%!
62%!
65%!
58%!
60%!

50%!
49%!
54%!
57%!
54%!
50%!
57%!
53%!
45%!
37%!
35%!

48%!

66%!
71%!

57%!

50%!
55%!
50%!

63%!
74%!
71%!
70%!
66%!

57%!
51%!
59%!
52%!
57%!
63%!
58%!
55%!
54%!
59%!
50%!
52%!
58%!
57%!

!
Figuur! 20:! Scores! op! complexiteitsbijdrage! per! element,! alle! respondenten! (N=164).! Een! score! van! 60%! betekent!
“enigszins”!bijdragend!aan!complexiteit!van!het!project!(80%!is!veel,!100%!zeer!veel).!
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Figuur! 21:! Scores! op! complexiteitsbijdrage! per! element! voor! TJelementen,! onderverdeeld! naar! groep! (N=160),! zie!
legenda.!!Een!score!van!60%!betekent!“enigszins”!bijdragend!aan!complexiteit!van!het!project!(80%!is!veel,!100%!zeer!
veel).!
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!
Figuur! 22:! Scores! op! complexiteitsbijdrage! per! element! voor! OJelementen,! onderverdeeld! naar! groep! (N=160),! zie!
legenda.!!Een!score!van!60%!betekent!“enigszins”!bijdragend!aan!complexiteit!van!het!project!(80%!is!veel,!100%!zeer!
veel).!
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!
Figuur! 23:! Scores! op! complexiteitsbijdrage! per! element! voor! EJelementen,! onderverdeeld! naar! groep! (N=160),! zie!
legenda.!!Een!score!van!60%!betekent!“enigszins”!bijdragend!aan!complexiteit!van!het!project!(80%!is!veel,!100%!zeer!
veel).!
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Uit! Figuur! 21! 9! Figuur! 23! blijkt! dat! er! verschillen! zijn! in! de! complexiteitsbeleving! tussen! de!
verschillende! groepen! voor! een! aantal! complexiteitsaspecten.! Dit! wordt! verder! uitgewerkt! en!
toegelicht!in!Hoofdstuk!4.!
Het! is! verleidelijk! om! de! resultaten! uit! Figuur! 21! 9! Figuur! 23! te! vergelijken! met! bijvoorbeeld! de!
resultaten! van! de! vraag! naar! risicopercepties! in! Figuur! 19,! maar! strikt! genomen! vroegen! we! naar!
verschillende!dingen:!de!risicopercepties!van!de!respondenten!enerzijds!en!de!(potentiele)!bijdrage!
van! risico’s! (T,! O,! E)! aan! projectcomplexiteit! anderzijds.! Niettemin! zien! we! dat! organisatorische!
risico’s! in! beide! gevallen! hoog! scoren,! en! technische! risico’s! in! beide! gevallen! relatief! laag.! Voor!
externe!risico’s!zijn!de!resultaten!verschillend.!
Vervolgens! moesten! de! respondenten! hun! top! 3! van! meest! bijdragende! complexiteitsaspecten!
aangeven!voor!T,!O!en!E,!zie!Tabel!7!voor!de!hoogste!scores!onder!alle!respondenten!en!Bijlage!C!
voor!alle!resultaten.!
Tabel!7:!Meest!bijdragende!aspecten!aan!projectcomplexiteit!

Meest!bijdragende!aspecten!aan!projectcomplexiteit!
Technisch!
Afhankelijkheid!tussen!deelprojecten!
Onzekerheid!over!de!scope!
Projectduur!
Diversiteit!van!technische!disciplines!
Organisatorisch!
Druk!op!de!tijdsplanning!
Interfaces!tussen!verschillende!disciplines!
Beschikbaarheid!van!capaciteit!en!vaardigheden!
Bereikbaarheid!en!bouwlogistiek!
Extern!
Aard!van!de!omgeving!
Diversiteit!in!belangen!van!externe!stakeholders!
Politieke!invloed!
Interfaces!met!andere!projecten!
Aantal!externe!stakeholders!

Genoemd!door!percentage!respondenten!
(N=144*)!
38%!
28%!
26%!
23%!
(N=146*)!
36%!
28%!
23%!
22%!
(N=146*)!
50%!
36%!
23%!
23%!
21%!

*

In) totaal) waren) er) 164) respondenten,) 20) respectievelijk) 18) en) 18) respondenten) hebben) deze) vraag) niet)
beantwoord.!

Tabel! 7! laat! zien! dat! slechts! 1! van! de! genoemde! elementen! niet! voorkomt! in! het! originele! TOE9
raamwerk! (bereikbaarheid) en) bouwlogistiek).! Het! lijkt! er! dus! op! dat! met! het! “originele”! TOE9
raamwerk! de! meest! bijdragende! aspecten! aan! projectcomplexiteit! in! redelijke! mate! worden!
afgedekt.!Met!andere!woorden:!die!aspecten!die!het!meest!bijdragen!aan!projectcomplexiteit!lijken!
generiek! van! karakter.! In! paragraaf! 2.7! worden! eventuele! aanvullingen! voor! het! TOE9raamwerk!
besproken.!
Veel!van!de!“meest!bijdragende”!elementen!hebben!te!maken!met!interfaces,!al!dan!niet!direct.!Dit!
is! zichtbaar! in! de! T9elementen! afhankelijkheid) tussen) deelprojecten! en! diversiteit) van) technische)
disciplines,! in! de! O9elementen! interfaces) tussen) verschillende) disciplines) en! (in! mindere! mate)!
bereikbaarheid) en) bouwlogistiek! en! in! de! E9elementen! interfaces) met) andere) projecten) en! (in!
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mindere! mate)! aard) van) de) omgeving.) Daarnaast! is! een! aantal! elementen! in! de! top! 3! direct!
gerelateerd! aan! tijdsduur,! planning! en! (gebrek! aan)! capaciteit.! Tenslotte! spelen! ook! risico’s! die!
onzekerheden!die!er!toe!doen!een!rol!(in!werkinhoud,!maar!ook!gerelateerd!aan!de!betrokkenheid!
van!meerdere!partijen!en!de!politiek).!Hoe!dit!zich!verhoudt!tot!resultaten!in!andere!sectoren!wordt!
besproken!in!Hoofdstuk!5.!!
Aan! de! respondenten! is! ook! gevraagd! waarom! ze! juist! deze! aspecten! ervaren! als! het! meest!
bijdragend!aan!de!complexiteit,!dit!wordt!nader!toegelicht!in!de!volgende!paragraaf.!!
!

2.5 Redenen)hoge)complexiteitsscores)
In! de! vragen! 32,! 36! en! 40! konden! de! respondenten! aangeven! waarom! ze! bepaalde!
complexiteitselementen! in! de! top! 3! van! meest! bepalend! hadden! aangegeven.! Voor! de! meest!
voorkomende!elementen!worden!de!responses!besproken.!De!integrale!responses!zijn!opgenomen!
in!Bijlage!D.!
Afhankelijkheid!tussen!deelprojecten!
In! de! uitleg! van! de! respondenten! worden! woorden! als! “afstemmingsproblemen”,!
“planningsafhankelijkheid”,! “planningsgevolgen”,! “raakvlakken”! en! “logistiek”! gebruikt.! Ook! wordt!
aangegeven! dat! het! opknippen! in! deelprojecten! voor! onduidelijkheid! zorgt! wat! betreft! eigenaren;!
deelprojecten! lopen! deels! over! elkaars! grondgebied! (letterlijk);! wie! doet! wat.! Daarnaast! wordt! de!
zorg! geuit! dat! het! opknippen! in! deelprojecten! zorgt! voor! “een) wankel) kaartenhuis”! en! voor!
“divergentie) en) subWoptimalisatie”.! Er! wordt! gezegd:! “Afstemming) op) raakvlakken) is) altijd) lastig:)
daar)waar)je)knipt)moet)je)ook)plakken”.!!
!
Onzekerheid!over!de!scope!
De! uitleg! van! de! respondenten! valt! grofweg! uiteen! in! twee! categorieën.! De! eerste! illustreert! een!
aantal! respondenten! waarom! de! scope! in! hun! specifieke! project! onzeker! is! (bijvoorbeeld!
“voortschrijdend) inzicht) politiek”,! “onvoldoende) kennis”)! en! in! de! tweede! illustreert! een! aantal!
respondenten! waarom! dit! (vervolgens)! zo’n! bepalende! impact! heeft! op! de! complexiteit! van! het!
project.!In!die!laatste!categorie!wordt!bijvoorbeeld!genoemd!dat!“de)onzekerheid)over)de)scope)kan)
leiden) tot) druk) op) beschikbare) engineeringstijd”! en! ook! “onzekere) scope) levert) bij) partijen) een)
verschillend)beeld)op)van)de)output)van)het)project”,!“majeure)scopewijzigingen)tijdens)uitvoering”.!!
Projectduur!!
De!onderzochte!projecten!hebben!veelal!een!lange!looptijd!(slechts!4!projecten!hebben!een!looptijd!
van!minder!dan!4!jaar,!zie!Figuur!5).!Respondenten!merken!op!dat!er!sprake!is!van!(of!grote!kans!op)!
verandering!van!inzicht!bij!langlopende!projecten:!“Tussen)moment)van)planvorming)en)realisatie)zit)
een)lange)periode.)Daardoor)zijn)originele)doelstellingen)achterhaald)en)is)er)minder)draagvlak)voor)
het) project) als) geheel”.! Ook! wordt! aangeven! dat! het! lastig! is! om! keuzes! te! maken! voor! de! verre!
toekomst,!met!alle!bijbehorende!onzekerheden.!!
Het! aspect! “projectduur”! is,! gezien! de! antwoorden! van! de! respondenten,! ook! als! “tijdsdruk”!
geïnterpreteerd,! met! opmerkingen! als! “tijd) =) geld”,! “zowel) opleverdatum) als) eisen) worden)
opgelegd”!en!“onzekerheid)over)realisatietempo”.!!
!

!
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Diversiteit!van!technische!disciplines!
De! respondenten! geven! aan! dat! er! veel! en! verschillende! disciplines! zijn! vertegenwoordigd! en!
betrokken!bij!de!projecten,!bijvoorbeeld!omdat!er!(steeds!meer)!sprake!is!van!integrale!contracten.!
Die!verschillende!disciplines!(zoals!civiel,!werktuigbouw,!installatietechniek,!bouwkunde,!veiligheid,!
waterbouw,!wegenbouw,!milieu,!staalbouw,!spoorbouw,!etc.)!vragen!echter!wel!om!afstemming,!en!
dat! blijkt! lastig,! bijvoorbeeld! omdat! “verschillende) disciplines) vaak) niet) dezelfde) taal) spreken”! of!
“diverse) deskundigen/aannemers) met) elk) hun) eigen) belangen) die) lastig) op) elkaar) zijn) af) te)
stemmen”.! Zoals! door! een! respondent! aangegeven! ligt! de! oplossing! in! communicatie:!
“communicatie) met) elkaar) is) kritisch”,! teneinde! het! samenwerken! met! en! van! verschillende!
disciplines!in!goede!banen!te!leiden.!
Druk!op!de!tijdsplanning!
Uit! de! antwoorden! van! de! respondenten! blijkt! dat! er! in! veel! gevallen! sprake! is! van! een! hoge!
tijdsdruk.! Die! tijdsdruk! is! hoog! vanwege! een! krappe! initiële! planning! “de) planning) is) zeer) krap”! of!
vanwege! een! scope! die! nog! niet! volledig! vastligt! waardoor! er! sprake! is! van! scopewijzigingen:!
“toepassing) scopewijzigingen) maakte) de) bouwtijd) alleen) maar) korter”.! Ook! is! er! sprake! van! grote!
afhankelijkheid!met!andere!projecten:!“het)project)komt)op)het)kritieke)pad)van)een)ander)gevoelig)
project”.)Die!afhankelijkheid!kan!er!voor!zorgen!dat!de!voortgang!stagneert:!“er)dient)vaak)overlegd)
en) afgestemd) te) worden”,) “werkvolgorde) in) bouwstroom) is) kritisch,) werkzaamheden) sluiten)
naadloos)op)elkaar)aan)of)overlappen)waardoor)verstoringen)direct)impact)hebben”.)
Er! wordt! aangegeven! dat! een! te! hoge! tijdsdruk! veel! van! het! projectteam! vraagt:! “opdrachtgever)
houdt) vast) aan) strakke) deadlines) die) soms) voor) het) team) onhaalbaar) (b)lijken.) Dit) werkt)
demotiverend”,!“de)tijd)is)ingekort)waardoor)meer)druk)op)medewerkers)ontstond”.!
Ook! wordt! aangegeven! dat! de! druk! op! de! tijdsplanning! door! financiële! incentives! is! ingegeven:!
“vertragingen) kosten) geld”,! “DBFM) stuurt) op) tijd”,! “opdrachtnemer) ontvangt) pas) geld) als) project)
gereed)is”.!!
Interfaces!tussen!verschillende!disciplines!
Respondenten! geven! aan! dat! juist! interfaces! om! sturing! vragen,! omdat! daar! de! meeste! risico’s!
zitten.! Die! interfaces! worden! gezien! als! de! plek! waar! verschillende! disciplines! op! elkaar! moeten!
aansluiten,!maar!te!vaak!is!er!“weinig)gevoeligheid)voor)andere)dan)de)eigen)discipline”:!men!houdt!
niet! altijd! het! integrale! projectdoel! (mits! dat! er! is)! in! het! oog,! ondanks! de! nadruk! die! de! huidige!
DBFM!contracten!juist!leggen!op!een!integrale!projectaanpak.!!
Zowel!het)grote)aantal)interfaces)als)de)hoge)diversiteit)van)de)betrokken)disciplines)wordt!genoemd!
in! de! uitleg! van! de! respondenten:! “hoe) meer) interfaces) tussen) verschillende) disciplines) hoe) meer)
‘vertaling’)er)nodig)is)binnen)het)project)om)zaken)op)elkaar)aan)te)sluiten”,!“deze)disciplines)lopen)
sterk) uiteen,) van) logistiek) tot) juridisch”.! Interfaces! lijken! een! barrière! te! vormen! voor!
informatiedeling:!“informatie)wordt)soms)moeilijk)gedeeld”.!
!

!
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Beschikbaarheid!van!capaciteit!en!vaardigheden!
Redenen!die!respondenten!geven!voor!dit!!gebrek!aan!beschikbaarheid!van!capaciteit,!zijn!enerzijds!
doordat! een! capaciteitsvraag! te! laag! werd! ingeschat! “binnen) de) organisatie) is) steeds) minder)
capaciteit)beschikbaar”!of!anderzijds!doordat!beschikbare!capaciteit!werd!ingetrokken:!“je)kunt)niet)
rekenen) op) de) toegewezen) capaciteit) en) de) kwaliteit) daarvan”.! Kwaliteit! van! de! beschikbare!
capaciteit! laat! te! wensen! over! volgens! de! respondenten,! en! juist! de! invloed! hiervan! op! het!
projectresultaat!wordt!onderkend:!”de)beheersing)van)een)project)start)en)eindigt)met)de)kwaliteit)
van) de) mensen”,! “de) kwaliteit) is) net) zo) sterk) als) de) zwakste) schakel”,! “projectenwerk) blijft)
mensenwerk”.!
De!oorzaak!van!problemen!in!de!beschikbaarheid!van!capaciteit!en!vaardigheden!wordt!gezocht!in!
een! gebrek! aan! ervaring.! Een! gebrek! aan! ervaring! met! bijvoorbeeld! PPS9projecten,! DBFMO9
contracten!of!outputspecificaties.!Ook!is!er,!door!tijdsdruk,!geen!tijd!om!de!benodigde!kennis!op!te!
doen:!“onvoldoende)ervaring)en)kennis)voor)het)toepassen)van)de)juiste)kennis)op)het)juiste)moment)
in)het)project,)onder)tijdsdruk)ook)geen)tijd)om)kennis)op)te)doen”.!
Bereikbaarheid!en!bouwlogistiek!
Kenmerkend! voor! de! projecten! in! dit! onderzoek! is! dat! ze! hoofdzakelijk! in! een! stedelijke! omgeving!
plaatsvinden.!Kenmerken!van!zo’n!stedelijke!omgeving!zijn!bijvoorbeeld!een!gebrek!aan!ruimte!en!
een!24/7!mentaliteit.!Dit!zien!we!terug!in!de!uitleg!van!de!respondenten,!bijvoorbeeld:!“verbouwen)
terwijl) de) winkel) openblijft) in) een) drukke) infrastructuur”,! “alles) moet) op) een) postzegel) worden)
gebouwd) in) een) zeer) druk) gebruikt) stuk) stad”,) ! “tijdens) de) bouw) moet) de) treinenloop) ongestoord)
doorgang) vinden”,! “weg) moet) openblijven,) aansluitingen) ook”! en! “zeer) complex) in) stedelijke)
omgeving)waar)de)wereld)gewoon)doordraait”.!
Aard!van!de!omgeving!
Zoals!hierboven!bij!“bereikbaarheid!en!bouwlogistiek”!al!opgemerkt:!veel!projecten!vinden!plaats!in!
een!(dichtbevolkte)!stedelijke!omgeving.!Respondenten!geven!aan!dat!in!projecten!die!ingrijpen!op!
bestaande!infrastructuur!rekening!moet!worden!gehouden!met!vele!betrokken!partijen,!met!elk!een!
eigen!belang:!!“de)omgeving)is)zeer)complex,)qua)ligging,)qua)belangen”,!“hoog)aantal)belangen)met)
grote)diversiteit”.!Ook!wijzen!respondenten!op!zaken!als!hinder,!overlast,!milieubelasting!en!invloed!
van! omgevingspartijen:! “bouwen) van) een) complex) project) in) een) stedelijke) omgeving) vraagt) een)
goed) draagvlak.) Overlast,) hinder) en) acceptatie) van) het) project) beïnvloedt) de) omgeving) in) hoge)
mate”.!!
Diversiteit!in!belangen!van!externe!stakeholders!
Respondenten!geven!als!uitleg!dat!de!belangen!van!betrokken!partijen!ver!uit!elkaar!kunnen!liggen,!
dat!er!zelfs!sprake!is!van!conflicterende!belangen:!“belangen)van)betrokken)partijen)(omwonenden,)
ondernemers)) liggen) ver) uit) elkaar) –) het) is) moeilijk) om) iedereen) tevreden) te) stellen.) Heldere)
communicatie) en) een) eenduidige) doelstelling) zijn) cruciaal”,! “de) oplossing) voor) de) één) is) een)
probleem) voor) de) ander”.! Ook! geven! respondenten! aan! dat! het! vooral! veel! tijd! vergt! om! alle!
betrokkenen! zoveel! mogelijk! op! één! lijn! te! krijgen,! maar! dat! juist! tijd! een! schaars! goed! is! in! het!
project:!“Als)de)diversiteit)van)belangen)groot)is,)duurt)het)lang)om)hierover)consensus)te)bereiken.)
Het) dilemma) waarmee) een) project) dan) zit) is:) tijdsdruk) versus) ruimte) geven) om) consensus) te)
bereiken”.!
!

!
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Politieke!invloed!
Bij! de! projecten! in! deze! studie,! treedt! vaak! de! overheid! op! als! (co)financier! van! het! project.! Wie!
betaalt,! bepaalt,! lijkt! ook! hier! van! toepassing:! “politiek) bepaalt) vaak) de) budgetten) en) heeft) ook)
invloed)op)draagvlak)en)beeldvorming”.)))
Ook!indirect!heeft!de!politiek!invloed,!bijvoorbeeld!door!de!invloed!van!media:!“Als)de)media)door)
externe) partijen) een) gekleurd) beeld) geeft) van) de) gang) van) zaken,) reageert) de) politiek) op) het)
gecreëerde)beeld”.!!
Verder!wijzen!respondenten!op!de!politieke!invloed!op!verschillende!niveaus:!landelijk,!regionaal!en!
lokaal.!!
!
Samenvattend!
Uit!bovenstaande!analyse!blijkt!dat!veel!complexiteitsaspecten!met!elkaar!samenhangen!en!het!ene!
complexiteitsaspect!kan!leiden!tot!andere!complexiteitsaspecten.!Bijvoorbeeld!het!aspect!“druk!op!
de! tijdsplanning”! lijkt! zo’n! complexiteitsaspect! te! zijn! waar! veel! andere! complexiteitsaspecten! in!
uitmonden!of!effect!op!hebben.!!

)
2.6 Overall)bijdrage)aan)complexiteit)
In! vraag! 42! is! aan! de! respondenten! gevraagd! hoe! ze! de! overall! bijdrage! aan! complexiteit! zouden!
willen! karakteriseren,! zie! Tabel! 8.! Zoals! te! verwachten! viel,! zien! de! meeste! respondenten! dat! de!
externe! en! organisatorische! aspecten! het! meest! bijdragen! aan! de! projectcomplexiteit! en! de!
technische!aspecten!het!minst.!!
Tabel!8:!(Enquêtevraag!42)!Geef!aan!welke!categorie!van!complexiteitsaspecten,!alles!overziend,!relatief!het!meest!
(potentieel)!bijdraagt!aan!de!projectcomplexiteit,!N!=!164!

!
Technisch!
Organisatorisch!
Extern!

Het!minst!
77!(47%)!
22!(13%)!
33!(20%)!

Er!tussenin!
64!(39%)!
71!(43%)!
47!(29%)!

Het!meest!
23!(14%)!
71!(43%)!
84!(51%)!

!
Deze!resultaten!zijn!vergelijkbaar!met!de!eerdere!resultaten!met!betrekking!tot!de!inschatting!van!
de! respondenten! van! de! risico’s! van! het! (deel)project! (Figuur! 19).! Ook! daar! lag! de! nadruk! op!
organisatorische!en!externe!complexiteit.!!
!

2.7 Aanvullingen)op)het)TOEGraamwerk)
Respondenten! is! gevraagd! of! ze! nog! aanvullingen! hebben! op! het! onderzochte! TOE9raamwerk! om!
projectcomplexiteit! in! kaart! te! brengen.! In! hun! reacties! gaat! het! grotendeels! om! detailleringen! of!
voorbeelden! van! bestaande! aspecten.! Slechts! in! een! beperkt! aantal! gevallen! werden! echt! nieuwe!
aspecten! genoemd.! In! de! analyse! is! gekeken! of! en! hoe! de! genoemde! aspecten! aan! bestaande!
aspecten! konden! worden! gekoppeld! en! hoe! de! overgebleven! aspecten! konden! worden!
samengenomen.!De!integrale!antwoorden!zijn!te!vinden!in!Bijlage!E.!
Veel!van!de!genoemde!aanvullingen!hebben!te!maken!met!“interfaces)met)andere)projecten”)in!de!
breedste!zin!van!het!woord.!Respondenten!geven!aan!dat!het!bouwen!in!een!omgeving!waar!alles!
38!
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gewoon! doorgang! moet! vinden! voor! complexiteit! zorgt.! De! oorspronkelijke! Engelse! benaming! van!
dit! aspect! (interference) with) existing) site)) dekt! deze! lading! beter! dan! de! gekozen! Nederlandse!
equivalent.!!
Opvallend!is!dat!respondenten!bij!de!T9aanvullingen!op!het!TOE9raamwerk!vooral!O9!en!E9aspecten!
aandragen,!in!onze!interpretatie!van!de!data.!Het!kan!zijn!dat!respondenten!de!vraag!breder!hebben!
geïnterpreteerd.! Het! feit! dat! er! steeds! minder! suggesties! zijn! gegeven! door! de! respondenten! (44!
voor!T,!26!voor!O,!7!voor!E)!lijkt!dit!te!bevestigen,!maar!kan!ook!wijzen!op!een!zekere!“vermoeiing”!
bij!het!invullen!van!de!enquête.!
Een!aantal!suggesties!voor!aanvullingen!op!het!raamwerk!valt!in!de!categorie!“managementissues”.!
Hiermee!bedoelen!we!zaken!die!ongetwijfeld!voor!complexiteit!zorgen,!maar!eigenlijk!op!te!lossen!
zijn!door!het!(project)management!op!zich!te!verbeteren.!Voorbeelden!hiervan!zijn!“sturingsmodel)
waarvoor) in) contract) is) gekozen) in) relatie) tot) waarop) omgeving) georganiseerd) is”,! “communicatie)
tussen)partijen”,!“interne)proces”,!etc.!
Tot! slot! hebben! de! respondenten! ook! nog! enkele! nieuwe! suggesties! voor! het!
complexiteitsraamwerk.! Deze! zijn! onder! te! verdelen! in! een! 39tal! aspecten:! gerelateerd! aan! de!
ondergrond,!operationele!veiligheid!en!projectgeschiedenis,!zie!Tabel!9.!!Het!aspect!ondergrond)zou!
je! kunnen! zien! als! een! domein9specifieke! complexiteit.! Het! aspect! operationele) veiligheid! is! hier!
genoemd!als!domein9specifiek,!maar!zou!je!je!ook!breder!kunnen!voorstellen:!het!gaat!hier!om!de!
veiligheid!(en!veiligheidseisen)!tijdens!het!latere!gebruik!van!het!artefact!(in!de!breedste!zin!van!het!
woord).!
Nader!onderzoek!zal!moeten!uitwijzen!of!deze!aspecten!(in!geclusterde!vorm)!zo!bepalend!zijn!voor!
projectcomplexiteit!dat!een!plaats!in!een!complexiteitsraamwerk!gerechtvaardigd!is.!
Tabel!9:!Nieuwe!suggesties!TOE!raamwerk!

Aspect!(geclusterd)! Genoemde!suggestie!
Ondergrond!!
Opspuiten!zand/zandmotor/hoogte!dijk.!
Heel!concreet!speelt!grondgesteldheid!een!grote!rol.!
Operationele!
Tunnelveiligheid.!
veiligheid!
Tunnel9technische!complexiteit.!
Er!is!nog!een!samenhang!tussen!het!nautisch!veilig!kunnen!
gebruiken!van!de!sluis!en!de!technische!inpasbaarheid!van!de!sluis.!
Projectgeschiedenis! Aanbesteding!is!eerder!mislukt!aanbieding!was!300%!van!raming.!
Project!ligt!daardoor!onder!een!vergrootglas.!
Raakvlakprojecten!bij!dezelfde!en!andere!opdrachtgevers.!
Historie!van!het!project.!

T/O/E!
T!
O!

E!

!
!

!
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2.8 Afsluitende)vragen))
!
2.8.1 Vraag)43:)opmerkingen)respondent)
Vraag!43!bood!de!gelegenheid!om!aanvullende!vragen!te!stellen!of!opmerkingen!te!maken!over!dit!
onderzoek.! 24! respondenten! had! een! inhoudelijke! opmerking.! Deze! opmerkingen! zijn! geclusterd!
naar!(Tabel!10):!!
1.
2.
3.
4.

Projectfase!en!betrokkenheid!!
Begrippenkader!
Opzet!TOE9raamwerk!
Opzet!onderzoek.!

De! meeste! opmerkingen! werden! gemaakt! naar! aanleiding! van! de! fase! waarin! het! project! zich!
bevond,!en/of!de!beperkte!betrokkenheid!van!de!respondent!bij!het!project.!!
!
Tabel!10:!Aanvullende!opmerkingen!/!vragen!
Projectfase!en!betrokkenheid!
Een!aantal!vragen!richt!zich!op!de!bouw/realisatie!fase!van!het!project.!In!dit!project!zitten!we!nog!in!de!ontwerp!en!voorbereidingsfase!
waardoor!die!vragen!nog!niet!te!beantwoorden!zijn.!
Aangezien!het!project!net!gaat!starten!met!de!voorbereiding!van!de!uitvoering!waren!enkele!vragen!nog!lastig!in!te!vullen.!
Het!project!is!natuurlijk!nog!niet!echt!in!uitvoering,!dus!daar!kan!ik!nog!niet!goed!over!oordelen.!Net!zo!als!dat!ik!over!een!aantal!zaken!,!
als!stakeholder,!niets!weet!en!dus!enkel!maar!een!inschatting!van!de!problemen!kan!maken.!
Ik!hoop!dat!ik!een!bijdrage!heb!kunnen!leveren!omdat!ik!het!project!met!name!als!adviseur!van!deelprocessen!meemaak.!
Ik!sta!op!behoorlijk!grote!afstand!van!de!feitelijke!uitvoering,!waardoor!onderdelen!nauwelijks!in!te!vullen!waren.!
Meerdere!vragen!hebben!betrekking!op!de!uitvoeringsfase!terwijl!we!met!het!project!thans!nog!in!de!planstudiefase!zitten.!Deze!vragen!
moesten!wel!ingevuld!worden,!maar!de!beantwoording!ervan!is!dus!niet!gebaseerd!op!ervaring.!
Met!name!de!vragen!bij!34!waren!gezien!de!fase!(voorbereiding!uitvraag)!niet!goed!te!beantwoorden.!
Op! verzoek! zijn! vragen! ingevuld! mbt! huidige! status.! Aangezien! project! in! opleveringsfase! /! overdracht! zit! zijn! veel! risico's! /!
invloedsfactoren!inmiddels!geslecht.!
Vragen!zijn!gericht!op!mensen!binnen!de!organisatie!en!niet!zoals!ik!in!de!omgeving.!
Vragenlijst!veronderstelt!dat!de!uitvoering!reeds!is!begonnen.!Voor!dit!project!loopt!nog!de!planstudie!en!is!de!voorbereiding!realisatie!
gestart.!
Sommige!vragen!gaan!al!uit!van!een!aanbesteding!aan!aannemer!terwijl!dit!voor!dit!project!nog!niet!het!geval!is.!
Soms!lastig!te!beantwoorden!omdat!het!een!project!in!de!contractvoorbereiding!betreft!en!niet!uitvoering!waar!programma!van!uit!gaat.!
Ik!zit!niet!inhoudelijk!in!het!(technische)!deel!van!het!traject.!Als!eindgebruiker!praat!ik!mee!over!het!eindbeeld!en!over!de!fasering.!
Vond!de!vragen!weinig!van!toepassing!voor!mij,!gezien!de!rol!in!het!project!(in!projectgroep!namens!provincie).!
Begrippenkader!
Het!begrippenkader!van!waaruit!de!enquête!is!opgezet,!is!mij!niet!geheel!bekend.!Ik!heb!dit!naar!eer!en!geweten!ingevuld.!
Niet!alle!vragen!waren!voor!mij!even!eenduidig.!Derhalve!maar!vanuit!mijn!interpretatie!een!antwoord!gegeven.!Indien!nodig!bereid!voor!
nadere!toelichting.!
Ik!vraag!me!af!of!het!geheel!duidelijk!is,!want!XXXX!doet!weer!meerdere!deelprojecten!binnen!het!totaal!project.!Maar!gelukkig!kan!ik!dat!
tzt!toelichten!in!het!interview.!
Opzet!TOE!
Het! onderscheid! tussen! organisatorisch! en! extern! is! voor! mij! niet! handig.! De! beheersing! van! raakvlakprojecten! (extern)! van! dezelfde!
opdrachtgevers!(intern)!ligt!in!de!organisatie!van!het!project.!
Moet! me! aardig! concentreren! om! de! open! vragen! in! te! vullen! omdat! deze! in! praktijk! vaak! in! een! "mengvorm:! zich! voordoen.! Het! een!
heeft!effect!op!het!ander.!
Opzet!onderzoek!
Hoe!houd!je!dit!onderzoek!anoniem!als!je!wél!om!de!projecttitel!en!de!rol!binnen!dit!project!vraagt?!
Ik!miste!bij!een!aantal!vragen!weet!ik!niet!of!niet!van!toepassing!omdat!ik!in!een!deelproject!zit!en!niet!altijd!de!gevolgen!van!bijv.!de!
wettelijke!impact!kan!overzien.!
Ja!maar!die!zal!ik!via!de!mail!indienen.!
Vervolg!n.a.v.!deze!enquête!zou!moeten!zijn:!een!slag!dieper!ingaan!op!de!meest!voorkomende!oorzaken!van!projectcomplexiteit.!
Voor! dit! soort! projecten! binnen! een! grootstedelijke! omgeving! tellen! de! BLVC/sociale! impact! onderdelen! zeer! nauw.! Daar! zou! in! dit!
onderzoek!iets!meer!aandacht!voor!mogen!bestaan.!

!
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2.8.2 Vraag)44:)vervolgonderzoek)
Op!vraag!44;!“Heeft!u!interesse!in!het!vervolgonderzoek!(diepte9interviews)”!heeft!maar!liefst!71%!
van! de! respondenten! positief! geantwoord! (N=117).! Op! basis! van! de! resultaten! per! project! zal! een!
beperkt!aantal!projecten!(en!respondenten)!door!King,!RPA!en!TU!Delft!worden!uitgenodigd!om!deel!
te!nemen!aan!het!vervolgonderzoek.!Criteria!voor!deelname!zijn:!
9
9

Aanzienlijke!perspectiefverschillen!tussen!de!verschillende!rollen!in!het!project!
Voldoende! aantal! deelnemers! met! verschillende! rollen! die! mee! willen! werken! (hoe! meer!
hoe!beter)!!

De!uiteindelijke!keuze!van!projecten!valt!buiten!de!scope!van!dit!deze!rapportage.
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3 Resultaten)per)project)
Dit!rapport!bevat!niet!alle!resultaten!per!project;!slechts!een!beschrijving!van!hoe!de!resultaten!per!
project!(“het!projectdossier”)!worden!terug!gecommuniceerd!aan!de!deelnemers!en!een!voorbeeld!
daarvan.!!

3.1 Inhoud)van)het)projectdossier)
Elk! projectdossier! wordt! alleen! gestuurd! naar! de! contactpersoon! van! het! desbetreffende! project!
met! het! verzoek! om! de! resultaten! binnen! het! project! zelf! breder! te! verspreiden.! Op! deze! wijze!
wordt! elk! project! dat! heeft! deelgenomen! op! maat! bediend.! Het! projectdossier! bestaat! uit! twee!
onderdelen:!
1. Een! set! van! drie! uitgeklapte! spindiagrammen,! waarin! de! perceptieverschillen! tussen! de!
verschillende! deelnemers! rond! het! project! voor! respectievelijk! de! Technische,!
Organisatorische!en!Externe!complexiteit!grafisch!inzichtelijk!is!gemaakt!(zie!Figuur!24);!
2. Een! serie! kwalitatieve) data,! bestaande! uit! de! antwoorden! van! de! deelnemers! rond! het!
project! op! de! vraag! om! de! door! hen! samengestelde! top! 3! van! complexiteitsaspecten! voor!
respectievelijk! de! Technische,! Organisatorische! en! Externe! complexiteit! inhoudelijk! nader!
toe!te!lichten.!

3.2 Toelichting)op)de)spindiagrammen)
Per!project!is!er!een!Excel!file!met!de!antwoorden!van!alle!respondenten!gemaakt.!Daaruit!zijn!per!
project! zogeheten! spindiagrammen! opgezet.! Deze! spindiagrammen! geven! de! complexiteits9
percepties!van!de!verschillende!respondenten!per!project!weer!voor!achtereenvolgens!T9,!O9!en!E9
elementen.!Vanwege!het!grote!aantal!aspecten!per!element!is!ervoor!gekozen!de!spindiagrammen!
“uit!te!klappen”.!
Bij! het! maken! van! de! diagrammen! is,! om! interpretatie! te! vergemakkelijken,! een! aantal! lay9out!
afspraken!gevolgd.!Er!is!met!de!volgende!hoofdkleuren!gewerkt:!
•

zwart:!ambtelijk/bestuurlijk!opdrachtgever,!

•

blauw:!alle!overige!rollen!in!het!projectmanagement!team!aan!opdrachtgeverszijde,!

•

rood:!alle!rollen!aan!aannemerszijde!(ook!meer!algemeen!opdrachtnemerszijde),!

•

grijs:!overige!respondenten.!

Daarnaast! is! bij! een! paar! projecten! paars! gebruikt! om! de! groep! toekomstige! gebruikers! te!
onderscheiden.! Dit! om! de! leesbaarheid! van! de! figuren! te! vergroten.! Omdat! niet! alle! rollen! per!
project!zijn!vertegenwoordigd,!zijn!de!genoemde!kleuren!niet!in!alle!diagrammen!allemaal!zichtbaar.!
De!scores!van!elke!respondent!voor!de!verschillende!complexiteitsaspecten!(niet,!weinig,!enigszins,!
veel,!of!zeer!veel)!zijn!door!middel!van!lijnen!met!elkaar!verbonden.!Let!op:!deze!lijnen!suggereren!
misschien!een!verband!tussen!de!complexiteitsaspecten!onderling!maar!dat!is!NIET!het!geval.!Lijnen!
zijn!slechts!gebruikt!om!het!overzicht!in!de!figuren!te!bewaren.!Voor!de!projectmanager!(van!welke!
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zijde! dan! ook)! is! waar! mogelijk! een! duidelijke,! getrokken! lijn! gebruikt,! evenals! voor! de!
ambtelijk/bestuurlijk!opdrachtgever(s).!
Door! het! weergeven! van! de! expliciete! projectrollen! zijn! deze! complexiteitsperceptie9scores!
traceerbaar,!maar!dat!is!ook!noodzakelijk!om!een!dialoog!tot!stand!te!brengen.!
Wat!zeggen!de!uitgeklapte!spindiagrammen?!Als!de!lijnen!dicht!bij!elkaar!of!zelfs!over!elkaar!liggen,!
is!er!onder!de!deelnemers!overeenstemming!wat!betreft!complexiteitspercepties!in!het!project.!De!
bespreking! in! het! team! kan! dan! gericht! worden! op! de! elementen! die! door! alle! deelnemers! hoog!
worden! gescoord.! Waarom! wordt! aan! dit! aspect! zo’n! hoge! bijdrage! aan! de! complexiteit! van! het!
project!toegekend?!Wat!zijn!de!gevolgen?!Hoe!kan!het!team!hier!beter!mee!omgaan?!
Als! de! lijnen! erg! uit! elkaar! liggen,! duidt! dat! op! grote! perceptieverschillen.! Wat! de!één! ziet! als! een!
aspect! dat! veel! bijdraagt! aan! de! projectcomplexiteit,! is! voor! de! ander! ondergeschikt.! Juist! deze!
aspecten,!waarbij!de!onderlinge!complexiteitsbeleving!nogal!van!elkaar!verschilt,!kunnen!stof!geven!
voor!nadere!discussie.!Waarom!liggen!de!percepties!zo!ver!uit!elkaar?!Het!gaat!er!in!deze!niet!om!
dat!het!één!goed!en!het!ander!fout!is:!percepties!zijn!per!definitie!“goed”.!Het!gaat!er!wel!om!van!
elkaar!te!begrijpen!waarom!de!percepties!verschillen!en!welke!gevolgen!dat!eventueel!in!het!project!
heeft.!Het!is!de!moeite!waard!om!dat!met!elkaar!nader!te!onderzoeken.!

3.3 Kwalitatieve)data)per)project)
Bij!het!invullen!van!de!enquête!is!aan!alle!deelnemers!gevraagd!om!voor!elk!complexiteitselement!
(T,! O! en! E)! een! top! 3! van! de! belangrijkste! complexiteitsaspecten! samen! te! stellen! en! de! keuze!
hiervoor! inhoudelijk! toe! te! lichten.! Waarom! leveren! juist! deze! aspecten! zo’n! hoge! (potentiële)!
bijdrage!aan!de!projectcomplexiteit?!
Er!is!in!het!projectdossier!bewust!gekozen!voor!een!volledige!weergave!van!de!antwoorden!van!de!
respondenten! in! de! projectrapportage.! Elke! andere! wijze! van! weergeven! zou! een! vorm! van!
interpretatie!zijn!en!daarmee!de!rijkheid!van!de!antwoorden!teniet!doen.!De!antwoorden!op!deze!
vragen!zijn!in!het!projectdossier!niet!te!herleiden!naar!respondent.!!
Hoe!meer!respondenten!binnen!een!project!het!aspect!in!de!top!3!hebben!opgenomen,!hoe!meer!
antwoorden! er! terug! te! vinden! zijn! in! de! rapportage.! Interessant,! want! deze! inhoudelijke!
aanknopingspunten! kunnen! de! groepsdiscussie! over! de! hoog! scorende! aspecten! in! de!
spindiagrammen!verrijken.!
!

!
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T!J!elementen!

niet!

!!weinig!

!!!enigszins!!!!!!!!!!!!!!veel!

!!!!zeer!veel!

!

!

Figuur!24:!Geanonimiseerd!en!fictief!voorbeeld!van!complexiteitspercepties!voor!één!project,!scores!voor!TJaspecten.!Er!
zijn! vier! responses! voor! dit! project,! projectdirecteuren! van! verschillende! partijen,! maar! NIET! de! (ambtelijk)!
opdrachtgever.!
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4 Analyse)naar)rol)in)het)project)
!
Met! SPSS! zijn! niet9parametrische! tests! uitgevoerd! om! te! onderzoeken! of! er! statistisch! significante!
verschillen! gevonden! konden! worden! in! de! complexiteitsbeleving! van! verschillende! groepen!
respondenten! met! eenzelfde! rol.! Daartoe! is! de! verkregen! data! op! een! aantal! aggregatieniveaus!
onderverdeeld!naar!rol!van!de!respondent,!zie!Tabel!11.!!
Tabel!11:!Overzicht!van!rollen!op!verschillende!aggregatieniveaus!

Hoogste!niveau!
(4!groepen)!
Rollen!
Opdrachtgeverskant
PM / opdrachtgever

Opdrachtgeverskant
overig

Middelste!niveau!
(7!groepen)!
N!
46

37

!

!

!

!
Opdrachtnemer

Rollen!

25

Detailniveau!
(14!groepen)!
N!

Rollen!

N!

(ambtelijk)
opdrachtgever
PM opdrachtgever

10

(ambtelijk) opdrachtgever

10

36

36

Opdrachtgever
overig

37

Projectdirecteur /
projectmanager voor
opdrachtgever
Omgevingsmanager voor
opdrachtgever
Manager projectbeheersing
voor opdrachtgever
Technisch manager voor
opdrachtgever
Contract manager voor
opdrachtgever
*
Opdrachtgever divers
Projectdirecteur /
projectmanager voor
aannemer
Andere vertegenwoordiger
aannemer
Projectleider overig

9

Opdrachtnemer

25

!

!

!

!

!

!

!

!

Overig

52

!

!

!

!

Overige
vertegenwoordiger
Overige
projectmedewerkers

Toekomstige
gebruiker

22
19

11

(ambtelijk)
Vertegenwoordiger
Overige project
medewerkers: specialist /
technisch adviseur
Overige
projectmedewerkers:
projectondersteuning
(toekomstig) Gebruiker /
beheerder

8
9
7
9
4

6
10
22
15

4

11

*

met) opdrachtgever) divers) wordt) hier) bedoeld) dat) deze) respondenten) meerdere) rollen) voor) de)
opdrachtgever)vervulden,)bijvoorbeeld)omgevingsmanager)&)contractmanager.))
!

!
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Er!is!gekozen!voor!een!analyse!op!verschillende!niveaus!(hoogste!aggregatie!niveau!met!4!groepen,!
middelste!niveau!met!7!groepen!en!detailniveau!met!14!groepen)!omdat!er!meervoudige!eisen!zijn!
voor!zinvolle!analyse:!!
9
9

de!groepen!moeten!voldoende!groot!zijn!(minimaal!10920!respondenten!in!een!groep),!
de!groepen!moeten!voldoende!(rol)specifiek!zijn.!

Als!we!Kruskall9Walles!tests!en!onafhankelijke!sample!mediaan!tests!uitvoeren!met!de!groepen!zoals!
vermeld! in! Tabel! 11! als! groepeervariabele,! vinden! we! enkele! significante! resultaten! (zie! bijlage! F!
voor!de!testresultaten).!Hieronder!bespreken!we!de!resultaten!met!een!significantieniveau!van!0.05!
of!hoger.!!
Op!het!hoogste!aggregatieniveau!blijkt!de!“mate)waarin)planologischWjuridische)procedures)een)rol)
spelen”!een!significant!verschil!op!te!leveren!tussen!de!verschillende!groepen.!Vervolganalyse!leert!
dat!de!groep!van!opdrachtnemers!dit!complexiteitsaspect!relatief!laag!scoort.!
Op! het! middelste! aggregatieniveau! blijkt! op! het! aspect! “vertrouwen) tussen) projectteam) en)
opdrachtgever”! significant! anders! gescoord! te! worden.! Vergeleken! met! de! andere! groepen! scoren!
de!opdrachtnemers!relatief!hoog!en!de!toekomstige!gebruikers!relatief!laag.!Met!andere!woorden:!
toekomstige! gebruikers! verwachten! of! ervaren! een! relatief! lage! bijdrage! aan! complexiteit!
gerelateerd! aan! het! vertrouwen! tussen! projectteam! en! opdrachtgever! en! opdrachtnemers! een!
relatief!hoge!bijdrage.!
Op!het!detailniveau!wordt!er!significant!anders!gescoord!op!het!element!“druk)op)de)tijdsplanning”.!
Nadere! analyse! leert! dat! de! technisch! managers! voor! de! opdrachtgevers! en! de! (toekomstige)!
gebruiker/beheerder! dit! aspect! het! laagst! scoren! en! de! projectmanager/directeur! voor! de!
aannemers! en! het! projectteam! het! hoogst,! zie! Tabel! 12.! Tabel! 12! geeft! de! rangorde! van! de!
verschillende! groepen! aan! (hoe! hoger! de! indicator! (gemiddelde! rank),! hoe! hoger! de!
complexiteitsscore!voor!dit!element).!!
Tabel!12:!Rangorde!van!score!op!“druk%op%de%tijdsplanning”!

Groep!
technisch!manager!voor!opdrachtgever!
(toekomstig)!gebruiker!/!beheerder!
projectleider!overig!
omgevingsmanager!voor!opdrachtgever!
(ambtelijk)!opdrachtgever!
contract!manager!voor!opdrachtgever!
projectdirecteur!/!projectmanager!voor!opdrachtgever!
specialist!/!technisch!adviseur!
andere!vertegenwoordiger!aannemer!
(ambtelijk)!vertegenwoordiger!
manager!projectbeheersing!voor!opdrachtgever!
opdrachtgever!divers!
projectdirecteur!/!projectmanager!voor!aannemer!
projectteam!overig!

Aantal!
(N=160*)!
7!
11!
10!
8!
10!
9!
36!
15!
6!
22!
9!
4!
9!
4!

Indicator!
42,07!
51,50!
58,30!
64,94!
68,30!
71,56!
83,08!
85,30!
85,33!
90,73!
92,83!
92,88!
122,22!
126,00!

*

4)respondenten)gaven)aan)zowel)(ambtelijk))opdrachtgever)als)projectdirecteur/projectmanager)voor)
opdrachtgever)te)zijn,)deze)zijn)niet)meegenomen)in)deze)analyse)
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Aangezien! het! aspect! “druk) op) tijdsplanning”! wordt! genoemd! als! één! van! de! meest! bijdragende!
aspecten!aan!complexiteit!(Tabel!7!in!Hoofdstuk!2)!is!het!van!belang!te!begrijpen!waar!de!verschillen!
in!complexiteitsbeleving!vandaan!komen.!!
Het! belang! (of! de! invloed)! van! “incongruentie) van) de) projectdoelstellingen”! aan! de!
projectcomplexiteit! wordt! ook! significant! verschillend! gescoord.! Op! dit! aspect! scoren! de! contract9
managers! voor! de! opdrachtgever! en! de! projectmanager/directeur! voor! de! aannemer! relatief! hoog!
ten!opzichte!van!de!andere!groepen.!
Samenvattend! kunnen! we! concluderen! dat! er! relatief! weinig! significante! verschillen! tussen! de!
groepen! zijn! gevonden.! In! eerder! onderzoek! kwamen! er! meer! prominente! groepsverschillen! naar!
voren! (zie! Hoofdstuk! 5).! Vervolgonderzoek! en/of! nadere! analyse! van! de! huidige! dataset!
(bijvoorbeeld! op! andere! aspecten! dan! complexiteitsbeleving,! of! gericht! op! een! specifieke! groep!
respondenten)!zou!kunnen!verklaren!waarom!dit!in!deze!dataset!niet!sterker!het!geval!is.!
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5 Analyse)crossGsectoraal)
Zoals! eerder! aangegeven! staat! in! dit! onderzoek! een! aangepaste! vorm! van! het! eerder! ontwikkelde!
TOE9raamwerk! centraal.! Dit! TOE9raamwerk! is! ontwikkeld! om! complexiteit! in! projecten! in! de!
procesindustrie!in!kaart!te!brengen!(Bosch9Rekveldt,!2011).!
!
Op! basis! van! het! eerdere! onderzoek! (meer! specifiek:! hoofdstuk! 3! van! het! proefschrift)! is!
geconcludeerd! dat! “geïnterviewden) vooral) organisatorische) complexiteit) benoemden,) vaker) dan)
externe) complexiteit) en) technische) complexiteit.) Aspecten) van) technische,) organisatorische) en)
externe)complexiteit)werden)door)de)meerderheid)van)de)geïnterviewden)zeer)verschillend)gescoord)
per) project,) hetgeen) duidt) op) het) belang) en) het) nut) van) het) meten) van) projectcomplexiteit) in)
meerdere) dimensies.) Projectcomplexiteit) bleek) een) zeer) subjectief) begrip) te) zijn,) met) een) zeer)
dynamisch) karakter.) Deze) bevindingen) hebben) gevolgen:) bij) het) bepalen) van) projectcomplexiteit) is)
een)dialoog)tussen)alle)betrokken)partijen)een)vereiste)en)de)verandering)van)de)projectcomplexiteit)
moet)regelmatig)worden)getoetst.”!!
Bovenstaande! bevindingen! kunnen! we! bevestigen! op! basis! van! de! huidige! onderzoeksresultaten.!
Ook!in!dit!onderzoek!scoorden!organisatorische!aspecten!hoger!dan!externe!en!technische!aspecten!
in! hun! bijdrage! aan! de! projectcomplexiteit.! Doordat! we! meerdere! responses! hebben! voor! een!
behoorlijk! aantal! projecten! kunnen! we! zien! dat! een! “complexiteitsvoetafdruk”! inderdaad! een!
subjectief!beeld!oplevert.!Zie!het!als!een!startpunt!voor!discussie,!geen!einddoel!op!zich.!
!
In!dit!hoofdstuk!vergelijken!we!de!resultaten!uit!dit!onderzoek!met!eerder!verkregen!resultaten!uit!
onderzoeken! naar! projectcomplexiteit! in! de! procesindustrie! (Bosch9Rekveldt,! 2011),! bij! ICT9
projecten! (Helvoort,! 2011)! en! bij! projecten! in! de! hightech! industrie! (Nauta,! 2011),! (Nauta,! Bosch9
Rekveldt,!&!Mooi,!2012).!Tabel!13!geeft!een!beeld!van!de!verschillende!onderzoeken.!!
!

Aantal!betrokken!
projecten!(responses)!

2012!
20069
2011!

Projecten!ICT!
Projecten!hightech!

MSc!Jorden!van!Helvoort!
MSc!Sjoerd!Nauta!

2011!
2011!

35!(164)!
6!(18)!
67!(67)!
64!(64)!
8!(8)!
16!(16)!

Invloed!projectrol!
onderzocht?!

Bron!
Dataset!dit!project!
PhD!Marian!Bosch9
Rekveldt!

Meest!bijdragend!
complexiteitsaspect!TOE!
raamwerk!onderzocht?!

Onderwerp!
Bouwprojecten!
Projecten!
procesindustrie!

Wanneer!uitgevoerd?!

Tabel!13:!Overzicht!van!vergeleken!onderzoeken!

JA!
9!
9!
JA!
JA!
JA!

JA!
JA!
JA!
JA!
9!
9!

!
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Zoals!uit!Tabel!13!blijkt!zijn!de!verschillende!onderzoeken!zeer!verschillend!van!karakter!als!het!gaat!
om! de! hoeveelheid! verzamelde! data.! Sowieso! moeten! resultaten! met! zorg! vergeleken! en!
geïnterpreteerd! worden,! aangezien! het! om! subjectieve! zaken! gaat! (beleving! van! complexiteit).! De!
studies!naar!ICT!projecten!en!hightech!projecten!zijn!meer!kwalitatief!van!karakter,!evenals!dat!het!
geval! is! voor! één! van! de! deelstudies! uitgevoerd! in! de! procesindustrie.! Wat! echter! overeenkomt! is!
dat!in!elk!van!deze!onderzoeken!het!TOE9raamwerk!centraal!stond.!
Een!samenvatting!van!elk!van!de!3!onderzoeken!is!te!vinden!in!Bijlage!G!van!dit!rapport.!
We! vergelijken! in! de! volgende! paragrafen! de! resultaten! van! de! verschillende! onderzoeken! op! de!
aspecten! die! het! meest! bijdragen! aan! projectcomplexiteit! en! op! de! invloed! van! de! rol! van! de!
respondenten!in!het!project.!

5.1 Meest)bijdragend)aan)projectcomplexiteit)
De!resultaten!voor!de!hoogst!scorende!complexiteitselementen!in!de!verschillende!onderzoeken!zijn!
weergegeven! in! Tabel! 14.! Voor! de! vergelijking! is! gebruik! gemaakt! van! de! bestaande! rapportages;!
d.w.z.! dat! de! bepaling! van! de! hoogst! scorende! complexiteitselementen! niet! per! se! op! basis! van!
dezelfde!criteria!is!gedaan;!het!aantal!meegenomen!elementen!verschilt.!Voor!een!eerste!vergelijk!is!
dat! echter! niet! zo’n! probleem! aangezien! de! hoogst! scorende! aspecten! uit! elk! onderzoek! in! ieder!
geval!worden!meegenomen.!
Voor!de!hoogste!scorende!T9aspecten!valt!op!dat!de!resultaten!uit!dit!onderzoek!steeds!bevestigd!
worden! in! eerder! onderzoek! (afhankelijkheid) tussen) deelprojecten,) onzekerheid) over) de) scope,)
diversiteit) van) de) verschillende) disciplines),! op! het! aspect! projectduur! na.! Het! lijkt! erop! dat! de!
projectduur! in! het! geval! van! bouwprojecten! aanmerkelijk! langer! is,! al! dan! niet! ingegeven! door! de!
gebruikte!integrale!contractvormen.!!
Voor! de! hoogste! scorende! O9aspecten! valt! op! dat! in! alle! vier! de! onderzoeken! druk) op) de)
tijdsplanning! naar! voren! komt! als! één! van! de! aspecten! die! (potentieel)! het! meest! bijdraagt! aan!
projectcomplexiteit.! Ook! andere! resultaten! voor! de! O9aspecten! uit! dit! onderzoek! komen! overeen!
met! de! eerdere! onderzoeken! (interfaces) tussen) verschillende) disciplines,) beschikbaarheid) van)
capaciteit) en) vaardigheden).! Het! aspect! bereikbaarheid) en) bouwlogistiek) komt! niet! voor! in! de! top!
van! meest! bepalende! complexiteitselementen! in! de! andere! onderzoeken.! Dit! is! dan! ook! een! vrij!
specifiek!bouwgerelateerd!element.!
Voor! de! hoogst! scorende! E9aspecten! geldt! dat! het! aspect! diversiteit) in) belangen) van) externe)
stakeholders!in!drie!van!de!vier!onderzoeken!hoog!scoort.!Alleen!in!geval!van!het!onderzoek!in!de!
hightech!industrie,!vrij!intern!gericht!door!de!aard!van!de!productontwikkelingsprojecten,!wordt!dit!
aspect! niet! hoog! gescoord.! Dat! vele! betrokken! partijen! voor! complexiteit! zorgen! blijkt! ook! uit! de!
hoge! score! van! gerelateerde! elementen! in! het! raamwerk! als! aantal) externe) stakeholders) (dit!
onderzoek))en!afhankelijkheid)van)externe)stakeholders!(ICT!onderzoek).!Het!aspect!politieke)invloed!
komt! ook! terug! in! het! ICT! onderzoek:! de! projecten! die! daar! zijn! onderzocht! hadden! (deels)! een!
overheid!gerelateerde!component.!Het!belang!van!het!aspect!interfaces)met)andere)projecten!is!ook!
gevonden! in! het! onderzoek! in! de! procesindustrie.! In! de! procesindustrie! heeft! dat! aspect!
bijvoorbeeld!te!maken!met!aanpassingen!aan!bestaande!fabrieken!of!grootschalig!onderhoud!terwijl!
de!fabriek!moet!blijven!functioneren.!Hier!is!een!duidelijke!parallel!te!trekken!naar!infrastructurele!
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bouwprojecten! zoals! we! die! in! dit! onderzoek! hebben! meegenomen:! verbouwen! terwijl! de! winkel!
open!blijft.!
Tabel!14:!Overzicht!resultaten!m.b.t.!aspecten!die!meest!bijdragen!aan!projectcomplexiteit!

!

Technische)complexiteit)
Afhankelijkheid!tussen!
deelprojecten!
Onzekerheid!over!de!scope!
Diversiteit!van!technische!
disciplines!
Projectduur!
Onduidelijkheid!over!
projectdoelstellingen!
Incongruentie!van!
projectdoelstellingen!
Technische!risico’s!
Organisatorische)complexiteit)
Druk!op!de!tijdsplanning!
Interfaces!tussen!verschillende!
disciplines!
Beschikbaarheid!van!capaciteit!en!
vaardigheden!
Bereikbaarheid!en!bouwlogistiek!
Vertrouwen!tussen!project!team!en!
opdrachtgever!
Externe)complexiteit)
Diversiteit!in!belangen!van!externe!
stakeholders!
Politieke!invloed!
Interfaces!met!andere!projecten!
Aantal!externe!stakeholders!
Aard!van!de!omgeving!
Management!support!vanuit!de!
eigen!organisatie!
Gebrek!aan!ervaring!in!het!land!
waar!project!plaatsvindt!
Afhankelijkheid!van!externe!
stakeholders!
Invloed!van!stakeholders!van!
binnen!de!organisatie!
Marktomstandigheden!

Dit!onderzoek!
(Tabel!7,!dit!
rapport)!
)
X!

Procesindustrie!
(Table!9.4,!
BoschJRekveldt)!
)
!

ICT!
(Table!32,!
Helvoort)!
)
X!

Hightech!
(Table!5.22,!
Nauta)!
)
!

X!
X!

X!
!

!
!

!
X!

X!
!

!
X!

!
!

!
!

!

X!

!

!

!
)
X!
X!

!
)
X!
!

!
)
X!
X!

X!
)
X!
!

X!

X!

!

!

X!
!

!
X!

!
!

!
!

!
X!

!
X!

!
X!

!
!

X!
X!
X!
X!
!

!
X!
!
!
X!

X!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

!

X!

!

!

!

!

X!

!

!

!

X!

!

!

!

!

X!

!
Samenvattend!leidt!het!vergelijken!van!de!verschillende!onderzoeken!tot!de!volgende!conclusies:!!
9 Een!aantal!meest!bepalende!complexiteitsaspecten!komt!terug!in!drie!of!meer!van!de!vier!
onderzoeken! en! lijkt! daarmee! generiek! van! toepassing! te! zijn:! druk! op! de! tijdsplanning! en!
diversiteit!in!belangen!van!externe!stakeholders.!
9 Andere! meest! bepalende! complexiteitsaspecten! lijken! meer! specifiek! voor! bouwprojecten:!
projectduur,!bereikbaarheid!en!bouwlogistiek!en!aard!van!de!omgeving.!
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De! genoemde! aspecten! in! het! overzicht! (Tabel! 14)! kunnen! een! leidraad! vormen! voor! een! agenda!
voor!(toekomstige)!cross9sectorale!uitwisseling.!
In!Figuur!20!9!Figuur!23!in!dit!rapport!zijn!de!genormaliseerde!scores!voor!complexiteitsbijdrage!per!
element! weergegeven.! Soortgelijke! genormaliseerde! scores! zijn! ook! berekend! in! het! eerdere!
onderzoek!in!de!Procesindustrie,!zie!Figuur!25.!

Figuur!25:!Reprint!van!Figuur!9.4!proefschrift!Marian!BoschJRekveldt!(2011).!“Cumulative%element%scores%per%group,%
displayed%in%average%normalized%scores”.!Percentages!zijn!op!dezelfde!manier!bepaald!als!in!het!huidige!onderzoek.!

!

!
Als! we! deze! percentages! vergelijken,! valt! het! op! dat! de! respondenten! in! de! huidige! studie!
aanmerkelijk! lager! lijken! te! scoren.! Dit! zou! te! maken! kunnen! hebben! met! de! daadwerkelijke!
betrokkenheid!van!de!respondenten!bij!het!project:!het!lijkt!dat!respondenten!in!de!huidige!studie!
vaker!“op!afstand”!staan,!en!daarmee!de!complexiteit!lager!inschatten.!!
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5.2 Invloed)van)projectrol)op)perceptieverschillen)
In!dit!onderzoek!is!eigenlijk!alleen!voor!het!aspect!druk)op)de)tijdsplanning!een!significant!verschil!in!
perceptie! tussen! verschillende! groepen! gevonden.! In! het! eerdere! onderzoek! naar! projecten! in! de!
procesindustrie!(Bosch9Rekveldt,!2011)!is!op!drie!manieren!gekeken!naar!perceptieverschillen!tussen!
groepen!respondenten!(hoofdstukverwijzingen!naar!het!proefschrift):!
9 Op!basis!van!de!kwalitatieve!interviews!in!hoofdstuk!3!(ook!het!gerelateerde!paper!(Bosch9
Rekveldt,!Mooi,!Verbraeck,!&!Bakker,!2009)),!
9 Op!basis!van!kwantitatieve!data!in!hoofdstuk!7,!
9 Op!basis!van!kwantitatieve!data!in!hoofdstuk!9.!
!
Vergelijking!huidige!onderzoeksresultaten!met!hoofdstuk!3!proefschrift!
Allereerst!een!korte!samenvatting!van!resultaten!uit!eerder!onderzoek.!Op!basis!van!een!groepering!
van! interviewresultaten! naar! rol! (projectmanager,! teamlid,! vertegenwoordiger! vanuit! business!
(interne!opdrachtgever))!bleek!dat!projectmanagers!hun!project!als!complex!ervoeren,!met!name!in!
organisatorische!aspecten.!Ditzelfde!gold!over!het!algemeen!voor!de!geïnterviewde!teamleden.!De!
vertegenwoordigers! vanuit! de! business! scoorden! verrassend! genoeg! ook! hoog! op! de! technische!
aspecten!die!bijdragen!aan!projectcomplexiteit.!Misschien!juist!omdat!ze!enigszins!op!afstand!zaten!
van!de!daadwerkelijke!projectuitvoering.!!
!
In! het! huidige! onderzoek! lijkt! de! complexiteitsbeleving! in! het! algemeen! niet! zo! hoog.! Hoewel! het!
niet! significant! is! vastgesteld,! lijkt! het! er! wel! op! dat! de! groep! (ambtelijk)! opdrachtgevers! in!
verhouding!tot!de!projectmanagers!de!bijdrage!van!E9aspecten!aan!projectcomplexiteit!lager!inschat!
en!de!bijdrage!van!O9!en!met!name!T9aspecten!juist!hoger!inschat!(gebaseerd!op!Figuur!21!9!Figuur!
23).!Met!andere!woorden:!vooral!E9aspecten!lijken!een!probleem!te!vormen!voor!projectmanagers;!
deze! liggen! bijvoorbeeld! verder! van! hun! invloedsfeer.! Deze! trend! lijkt! overeen! te! komen! met! het!
eerdere!onderzoek.!
!
Vergelijking!huidige!onderzoeksresultaten!met!hoofdstuk!7!proefschrift!
Allereerst!weer!een!korte!samenvatting!van!resultaten!uit!eerder!onderzoek.!In!hoofdstuk!7!is!onder!
andere! onderzocht! of! de! mening! van! de! respondenten! werd! beïnvloed! door! hun! verschillende!
rollen.! Belangrijke! verschillen! voor! de! perspectieven! werden! gevonden! tussen! projectmanagers,!
teamleden! en! verantwoordelijken! vanuit! de! business,! vooral! op! het! gebied! van! het! definiëren! en!
afstemmen!van!projectdoelstellingen,!teamsamenhang!en!selectie!van!de!projectmanager.!(…)!!
In!hoofdstuk!7!is!ook!onderzoek!gedaan!naar!de!invloed!van!de!rol!van!het!bedrijf!van!de!respondent!
(projecteigenaar,! (managing)contractor! en! onderaannemer).! Voor! 4! complexiteitselementen! zijn!
significante!verschillen!gevonden:!!
9 “The)project)owners)scored)the)element)conflicting%norms%and%standards)considerably)lower)
than)the)(managing))contractors)and)subcontractors.)This)can)be)explained)by)the)fact)that)
often)the)(managing))contractors)simply)have)to)follow)the)owner’s)norms)and)standards.))
9 The) strongest) project% schedule% drive) was) experienced) by) the) (managing)) contractors,) both)
project)owners)and)subcontractors)experienced)a)somewhat)lower)schedule)drive)(although)
still) higher) than) neutral).) That) schedule) drive) was) experienced) higher) in) perspective) of) the)
(managing))contractors)seems)logical:)the)owner)has)a)stronger)position)and)maybe)is)more)
“in)charge”)in)defining)deadlines)etc.))
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The)managing)contractors)scored)highest)on)the)element%lack%of%trust%in%the%contractor.)This)
implies) that) they) faced) relatively) highest) complexity) due) to) trust) issues.) This) could) indicate)
they)experience)trust)issues)with)the)owners)and/or)subcontractors.)However,)the)owners)as)
well)as)the)subcontractors)seem)more)positive)and)scored)this)element)lower.)
The)project)owners)scored)lowest)on)the)element)lack%of%experience%in%the%country,)i.e.)they)
experienced) least) complexity) as) a) result) of) a) lack) of) experience) in) the) country) where) the)
project)was)undertaken.)Both)(managing))contractors)and)subcontractors)scored)similar)and)
slightly)higher)than)the)project)owners;)they)might)have)had)less)experience)in)the)country)
where)the)project)was)undertaken,)faced)more)problems)with)it)or)were)maybe)closer)to)the)
problems) occurred) as) a) results) of) a) lack) of) experience) in) the) country.) Possibly) the) owner)
organizations) in) the) dataset) have) a) more) multinational) character) than) the) contractor)
organizations)in)the)dataset.”!

!
In!het!huidige!onderzoek!werd!slechts!voor!het!aspect!druk)op)de)tijdsplanning!een!zeer!significant!
verschil!tussen!de!verschillende!groepen!gevonden!in!de!complexiteitsbeleving!(p<0.01).!In!lijn!met!
de! eerdere! resultaten! scoren! de! aannemers! dit! element! aanzienlijk! hoger! (samen! met! de! overige!
teamleden)!dan!de!overige!respondenten.!De!verklaring!hiervoor!zou!ook!in!dezelfde!lijn!kunnen!zijn!
als!in!het!eerdere!onderzoek:!dit!zijn!juist!de!groepen!respondenten!die!niet!“aan!het!stuur”!zitten!
qua!bepaling!van!deadlines!maar!wel!geconfronteerd!worden!met!(en!last!hebben!van)!zeer!strakke!
deadlines.!
!
Vergelijking!huidige!onderzoeksresultaten!met!hoofdstuk!9!proefschrift!
Tot! slot! een! korte! vergelijking! met! resultaten! uit! hoofdstuk! 9! van! het! proefschrift.! Ook! hier! eerst!
weer! een! korte! samenvatting.! Significante! verschillen! van! mening! zijn! in! dat! hoofdstuk! gevonden!
tussen! de! respondenten! van! de! aannemersbedrijven! en! eigenaarsbedrijven,! vooral! wat! betreft! de!
mate! waarin! onduidelijkheid! van! projectdoelstellingen! en! diversiteit! in! belangen! van! externe!
stakeholders! bijdragen! aan! de! totale! projectcomplexiteit.! Omdat! volgens! alle! respondenten! juist!
déze! elementen! behoren! tot! de! meest! bepalende! voor! projectcomplexiteit,! behoeft! dit! extra!
aandacht! in! de! praktijk.! De! elementen! die! volgens! de! respondenten! het! meest! bijdroegen! aan!
projectcomplexiteit! (doelstelling! en! scope! gerelateerd,! gebrek! aan! beschikbaarheid! van! resources,!
gebrek! aan! interne! ondersteuning)! bleken! bovendien! een! sterke! invloed! op! projectprestaties! te!
hebben,!wat!de!noodzaak!benadrukt!om!hier!in!het!project!meer!aandacht!aan!te!!schenken.!!
!
Hoewel! in! het! huidige! onderzoek! het! aspect! diversiteit) in) belangen) van) externe) stakeholders! ook!
hoog!scoort!in!bijdrage!aan!projectcomplexiteit,!zijn!er!geen!significante!verschillen!gevonden!tussen!
de!verschillende!groepen.!Wel!bleek!incongruentie)van)projectdoelstellingen!(enigszins!vergelijkbaar!
met! het! hierboven! genoemde! onduidelijkheid! van! projectdoelstellingen)! significant! verschillend!
gepercipieerd! te! worden.! Op! dit! aspect! scoren! de! contractmanagers! voor! de! opdrachtgever! en! de!
projectmanager/directeur!voor!de!aannemer!relatief!hoog!ten!opzichte!van!de!andere!groepen.!Een!
verklaring!hiervoor!zou!weer!kunnen!zijn!dat!deze!groepen!niet!“aan!het!stuur”!zitten,!maar!wel!met!
de!gevolgen!van!onduidelijke!projectdefinitie!geconfronteerd!worden.!
!
!
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6 Conclusies)en)aanbevelingen)
Tot! slot! worden! in! dit! hoofdstuk! de! onderzoeksvragen! beantwoord! en! worden! er! aanbevelingen!
gedaan! voor! verder! onderzoek.! We! hebben! onszelf! in! hoofdstuk! 1! drie! vragen! gesteld,! welke!
achtereenvolgens!worden!beantwoord.!Vervolgens!worden!enkele!algemenere!conclusies!getrokken!
en!tenslotte!doen!we!enkele!aanbevelingen!voor!vervolgonderzoek.!
!

6.1 Beantwoording)onderzoeksvragen)
1) Welke) percepties) ten) aanzien) van) de) complexiteit) van) het) project) hebben) de) verschillende)
stakeholders)in)een)project?))
Door!de!grote!diversiteit!van!de!respondenten!is!deze!vraag!niet!eenduidig!te!beantwoorden!voor!de!
gehele!dataset.!Per!project!zullen!de!percepties!van!de!respondenten!worden!teruggekoppeld!en!in!
de! gegenereerde! spindiagrammen! per! project! (geen! onderdeel! van! dit! rapport)! zijn! zeer! grote!
verschillen!waarneembaar.!Waarom!deze!verschillen!bestaan!en!welk!(potentieel)!effect!ze!hebben!
op!het!project!is!onderwerp!van!het!vervolgonderzoek.!!
Duidelijk!is!geworden!dat!de!perceptie!met!betrekking!tot!druk)op)de)tijdsplanning!significant!anders!
is! voor! de! verschillende! groepen! respondenten.! Het! lijkt! erop! dat! dit! aspect! zwaarder! weegt! voor!
bijvoorbeeld!aannemer9respondenten!en!overige!projectteamleden.!!!
Over! het! algemeen! lijken! respondenten! de! complexiteit! van! hun! project! niet! heel! hoog! in! te!
schatten,!in!vergelijking!met!eerder!onderzoek!in!de!procesindustrie.!
!
2) Wat)zijn)de)vraagstukken)en)dilemma’s)rondom)projectcomplexiteit)op)sectoraal)niveau?)
Gebaseerd!op!deze!dataset!is!op!sectoriaal!niveau!een!aantal!aspecten,!die!als!meest!bepalend!voor!
de! projectcomplexiteit! wordt! ervaren,! te! clusteren! naar! vier! aspecten:! interfaces,! tijd/dynamiek,!
resources!en!externe!invloed:!
9
9

9
9

Complexiteit! gerelateerd! aan! tijd/dynamiek! (Projectduur,! Druk! op! tijdsplanning,!
Onzekerheid!over!de!scope),!
Complexiteit! gerelateerd! aan! interfaces! (Diversiteit! technische! disciplines,! Afhankelijkheid!
deelprojecten,! Interfaces! tussen! verschillende! disciplines,! Interfaces! met! andere! projecten,!
Aard!van!de!omgeving,!Bereikbaarheid!en!bouwlogistiek),!
Complexiteit! gerelateerd! aan! gebrek! aan! resources! (Beschikbaarheid! van! capaciteit! en!
vaardigheden),!
Complexiteit! gerelateerd! aan! externe! invloed! (Diversiteit! in! belangen! van! externe!
stakeholders,!Aantal!externe!stakeholders,!Politieke!invloed).!

“Verbouwen) met) de) winkel) open”! is! een! veel! gehoorde! bron! van! complexiteit.! Dit! vraagt! om!
gedegen! interface! management,! een! goed! inzicht! in! invloed! van! externe! partijen,! een! duidelijke!
omschrijving!van!de!scope!en!de!beschikking!over!voldoende!mensen!en!middelen!om!het!project!
uit!te!voeren.!
!
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3) Hoe) verhouden) zich) de) gepercipieerde) complexiteiten) rondom) bouwprojecten) ten) opzichte) van)
projecten)uit)andere)sectoren)(procesindustrie)en)in)mindere)mate)hightech)&)ICT)?)
Met! name! de! aspecten! druk) op) de) tijdsplanning! en! diversiteit) in) de) belangen) van) externe)
stakeholders! lijken! in! alle! sectoren! te! worden! ervaren! als! een! belangrijke! bijdrage! aan!
projectcomplexiteit.!
Andere! aspecten! die! meer! specifiek! voor! langlopende! grote! bouwprojecten,! zoals! onderzocht! in!
deze!dataset,!zijn:!
9
9
9

Projectduur!
Aard!van!de!omgeving!
Bereikbaarheid!en!bouwlogistiek!

Deze! aspecten! worden! naar! verwachting! de! komende! jaren! alleen! maar! belangrijker,! omdat! een!
steeds! groter! deel! van! bouwprojecten! geen! nieuwbouw! in! een! “lege”! omgeving! betreft,! maar!
herbouw! in! volgebouwde! stedelijke! omgevingen.! Zie! hier! een! parallel! naar! zogeheten! Brownfield!
projecten!in!de!Procesindustrie:!geen!projecten!in!onontgonnen!gebied!(Greenfield)!maar!projecten!
op! bestaande! sites,! aansluitend! op! bestaande! fabrieken! of! verbouwingen! of! groot! onderhoud!
hiervan.!Dit!onderzoek!biedt!interessante!aanknopingspunten!voor!de!uitwisseling!van!ervaringen!en!
“lessons!learned”!met!andere!sectoren.!
Ook!wijzen!de!gebruikte!contractvormen!op!langlopende!integrale!initiatieven,!waarbij!het!contract!
zich! niet! beperkt! tot! de! constructie! van! het! artefact! maar! zich! uitstrekt! tot! het! onderhoud! en! het!
operationeel!gebruik,!met!alle!risico’s!en!onzekerheden!van!dien.!!
!

6.2 Overige)conclusies)
Over! het! algemeen! kunnen! we! concluderen! dat! het! originele! TOE9raamwerk! om! complexiteit! in!
kaart! te! brengen! goed! voldoet! om! complexiteitspercepties! van! grote! bouwprojecten! in! kaart! te!
brengen.!Door!de!respondenten!is!een!klein!aantal!suggesties!ter!aanvulling!gedaan,!samengebracht!
in! de! volgende! (potentiele)! aspecten:! ondergrond! (domein9specifiek),! operationele! veiligheid! en!
projectgeschiedenis.!Nader!onderzoek!zou!moeten!uitwijzen!of!deze!aspecten!zo!bepalend!zijn!voor!
projectcomplexiteit!dat!een!plaats!in!een!complexiteitsraamwerk!gerechtvaardigd!is.!
In! een! aantal! projecten! lijkt! er! onduidelijkheid! over! (relatief)! objectieve! projectdata.! Ook! zijn! er!
meerdere! respondenten! die! zichzelf! opdrachtgever! noemen! of! is! er! sprake! van! meerdere!
projectmanagers!(meerdere!kapiteins!op!een!schip).!Beide!zaken!zijn!opmerkelijk!te!noemen,!en!een!
mogelijke!bron!van!problemen!in!het!project.!!
Het! aspect! druk) op) de) tijdsplanning) moeten! we! hier! nog! even! speciaal! vermelden.!Het! is! inherent!
aan!het!werken!in!projecten,!maar!tegelijkertijd!een!potentiele!bron!van!complexiteit.!Aangezien!dit!
aspect! wordt! genoemd! als! één! van! de! meest! bijdragende! aspecten! aan! projectcomplexiteit! en!
daarnaast!significant!verschillend!wordt!gescoord!onder!de!verschillende!groepen!respondenten,!is!
het! van! belang! te! begrijpen! wáár! de! verschillen! in! complexiteitsbeleving! vandaan! komen! en! welk!
effect!ze!hebben.!Dit!brengt!ons!bij!de!aanbevelingen!voor!vervolgonderzoek.!
!
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6.3 Vervolgonderzoek)
Dit!onderzoek!heeft!ons!een!beeld!opgeleverd!van!complexiteit!van!bouwprojecten.!In!de!volgende!
stap!in!dit!onderzoek!zullen!we!diepte9interviews!afnemen.!In!die!interviews!gaan!we!op!zoek!naar!
de! oorzaak! en! het! effect! van! de! perceptieverschillen! in! specifieke! projecten.! Ook! onderzoeken! we!
met!de!projectteams!hoe!zij!(beter)!om!kunnen!gaan!met!hoog!scorende!complexiteitselementen.!
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Bijlage)A:)deelnemende)projecten)
!
Deelnemende!projecten!(alfabetische!volgorde):!
A15!Maasvlakte!9!Vaanplein!
A2!Maastricht!
A4!Delft9Schiedam!
Aanlanding!Haags!Startstation!Erasmuslijn!
Amsterdam!CS!NSP!
Buikslotermeerplein/station!Noord!
Bussum!Zuid!–!realisatie!liften!
Den!Haag!Nieuw!Centraal!
Haarlem!(opstelterrein)!
IJsei!
Knooppunt!Joure!
Meppelerdiepsluis!
N18!Varsseveld!9!Enschede!
N35!Zwolle9Wijthmen!
Nationaal!Militair!Museum!
Netwerk!RandstadRail!
Nieuwe!Boulevard!Scheveningen!
Nieuwe!Stationspassage!station!Eindhoven!
Noord/Zuidlijn!(case!Vijzelgracht)!
OV!SAAL!
PPS!aanbesteding!nwe!huisv.!Rechterlijke!Organisatie!Breda!
PPS!aanbesteding!nwe!huisv.!VWS!/!RIVM!
Renovatie!stuwensemble!Nederrijn!&!Lek!(RSN)!
Rijksmuseum!Twenthe!
SAA!
SAA!Spoorkruisingen!
Spoorzone!Delft!
Sporen!in!Arnhem!
Stationsgebied!Utrecht!
Uitbreiding!NCB!Naturalis,!Leiden!
Utrecht!Centraal!
Westrandweg!
Zeetoegang!IJmond!
ZuidasDok!
ZwolleSpoort!
!
!
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1
1
1
1
1
1

projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever
omgevingsmanager voor
opdrachtgever
technisch manager voor
opdrachtgever
contract manager voor
opdrachtgever
projectdirecteur / projectmanager
voor aannemer
ambtelijke projectgroep van
betrokken overheden

7

1

8

(ambtelijk) opdrachtgever

2

(ambtelijk) opdrachtgever

1

8

(ambtelijk) opdrachtgever

1

2

8

(ambtelijk) opdrachtgever

2

8

(ambtelijk) opdrachtgever
projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever

2

8

adviseur van opdrachtgever

2

9

onduidelijk (combinatie)
projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever
manager projectbeheersing voor
opdrachtgever

2

1
2

onduidelijk (combinatie)
projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever
andere vertegenwoordiger
aannemer
projectadviseur openbare ruimte
van de beheerafdeling

2

3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6

1

8

juridisch adviseur
projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever
project directeur
ingenieursbureau

3

1

2

2

3

Vervolg)

2

stakeholder

3

manager projectbeheersing voor
opdrachtgever
projectdirecteur / projectmanager
voor aannemer

7

1

2

ROL)

2

1
2

PROJECT_
ID)

ROL)

Vervolg)

PROJECT_
ID)

Bijlage) B:) Overzicht) deelnemers) per) project) &) vervolgonderzoek)
(2=ja))

2
2

8

9
9

2

2
1

9

financieel adviseur

2

2

10

2

1

10

2

10

planningsadviseur
subsidieverlener, behartiger
regionale belangen
projectmanager raakvlakproject
(stakeholder)

1

10

1

(ambtelijk) opdrachtgever
projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever
contract manager voor
opdrachtgever
accountmanager landelijke
diensten

10

adviseur geluid

1

11

2

pl voor ingenieursbureau
projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever
manager projectbeheersing voor
opdrachtgever
technisch manager voor
opdrachtgever
lid van het projectteam
planstudie en realisatie; functie
coördinator gemeentelijke
plannen
projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever
contract manager voor
opdrachtgever

2

onduidelijk (combinatie)
vertegenwoordiger
belanghebbende partij
technisch adviseur voor
betrokken regionale overheden
productmanager (afstemming
markt / product) ####
verantwoordelijke bij stakeholder
andere vertegenwoordiger
aannemer
andere vertegenwoordiger
aannemer

2

2

systems engineer
andere vertegenwoordiger
aannemer

2

inbrengen en borgen eisen ####
adviseur en beheerder
gemeentelijke infra
kwaliteitstoetsen technische
inspectie service
coördinerend cost engineer ####
toekomstig beheerder
kunstwerken deel

2

2

11

1

11

2

11

2

11
12

2

12
12

1
2

2

12
12
12
12

2
1
1

1
2
1

2
1

1
2

1
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12

wethouder
projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever
omgevingsmanager voor
opdrachtgever
manager projectbeheersing voor
opdrachtgever
contract manager voor
opdrachtgever
manager integrale
gebiedsontwikkeling

1

15
15

13
14
14
14
14

15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
17
17

17

2
2

18
18
18

2

18

1

19

2

19

onduidelijk (combinatie)

2

19

(ambtelijk) opdrachtgever
projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever
omgevingsmanager voor
opdrachtgever
contract manager voor
opdrachtgever
andere vertegenwoordiger
aannemer
lid ambtelijk coördinatieoverleg
namens stakeholder gemeente
####
vertegenwoordiger stadsregio
#### in het project
aansluitende deelgemeente van
####
projectmanager vanuit de
omgeving

1

projectleider Gemeente ####
projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever
projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever
projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever
technisch manager voor
opdrachtgever
projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever
projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever
manager projectbeheersing voor
opdrachtgever

2

systems engineer
projectleider/projectmanager van
ingenieursbureau (####)
bouwmanager (####) namens
opdrachtgever: projectleider op
operationeel niveau,
directievoerder richting
aannemer.

1

onduidelijk (combinatie)
projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever
contract manager voor
opdrachtgever
bestuurlijk
verantwoordelijk/opdrachtgever
deelprojecten

2

onduidelijk (combinatie)
projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever
projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever

2

23

gebruiker

2

23

vakspecialist

1

23

gebruiker en initiator project

2

23

toekomstig gebruiker
gebruiker van het terrein, vrager
voor aanpassingen aan ####

2

19

20
20
21

1

2

21
21
21
21
22

2
2

22
22

2
2
2

22
23
23

2

2

2

2

2

2

1

2

system engineer ####l
leidinggevende team
verkeersmanagement gemeente
####
projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever
projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever
omgevingsmanager voor
opdrachtgever
projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever
omgevingsmanager voor
opdrachtgever
manager projectbeheersing voor
opdrachtgever
technisch manager voor
opdrachtgever
algemene vertegenwoordiger
van het district

19

20

2

2

2

2

1

projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever
projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever
manager projectbeheersing voor
opdrachtgever
beleidsmedewerker ####
projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever
projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever
projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever

2
2

ROL)

)
Vervolg)

PROJECT_
ID)

ROL)

Vervolg)

PROJECT_
ID)
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23

23

2
2
2

2
1
1
1
2
1
2
2
1

2
2
2

1
2

2
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23
24
24
24
24
24
24

belangenbehartiger voor
(mede)gebruiker ####
projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever
projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever
manager projectbeheersing voor
opdrachtgever
technisch manager voor
opdrachtgever
bestuursadviseur en secretaris
opdrachtgevers

2
2
2
1
2
1

30
30
30
30
30
31

integrale projectplanner
projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever
projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever
projectdirecteur / projectmanager
voor aannemer

1

31

1

31

2

32

2

32

onduidelijk (combinatie)
omgevingsmanager voor
opdrachtgever
technisch manager voor
opdrachtgever
contract manager voor
opdrachtgever
projectdirecteur / projectmanager
voor aannemer
projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever

1

(ambtelijk) opdrachtgever
projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever
projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever
projectdirecteur / projectmanager
voor aannemer
andere vertegenwoordiger
aannemer

2

33

2

33

28

project assistent

1

28

regisseur omgevingsvergunning
projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever
manager projectbeheersing voor
opdrachtgever
technisch manager voor
opdrachtgever

1

25
25
25
26
26
26
26
26
27
28
28
28
28
28

29
29
29

ROL)
projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever
omgevingsmanager voor
opdrachtgever
projectdirecteur / projectmanager
voor aannemer
belangenbehartiging vanuit de
buurt
vertegenwoordiger
ondernemers/bewoners ####
projectdirecteur / projectmanager
voor opdrachtgever
projectdirecteur / projectmanager
voor aannemer
gemeente waarbinnen het
project wordt uitgevoerd
omgevingsmanager voor
opdrachtgever
contract manager voor
opdrachtgever

)
Vervolg)

PROJECT_
ID)

ROL)

Vervolg)

PROJECT_
ID)
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2
2
1
2
2
2
2
2
2
2

32

technische beheerder

1

2

32

2

1

32

projectleider Ingenieursbureau
projectleider ingenieursbureau
tbv ontwerp, afstemming met
architect

2

33

onduidelijk (combinatie)

2

33

(ambtelijk) opdrachtgever
contract manager voor
opdrachtgever
projectdirecteur / projectmanager
voor aannemer
onafhankelijk voorzitter
omgevingscommissie

2

projectmedewerker
directievoerder #### voor
opdrachtgever
projectdirecteur / projectmanager
voor aannemer

2

belangenvertegenwoordiger
vertegenwoordiger burgerij
('inspraak')

2

34

regiodirecteur ####

1

34

gebruiker infrastructuur
projectleider voorbereiding en
conditionering

1

2
2

2
2
2

2
2
2

33

33
33
34
34
34

35

2

2
2
2

1
2

2

2

!
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Bijlage)C:)Elementen)meest)bijdragend)aan)projectcomplexiteit)
(Vraag!31,!35,!39!uit!de!enquête)!
!
TJelementen!!
Afhankelijkheid!tussen!deelprojecten!
Onzekerheid!over!de!scope!
Projectduur!
Diversiteit!van!technische!disciplines!
Investeringskosten!
Technische!risico’s!
Diversiteit!van!deelprojecten!
Incongruentie!van!projectdoelstellingen!
Niveau!van!de!kwaliteitseisen!
Onduidelijkheid!over!projectdoelstelling(en)!
Aantal!deelprojecten!
Aantal!projectdoelstellingen!
Onzekerheid!over!technische!methoden!
Ervaring!met!toegepaste!technieken!
Gebruik!nieuwe!technologie!
Aantal!locaties!
*

!

)20)respondenten)hebben)deze)vraag)niet)beantwoord)
!

Percentage! Aantal! N=144*!
38%!
54! !!
28%!
40! !!
26%!
37! !!
23%!
33! !!
20%!
29!
17%!
25! !
17%!
25!
15%!
21! !
15%!
22! !
12%!
17! !
11%!
16! !
10%!
15! !
9%!
13! !
8%!
12! !
5%!
7! !
3%!
5! !
!
!
!
!
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!
OJelementen!
Druk!op!de!tijdsplanning!
Interfaces!tussen!verschillende!disciplines!
Beschikbaarheid!van!capaciteit!en!vaardigheden!
Bereikbaarheid!en!bouwlogistiek!
Vertrouwen!tussen!projectteam!en!aannemer(s)!
Contractvorm!
Discontinuïteit!in!bemensing!
Aantal!opdrachtgevers!
Organisatorische!risico?s!
Aantal!uitvoeringscontracten!en!interfaces!daartussen!
Kwaliteit!van!het!hoofdcontract!
Aantal!projectmedewerkers!
Beschikbaarheid!van!middelen!
Aantal!financieringsbronnen!
Samenwerking!tussen!aannemers!
Vertrouwen!tussen!projectteam!en!opdrachtgever!
Ervaring!met!projectpartijen!
Cultuurverschillen!
Aansluiting!tussen!gebruikte!projectmanagement!tools!en!methodieken!
Werktijden!
VGM−bewustzijn!
Aantal!verschillende!nationaliteiten!
Aantal!verschillende!talen!
!
*
)18)respondenten)hebben)deze)vraag)niet)beantwoord)
!!

!

*!
!
!Aantal! N=146
!
Percentage!
36%!
53! !!
28%!
41! !!
23%!
34! !!
22%!
32! !!
20%!
29!
18%!
26! !
15%!
22! !
14%!
20! !
13%!
19! !
11%!
16! !
11%!
16! !
10%!
14! !
10%!
15! !
10%!
14! !
8%!
11! !
8%!
11! !
5%!
8! !
5%!
7! !
4%!
6! !
3%!
4! !
1%!
2! !
0%!
0! !
0%!
0! !
!
! !

!
!

!
!

!
!
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!
EJelementen!
Aard!van!de!omgeving!
Diversiteit!in!belangen!van!externe!stakeholders!
Politieke!invloed!
Interfaces!met!andere!projecten!
Aantal!externe!stakeholders!
Invloed!van!stakeholders!van!binnen!de!organisatie!
Planologisch/juridische!procedures!
Afhankelijkheid!van!externe!stakeholders!
Sociale!impact!
Economische!omstandigheden!
Media!invloed!
Marktomstandigheden!
Ervaring!van!omgevings−partijen!met!grote!projecten!
Managementsupport!vanuit!de!eigen!organisatie!
Externe!risico?s!
Discontinuïteit!bemensing!stakeholders!
Conflicterende!wet−!en!regelgeving!
BLVC−bewustzijn!
)

*

!

*!
!
!Aantal! N=146
!
Percentage!
50%!
73! !!
36%!
53! !!
23%!
34! !!
23%!
34! !!
21%!
31! !!
16%!
24!
15%!
22! !
14%!
21! !
13%!
19! !
10%!
15! !
9%!
13! !
9%!
13! !
7%!
10! !
6%!
9! !
5%!
8! !
4%!
6! !
3%!
4! !
3%!
5! !
!

)18)respondenten)hebben)deze)vraag)niet)beantwoord)
!

!

!
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Bijlage)D:)Antwoorden)uitleg)meest)bepalende)elementen))
Deze!bijlage!bevat!de!volledige!antwoorden!van!de!respondenten!op!de!vraag!waarom!juist!de!door!
hen! gekozen! top! 3! aspecten! zo! hoog! scoren! qua! bijdrage! aan! projectcomplexiteit.! Omdat! de!
volledige! antwoorden! worden! weergegeven! (waar! nodig! geanonimiseerd),! laat! de! leesbaarheid! te!
wensen!over.!Elke!analyseslag!zou!echter!verlies!van!rijkheid!van!de!data!betekenen.!!
Wel!is!er!een!samenvatting!gemaakt!die!is!opgenomen!in!de!hoofdtekst!van!dit!rapport!(paragraaf!
2.6).!
7.1.1 Afhankelijkheid)tussen)deelprojecten)
9 Aantal! kunstwerken! moeten! worden! aangepast! en! XXXX! moet! worden! verbreed.! Logistieke!
opgaven!omdat!met!XXXX!is!afgesproken!dat!de!rijksweg!overdag!niet!afgesloten!mag!worden.!
9 Afstemming!op!de!raakvlakken!is!altijd!lastig.!Daar!waar!je!knipt!moet!je!ook!plakken.!
9 Afstemming! tussen! de! verschillende! onderdelen! was! kritisch,! er! waren! slechts! beperkte!
mogelijkheden!wat!tijd!betreft!en!die!moesten!volledig!worden!benut.!
9 Behalve!de!diversiteit!van!de!deelprojecten!(civieltechnisch,!installatietechnisch)!ook!in!planning!
veel!afhankelijkheden.!Ook!met!omgevingsprojecten.!
9 Complexe!opgave!qua!planning!(tijd,!materiaal,!verkeer).!
9 De! afhankelijkheid! tussen! de! deelprojecten! zit! voornamelijk! in! raakvlakken! in! technische!
installaties!en!afstemming/coördinatie!tussen!opdrachtnemers.!
9 De! afhankelijkheid! tussen! de! weguitbreiding,! stationsontwerp! en! stadsontwikkeling! is! zeer!
groot,!zowel!ruimtelijk,!financieel!als!in!planning.!
9 De!integrale!afstemming!is!van!groot!belang!bij!PPS.!
9 De!onderlinge!tijdsafhankelijkheid!is!groot,!faseringen!in!de!diverse!projecten!moeten!op!elkaar!
worden!afgestemd!om!tijdige!oplevering!van!de!samenhang!te!realiseren.!
9 De!vele!deelprojecten!hebben!een!grote!invloed!op!de!tijdsduur!van!het!gehele!project!
9 Door! verbouwing! aan! de! ene! zijde! van! t! station! komen! we! tot! een! schuifplan! van! de! winkels!
waar!(nog)!geen!ruimte!voor!is,!want!geplande!oplevering!XXXX!is!vertraagd.!
9 Doordat!de!deelprojecten!deels!over!elkaars!grondgebied!lopen!zijn!er!veel!interfaces!tussen!de!
deelprojecten!en!extreem!van!elkaar!afhankelijk.!
9 Doordat! het! een! heel! transport! systeem! wordt! aangepast,! dienen! ook! alle! deelsystemen! te!
worden!aangepast.!Deze!deelsystemen!hebben!echter!veel!raakvlakken!met!elkaar.!
9 Doorstroming! binnen! XXXX! is! een! belangrijke! factor.! Daarvoor! moet! er! over! de!
contracten/projecten!heen!gemanaged!worden.!
9 Er! is! een! grote! logistieke! en! vervoerskundige! afhankelijkheid! tussen! de! deelprojecten,! het!
project!XXXX!en!####!zelf.!
9 Er!zijn!afhankelijkheden!tussen!projectdelen!die!niet!goed!zijn!afgesproken!(!wie!doet!wat?!)!dat!
moet!eerst!helder!worden!voor!we!verder!kunnen.!
9 Er!zit!een!grote!relatie!tussen!deelproject!Technische!installaties!en!deelproject!civiele!techniek.!
Hier!zit!een!grote!afhankelijkheid!tussen.!
9 Financiën.!
9 Het! koppelen! van! wektuigbouwkundige,! elektrotechnische! onderdelen! en! de! bediening! op!
afstand!zijn!sterk!afhankelijk!van!elkaar.!
9 Het! ondergronds! station! (met! stadskantoor)! moet! opgeleverd! zijn! voordat! de! treinen! gaan!
rijden.!
9 Het! project! bestaat! uit! veel! raakvlakken.! Het! eerste! onderdeel! moet! gereed! zijn! voordat! het!
volgende!onderdeel!kan!worden!vervolgd.!
9 Ieder! deelproject! heeft! verschillende! "eigenaren"! en! wordt! op! zijn! minst! voor! een! deel!
verschillend!gestuurd.!Divergentie!en!suboptimalisaties!zijn!een!groot!risico.!
9 Ingewikkelde!logistieke!en!contractuele!afstemming.!
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Kabels!&!leidingen,!ongewis!element!binnen!het!project.!Zijn!stakeholders!waar!je!geen!invloed!
op! hebt.! Technische! opgave! meestal! mogelijk! alleen! tijd! en! kosten! kunnen! oplossingen!
onmogelijk!maken.!
Maintain!en!operate!spelen!functioneel!,!financieel!en!procedureel!naast!!de!bouw.!
Met!afstemming!tussen!zoveel!projecten,!externe!eisen!t.a.v.!bereikbaarheid!stad!en!exploitabel!
houden!bestaande!tramnet,!bouw!je!een!wankel!kaartenhuis.!
Met! name! de! ruimtelijke! afstemming! tussen! de! deelprojecten! (in! de! definitieve! fase)! en! de!
planningsafstemming! (in! de! uitvoeringsfase)! tussen! de! deelprojecten! creëren! een! hoge! mate!
van!afhankelijkheid!met!dito!kansen!op!knelpunten.!
Ontbreken! van! coördinatie9verplichtingen! en! besprekingen! tussen! de! verschillende! aannemers!
en!opdrachtgevers.!
Over! het! algemeen! worden! risico's! per! deelproject! ingeschat.! Bij! onderlinge! afhankelijkheden!
kan!een!klein!risico!uit!een!ondergeschikt!deelproject!betekenen!dat!er!grotere!risico's!ontstaan!
bij!een!belangrijk!project.!
Planningstechnisch.!
Ruimtelijk! en! logistiek! grijpen! alle! projecten! erg! op! elkaar! in! waardoor! er! continu! tussen!
projectdelen!geschakeld!moet!worden!om!de!integraliteit!niet!uit!het!oog!te!verliezen.!
####!heeft!een!klein!oppervlakte!waardoor!alles!met!alles!te!maken!heeft.!dit!geldt!zowel!voor!
het!ontwerp!als!voor!de!uitvoering!(inrichting!werkterrein)!
T.g.v.! overschrijding! budget! en! of! tijdsduur! van! een! onderdeel! heeft! dit! gevolgen! voor! andere!
onderdelen.!
Technische!opvolgtijd!van!het!ene!project!na!het!andere,!maakt!het!risico!op!uitloop!groter.!
Tijdstip! van! werkzaamheden! moeten! volledig! op! elkaar! zijn! afgestemd.! risico's! in! project! 1!
hebben!gevolgen!in!project!2!ook!in!de!contractvoorwaarden.!
Veel!interfaces!en!planningsrelaties!tussen!de!verschillende!deelprojecten!en!omgeving.!
Vertraging! kan! leiden! tot! het! niet! "halen"! van! buitendienststellingen! en! vervolgens! grote!
planningsgevolgen!hebben.!
Voegt! middellange! termijn! zich! naar! korte! termijn! of! andersom?! Is! de! ontwikkeling! van! XXXX!
belangrijker!dan!de!bereikbaarheid!van!####!of!andersom?!
Waarbij!de!deelprojecten!technisch!zwaar!afhankelijk!zijn!(o.a.!door!een!beperkte!ruimte)!en!via!
de!samengestelde!verzameling!van!doelstelling!ook!al!heel!gauw!bestuurlijk!afhankelijk!zijn!(iets!
voor!mij!en!iets!voor!jou).!
Zeer!grote!afhankelijkheden!tussen!projecten.!
Zie!1.!
Zie!boven.!
Zie!voorgaande.!Afhankelijkheid!is!enorm.!
Zowel!ruimtelijk!als!planningstechnisch!liggen!de!deelprojecten!dicht!op!elkaar.!
!
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7.1.2 Onzekerheid*over*de*scope:)
9 2!opdrachtgevers!en!2!gebruikers!met!een!achterban;!daar!wijzigt!zich!nog!wel!wat.!
9 3! opdrachtgevers! hadden! tot! OTB! verschillend! beeld! van! de! scope! en! ook! verschillende!
belangen.!
9 Aangezien!de!onzekerheid!over!de!scope!doorloopt!tot!in!de!aanbesteding.!
9 Betreft!PPS!project!waarbij!vraag!speelt!wat!decentraal!(binnen!PPS)!moet!worden!opgenomen!
en!wat!centraal!landelijk!wordt!voorzien.!
9 De! onzekerheid! over! de! projectscope! (omvang)! bepaald! het! werkpakket! van! de! technische!
medewerkers.!
9 De!scope!is!technisch!onzeker!door!nog!onvoldoende!uitgeharde!kennis!over!tunnels!in!NL!
9 De!toegestane!geluidsniveaus!zijn!bekend.!Er!is!echter!nog!steeds!geen!duidelijkheid!over!de!te!
nemen!geluidsmaatregelen.!
9 De! vele! wijzigingen! hebben! geleid! tot! een! verhoging! van! de! scope! die! telkens! in! of! buiten! de!
beschikbare!tijd!moet!worden!gerealiseerd.!
9 Deze! leiden! tot! nieuwe! onderzoeken,! vertraging! in! de! planning,! scopewijzigingen! en! daardoor!
tot!hogere!kosten.!
9 Dit! kan! betekenen! dat! een! ingezet! proces,! op! een! bepaalde! scope! geënt,! tijdens! dat! proces!
bijgesteld!moet!worden.!
9 Drukt!op!de!mijlpalen!van!de!realisatie.!Risico!op!vertraging.!
9 Geeft!veel!interne!(projectteam)!onzekerheid!en!zorgt!voor!vertraging.!Een!uitweg!zoeken!maakt!
project!complex.!
9 Het! in! beweging! zijn! van! de! scope! leidt! tot! onduidelijkheid! in! het! ontwerp! of! druk! op! de!
beschikbare!engineeringstijd.!
9 Het! is! ingewikkeld! om! vaart! te! maken! en! opdrachten! goed! te! definiëren! als! er! onzekerheid! is!
over!de!scope.!Faalkosten!stijgen!door!herontwerpen!etc.!
9 Het!is!nog!steeds!onduidelijk!wat!er!nu!precies!gebouwd!moet!gaan!worden.!Wordt!het!1!of!2!
werkputten,! hoe! en! waar! worden! de! hoogwerkers! gesitueerd,! waar! komt! magazijnruimte! en!
waar!komt!het!dienstgebouw.!
9 Het!was!niet!geheel!duidelijk!wat!de!klant!van!de!opdrachtgever!precies!wilde!en!de!marges!in!
de!scope!waren!niet!goed!geformuleerd.!
9 Hierdoor!blijft!ontwerp!blinde!vlekken!bevatten.!
9 In! deze! fase! (formuleren! outputspecificaties)! blijkt! het! lastig! de! in! een! eerdere! fase! gekozen!
scope!vast!te!houden.!Dit!wordt!extra!bemoeilijkt!door!financiële!en!budgettaire!onzekerheden.!
9 Integratie! met! (onzekere)! andere! projecten! (verbouwing! van! ns9winkels! in! stationshal! en!
ombouw! emplacement)! heeft! voortdurend! wisselende! effecten! op! planning,! tvp's,!
bouwproces/fasering,!bouwterrein!en!contractaanpassingen/scope.!
9 Invloed! van! projectomgeving,! relatie! met! ander! project! zorgt! voor! onzekere! scope! (wie! doet!
wat).!
9 Invoering!Landelijk!Tunnel!Standaard.!
9 Majeure! scopewijzigingen! tijdens! uitvoering! waardoor! diverse! deelprojecten! opnieuw!
ontworpen!moeten!worden!en!andere!deelprojecten!gewijzigd.!
9 Na!besluit!"smalle!tunnel"!nog!op!spoorgebied!scopewijziging!doorgevoerd!vanwege!budgettaire!
problemen.!Hierdoor!blijft!de!uiteindelijk!scope!zweven.!
9 Omdat! dit! project! betrekking! heeft! op! twee! periodes! namelijk! Korte! Termijn! (2013! 9! 2016)! en!
MLT!2020!en!de!maatregelen!uitgevoerd!worden!in!dezelfde!spoorcorridor!is!de!scope!van!het!
project!steeds!in!beweging.!
9 Onduidelijkheid!maakt!onzeker.!Mensen!weten!niet!wat!ze!aan!het!doen!zijn!en!waarvoor.!Dit!
leidt!tot!spanningen!tussen!partijen!en!zet!relaties!onder!druk.!
9 Onzekere!scope!levert!bij!partijen!een!verschillend!beeld!op!van!de!output!van!het!project.!Dit!
leidt! tot! spanningen! en! geen! gelijke! verwachtingen.! Daarnaast! speelt! dat! wijzigingen! op! de!
scope!(technisch)!inhoudelijke!wijzigingen!met!zich!meebrengt.!
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Onzekerheden!over!de!scope!leiden!tot!inefficiëntie!in!de!afwikkeling,!misverstanden!en!wrijving!
tussen! OG! en! ON.! Verhoogde! capaciteit! ter! compensatie! nodig.! De! combinatie! hiervan! maakt!
het!project!meer!complex.!
Scope!wijzigt!ook!met!voortschrijdend!inzicht!van!politiek!en!Opdrachtgever.!
Te!veel!tijd!weggenomen!van!goede!voorbereiding!in!uitvoering.!
Vanwege!de!lange!duur!van!het!project!en!de!volgtijdelijkheid!van!de!uitvoering!is!het!vrij!zeker!
dat!de!scope!gaat!bewegen.!
Veel!last!minute!wijzigingen!toevoegingen.!
Verscheidene!deelprojecten!kennen!geen!eenduidige!scope.!
Wat!uiteindelijk!tot!de!scope!van!het!project!behoort!ligt!niet!vast.!Zonder!duidelijke!scope!kan!
geen!eenduidig!ontwerp!gemaakt!worden.!Je!kan!dus!niet!verder.!
!
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7.1.3 Projectduur)
9 4!jaar!is!erg!lang!voor!de!omgeving!en!kosten.!
9 5!jaar!kan!veel!gebeuren.!
9 Afhankelijkheid!van!contracten!die!de!druk!opleggen.!
9 Bouwduur!is!een!aantal!jaren,!voor!de!opening!van!de!####!moet!het!XXXX!gereed!zijn.!gezien!
alle!vertragingen!in!de!voorbereidingen!zal!dit!nog!wel!eens!krap!kunnen!worden.!
9 Continuïteit;!gevaar!van!wisselende!kapiteins!op!het!schip.!
9 De!doorlooptijd!van!de!realisatiefase!(>!3!jaar)!kan!leiden!tot!aanvullende!eisen,!veranderende!
wet9!en!regelgeving!en!externe!risico's.!
9 De!lange!doorlooptijd!maakt!het!lastig!om!nu!al!keuzes!te!maken!voor!de!toekomst!zeker!waar!
het!gaat!om!reorganisaties!bij!gebruikers!en!beveiliging!en!ICT.!
9 De! tijdsdruk! die! op! het! project! staat! veroorzaakt! complexiteit! omdat! werkzaamheden! anders!
dan!regulier!uitgevoerd!moeten!worden.!Zowel!in!het!ontwerp!als!in!de!uitvoering.!
9 De!totale!looptijd!van!het!project!(incl.!onderhoud!en!exploitatie)!is!28!jaar.!
9 de!uitvoeringsperiode!bedraagt!ca.!12!jaar;!in!die!tijd!kan!er!veel!veranderen.!
9 De!veranderende!(markt)omstandigheden,!opkomst!van!nieuwe!regelgeving.!
9 Dit!complexe!en!omvangrijke!project!moet!in!2015!klaar!zijn.!De!tijdsdruk!maakt!dat!projectfases!
in!elkaar!geschoven!moeten!gaan!worden!(start!DO!voor!definitieve!besluitvorming!VO!e.d.),!en!
dat!discussies!onder!druk!komen!te!staan.!
9 Door!de!omgeving!is!een!einddatum!als!eis!gesteld,!maar!ook!wordt!kwaliteit!gevraagd.!
9 Doordat! de! werkzaamheden! grotendeels! volgtijdelijk! moeten! worden! uitgevoerd,! moet! de!
realisatie!van!deelprojecten!en!(sub)doelstellingen!op!elkaar!wachten!en!komt!de!functionaliteit!
van!station!en!stad!in!gevaar.!
9 Doorlooptijd!was!kort!voor!hetgeen!gerealiseerd!moest!worden.!Daarbij!heeft!de!ontwerpende!
partij!op!afstand!veel!invloed!op!de!kwaliteitsaspecten.!
9 Er!is!tot!halverwege!2015!de!tijd!om!het!project!uit!te!voeren.!Alle!deelprojecten!opleveren!in!
zo´n!korte!tijdsperiode!met!een!XXXX!die!overdag!niet!afgesloten!mag!worden.!
9 Financiële! besluitvorming,! studie! toekomstplannen! omvang! opstelterrein,! problemen! met!
lopende!milieuvergunning.!
9 Gezien!de!duur!van!het!contract!is!de!invloed!van!tijd!(=geld)!groot!op!de!projectcomplexiteit!
9 Het!betreft!een!contract!voor!25!jaar!o.b.v.!specificatie9eisen.!
9 Het! bouwproces! is! sterk! verbonden! aan! onttrekking! van! spoorcapaciteit,! discussie! met! de!
vervoerder!over!(uitblijvende)!acceptatie!van!onvermijdelijke!noodzakelijke!buitendienststelling!
leidt!tot!enorme!druk!op!de!planning.!
9 Het!project!bepaalt!de!datum!van!beschikbaarheid!van!het!XXXX.!Het!project!komt!nu!gevaarlijk!
dicht!bij!het!kritieke!pad!van!####.!Dit!zet!stevige!druk!op!de!projectplanning.!
9 In!2014!moet!de!eerste!nieuwe!tram!kunnen!rijden.!zie!ook!vorig!punt.!
9 Lengte!van!het!contract!(25!jaar!+bouwfase).!
9 Onzekerheid!over!realisatie!tempo.!
9 Opdrachtnemer!heeft!ingeschreven!met!een!zeer!krappe!planning!die!eigenlijk!te!krap!blijkt!te!
zijn.!Daarom!veel!discussies!over!extra!tijd!en!geld.!
9 XXXX! heeft! onvoldoende! ervaring! met! contracten! van! 30! jaar! en! over! wat! de! strategische!
informatiebehoefte!is!in!de!duur!van!het!project.!
9 Start!in!2002.!Oorspronkelijke!oplevering:2008,!1e!herziene!opleveringsdatum:!2011,!verwachte!
oplevering!2017.!
9 Tijd!is!een!vervelende!factor,!hij!is!bijna!niet!terug!te!winnen.!
9 Tussen! het! moment! van! planvorming! en! realisatie! zit! een! lange! periode.! De! originele!
doelstellingen! kunnen! inmiddels! achterhaald! zijn,! waardoor! er! minder! draagvlak! ontstaat! voor!
het!project!als!geheel.!
9 Vanwege!de!lange!doorlooptijd!van!verkenning!en!planuitwerking!is!er!het!risico!van!tussentijdse!
wijziging!van!regelgeving!en!nieuwe!(bestuurlijke)!wensen.!
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Voor!dit!project!is!een!DBFM9contract!opgesteld!met!een!duur!van!25!jaar.!In!die!tijd!kan!een!
hoop!gebeuren,!met!alle!consequenties!voor!de!scope!en!budget.!
Voor! elk! jaar! dat! een! project! duurt,! komt! er! minimaal! één! nieuwe! complexiteit! bij! agv!
veranderende!
veiligheidseisen,!
technische!
eisen,!
managementwisselingen,!
toekomstverwachtingen!gebruik,!veranderende!externe!ontwikkelingen,…!
Werk! moet! worden! uitgevoerd! binnen! de! beschikbare! buitendienststelling! en! de!
buitendienststellingen!dienen!zo!kort!mogelijk!te!worden!gehouden!9!weinig!flexibiliteit!en!hoge!
werkdruk.!
Wethouder! heeft! opgelegd! dat! project! april! 2016! klaar! moet! zijn.! Planning! is! haalbaar! als! er!
geen!grote!vertragingen!zijn!(o.a.!bestemmingsplan).!
!
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7.1.4 Diversiteit)van)technische)disciplines)
9 Afstemming!tussen!de!disciplines!is!complex.!
9 Algemeen! is! de! scheiding! tussen! disciplines! binnen! de! spoorinfra! aanleiding! voor! risico! in!
planning!en!uitvoering.!
9 Alle! disciplines! zijn! vertegenwoordigd,! civiel,! werktuigbouw,! ict/IA,! waterbouw,! utiliteitsbouw!
etc.!
9 Alle!technische!disciplines!betrokken!bij!natte!kunstwerken!komen!in!dit!project!aan!bod.!
9 Betonbouw! voor! fundering,! staalbouw! voor! draagconstructie! (liggers),! staalbouw! voor! kap,!
spoorbouw,!technische!installaties!en!spoorbeveiliging.!
9 Civiel,! staal,! werktuigbouw,! installatietechniek,! Bouwkunde,! Veiligheid,! Waterbouw,!
wegenbouw!en!Milieu!zijn!vertegenwoordig!door!de!objecten!die!gerealiseerd!moeten!worden.!
9 Civiele!bouw,!Infrabouw,!Installaties,!Gebiedsontwikkeling,!vastgoed:!allemaal!in!één!project!
9 De! renovatie! heeft! betrekking! alle! disciplines.! Het! vervangen! van! een! draaipunt! van! een!
vizierboog!vergt!bijvoorbeeld!een!hoge!mate!van!integraliteit!van!de!disciplines.!
9 De! technische! eisen! voor! het! station! zijn! in! de! eerste! fasen! bepaald! door! de! architect,! en! niet!
door!noodzaak!en!functie.!Dit!heeft!alles!te!maken!met!de!onduidelijkheid!in!het!begin!over!de!
verantwoordelijkheden.!
9 Discipline!civiel!werkt!anders!als!discipline!technische!installaties.!Ze!spreken!vaak!niet!dezelfde!
taal.!
9 Er! is! een! grote! diversiteit! (spoorbouw,! wegenbouw,! tunnelsystemen,! beveiliging,! ICT)! die! in!
integrale!contract!op!de!markt!worden!gebracht.!
9 Er! zijn! meerdere! technische! disciplines! die! gelijktijdig! opgepakt! moeten! worden! zowel! in! de!
ontwerpfase!als!de!realisatiefase.!
9 Er! zijn! zeer! veel! technische! disciplines! betrokken! bij! het! project.! Dit! varieert! van! gebouw,!
installaties,!terrein!en!museaal!inrichting.!
9 Hierbij!denk!ik!met!name!aan!de!VTTI!disciplines!(de!verschillende!installaties).!
9 Idem.!
9 In! korte! tijd! zullen! alle! technische! disciplines! uitgevoerd! moeten! worden! waardoor! een!
nauwkeurige! afstemming! moet! gaan! plaatsvinden! (dit! is! ook! in! het! ontwerpproces! een! issue!
geweest).!
9 Sterk!verschillende!disciplines!met!grote!afhankelijkheden.!
9 T.g.v.!diverse!deskundigen!/!aannemers!met!elk!hun!eigen!belangen!zijn!deze!lastig!op!elkaar!af!
te!stemmen.!
9 Te!maken!met!veel!verschillende!specialisten,!die!weinig!samen!lijken!te!werken.!
9 Tunnelbouw,!wko9installatie,!spoorbouw!terwijl!het!station!open!blijft...!
9 Uitgebreide!interne!en!externe!afstemming.!
9 Veel! onderaannemers! op! weinig! vierkante! meters.! De! afhankelijkheid! van! elkaar! en! de!
communicatie!met!elkaar!zijn!kritisch.!
9 Vele! disciplines! komen! samen! in! 1! knooppunt:! een! sluis! met! kruispunt! met! weg.! Waterkering,!
staal,! beton,! installaties,! waterbouw,! etc,! etc.! Werkzaamheden! terwijl! de! hinder! voor!
scheepvaart,!wegverkeer!omwonenden!minimaal!moet!zijn.!
9 Voor! de! realisatie! van! de! nieuwe! ####! wordt! een! beroep! gedaan! op! diverse! technische!
disciplines!waarvoor!dit!project,!vanwege!omvang,!geen!alledaagse!routine!is.!!
9 Vooral!op!de!raakvlakken!van!de!verschillende!disciplines!vergt!afstemming!veel!energie.!Infra,!
tractie,!veiligheid,!communicatie!(voertuig/infra),!beheer,!exploitatie!e.a.!
9 Zie!hierboven.!
!
!
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7.1.5 Druk)op)de)tijdsplanning)
9 Afhankelijkheden!met!andere!projecten!in!het!gebied.!
9 Bestemmingsplan! is! mogelijk! niet! tijdig! van! kracht,! uitvoeringsplanning! is! kort! (vooral! voor! de!
werkzaamheden!die!opdrachtgever!zelf!uitvoert).!
9 Binnen!2!jaar!moet!een!operationeel!museum!worden!opgeleverd.!
9 Bouwtijd!was!al!kort,!toepassing!scopewijzigingen!maakte!die!alleen!maar!korter,!einddatum!is!
hard!punt!voor!aansturing!project.!
9 Complex,!dus!weinig!flexibiliteit.!
9 DBFM! stuurt! op! tijd.! Elke! discussie! tussen! ON! en! OG! zal! worden! gevoerd! in! het! licht! van! de!
planning.!
9 de!capaciteitsvraag!m.b.t.!weg!trein!en!metro!geeft!grote!druk!op!de!capaciteitsuitbreiding.!
9 "De! druk! op! de! planning! in! verband! met! de! commerciële! activiteiten! van! de! gebruiker!
(museum).!
9 Werkvolgorde!in!de!bouwstroom!is!kritisch,!werkzaamheden!sluiten!naadloos!op!elkaar!aan!of!
overlappen!waardoor!verstoringen!direct!impact!hebben."!
9 De!druk!op!de!planning!is!groot!gezien!de!belangen!van!de!gebruikers!zeer!groot!zijn.!
9 De!grote!hoeveelheid!werk!dient!in!een!relatief!kort!tijdsbestek!te!worden!uitgevoerd.!
9 De!heroverwegingen!van!de!verschillende!projectleiders!komt!het!proces!qua!tijd!niet!echt!ten!
goede.!Het!station!moet!voor!de!ingebruikname!van!de!####!klaar!zijn,!dit!betekent!wel!dat!er!
wat!vaart!in!het!project!moet!gaan!komen.!
9 De!planning!is!zeer!krap.!
9 De!planning!van!TI!past!niet!goed!op!de!CT9planning.!
9 De!planning!vraagt!om!op!korte!termijn!zaken!snel!uit!te!werken!en!keuzes!te!maken,!dit!kan!ten!
kosten!gaan!van!nauwkeurigheid!en!de!noodzakelijke!afstemming.!
9 De!risicodragende!partners!in!een!consortium!willen!de!kosten!laag!houden,!dus!hoge!snelheid,!
en!weinig!kwaliteit!vastleggen.!
9 De!tijd!is!ingekort!waardoor!meer!druk!op!medewerkers!ontstond.!
9 Door!de!vele!wijzigingen!in!het!project!is!de!uitvoeringsduur!van!het!gewijzigde!ontwerp!haast!
niet! haalbaar,! terwijl! toch! 12912912! het! project! in! dienst! moet.! Geeft! fouten! in! ontwerp! en!
werkvoorbereiding,!levertijd!materialen!een!probleem.!
9 Door! het! werk! zo! efficiënt! mogelijk! te! moeten! maken! geeft! dit! een! extra! complexiteit! aan! het!
project.!
9 Door!Project!####!wordt!project!XXXX!in!moeilijke!positie!gebracht.!
9 Door!tijdsdruk!bij!ieder!is!het!vaak!nodig!om!binnen!korte!tijd!tot!resultaat!te!komen.!Zorgvuldig!
afstemmen! en! binnen! korte! tijd! voortgang! maken! vraagt! om! handelen! en! het! nemen! van!
risico's.!
9 Door!toepassing!van!een!DBFM9contract!moeten!financiële!mijlpalen!worden!gehaald.!Dit!zorgt!
voor!enorm!druk!op!de!planning.!Vertragingen!kosten!veel!geld.!
9 Doordat!de!verschillende!projectonderdelen!sterk!van!elkaar!afhankelijk!zijn!en!niet!gelijktijdig!
kunnen! worden! uitgevoerd! is! een! ingewikkelde! fasering! noodzakelijk.! een! grote! tijdsdruk! legt!
spanning!op!deze!fasering.!
9 Druk!op!tijdsplanning!is!enorm!groot.!Hoe!langer!we!lenen!hoe!meer!geld!het!kost.!
9 Er!dient!vaak!overlegt!en!afgestemd!te!worden,!bijgestuurd!te!worden,!werkwijzen!en!volgordes!
aangepast,!financiële!beslissingen!te!worden!genomen!om!de!planning!de!respecteren.!
9 Hierdoor! ontstaat! het! risico! van! onvoldoende! ademgaten! in! de! planning! om! opgelopen!
vertragingen!te!kunnen!compenseren.!
9 I.v.m.!boetes.!
9 Idem.!
9 In! combinatie! met! onzekere! projectdoelstellingen! en! 9eisen! levert! dit! nauwelijks! beheersbare!
problemen!op.!
9 Ja.!
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Korte!doorlooptijd!en!uitvoering!onder!tijdsdruk!van!buitendienststellingen.!
Niet!halen!van!tijdplanning!kost!aannemer!veel!geld.!
Omdat! scope! nog! in! beweging! is! en! maatregelen! nog! niet! duidelijk! zijn! wordt! de! tijdsplanning!
voor!de!Korte!Termijn!(2016)!waarschijnlijk!niet!gehaald.!Ook!de!planning!voor!de!MLT!2020!is!
kritisch.!
Op! een! aantal! momenten! moest! alles! kloppen,! er! was! slechts! een! korte! periode! dat! de!
treinenloop!onderbroken!kon!worden.!
Opdrachtgever! houdt! vast! aan! strakke! deadlines! die! soms! voor! het! team! onhaalbaar! (b)lijken.!
Dit!werkt!demotiverend.!
Project!is!onderdeel!van!de!XXXX!voor!191!2014!een!TB.!
Project!komt!op!kritieke!pad!van!een!ander!gevoelig!project.!
Start!strandseizoen!in!combinatie!met!beperkingen!gedurende!strandseizoen.!
Tijdsdruk!(in!2014!komen!de!nieuwe!trams)!maakt!dat!vooruitlopend!op!besluiten!er!al!door9ge9
engineerd! wordt.! Alertheid! op! aanpassingen! en! engineeringreparaties! moet! breed! in! de!
projectorganisatie!zitten!en!aanpassingen!kosten!weer!tijd!en!geld.!
Veel! aandachtsvelden! in! combinatie! met! veel! verbeteraspecten! richting! samenwerking! met! de!
aannemer.!
Volgordelijkheid!der!dingen.!
Volgt!uit!dbfm9contract.!Opdrachtnemer!ontvangt!pas!geld!als!project!gereed!is.!
Vraag!of!de!gecommuniceerde!opleveringstijd!gehaald!wordt.!
Zie!de!gemaakte!opmerkingen!bij!aantal!opdrachtgevers.!
zie!tweede!antwoord.!
!
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7.1.6 Interfaces)tussen)verschillende)disciplines)
9 “Focus! op! eigen! specialisme! /! kennis! ipv.! vertaling! deskundigheid! naar! projectdoel! en! de!
daarvoor!vereiste!acties!/!gedragingen.”!
9 “Weinig!gevoeligheid!voor!belangen!van!andere!dan!de!eigen!discipline.”!
9 Aan!de!ontwerpkant!van!opdrachtgever!blijken!te!vaak!de!interfaces!niet!goed!in!kaart!gebracht!
en!komen!we!daar!vlak!voor!de!uitvoering!achter.!
9 Aannemer!is!discipline!gestuurd!(eilandjes)!zonder!samenhang.!
9 Afstemmingsproblemen!en!tegenstrijdige!belangen.!
9 Communicatie! tussen! verschillende! disciplines! lijkt! vaak! lastig.! De! ene! technische! specialist!
spreekt! een! andere! taal! dan! de! andere.! Verwachtingen! zijn! daardoor! niet! duidelijk,! en! soms!
zonder!dat!men!dit!van!elkaar!weet.!
9 DBFM! legt! nog! meer! nadruk! op! een! goede! integratie! van! alle! onderdelen! niet! alleen! inhoud,!
maar!ook!financiën.!
9 De!integrale!benadering!is!bij!PPS!het!sleutelwoord!van!succes.!
9 De! raakvlakken! tussen! de! disciplines! maakt! het! werk! complex,! elke! discipline! kent! andere!
toleranties,!uitvoeringslogistiek!en!andere!denkwijze!van!bouwen.!
9 De! uitwerking! van! een! aantal! disciplines! loopt! nog! tijdens! de! bouwwerkzaamheden! en! het!
projectresultaat!heeft!een!hoge!mate!van!integraliteit.!
9 Deze!disciplines!lopen!sterk!uiteen,!van!logistiek!tot!juridisch.!
9 Dit!gaat!om!interfaces!op!de!inhoud!waarbij!de!disciplines!(soms!dezelfde!!)!in!de!verschillende!
domeinen!(weg,!rail,!infra,!stad,!openbare!ruimte,!terminal,!OV,!..).!
9 Door! de! grote! hoeveelheid! projectonderdelen! zijn! er! veel! raakvlakken! tussen! disciplines.! Dit! is!
nog!onvoldoende!georganiseerd.!
9 Elke!discipline!heeft!zijn!eigen!verantwoordelijkheid!voor!de!beheersaspecten!van!zijn!discipline!
dit!conflicteert!wel!eens!met!de!andere!disciplines.!
9 Er!zijn!veel!interfaces.!Daar!zitten!de!meeste!risico's.!
9 Het!is!belangrijk!dat!er!interactie!is!tussen!de!verschillende!teams,!met!name!dienstverleningen,!
laboratoria,! juridisch,! financieel! etc.! dit! komt! nu! niet! altijd! even! vanzelfsprekend! tot! stand.!
informatie!wordt!soms!moeilijk!gedeeld.!
9 Het! is! een! integraal! multidisciplinair! project! met! veel! verschillende! onderdelen/disciplines! en!
het!aantal!raakvlakken!tussen!de!onderdelen!is!hoog.!
9 Het!lijkt!er!op!dat!eenieder!vooral!vasthoudt!aan!zijn!eigen!deelbelang.!
9 Het!samenbrengen!van!de!verschillende!belangen!en!disciplines!en!daarbij!de!neuzen!één!kant!
op!krijgen!brengt!een!verhoogd!risico!met!zich!mee.!
9 Hoe!meer!interfaces!tussen!verschillende!disciplines!hoe!meer!"vertaling"!er!nodig!is!binnen!het!
project!om!zaken!op!elkaar!aan!te!sluiten.!
9 Interface!tussen!ruwbouw!en!installaties!is!technisch!complex.!
9 Interfaces!geven!de!meeste!raakvlakken!die!veel!sturing!vergen.!
9 Met! name! de! museale! en! technische! disciplines! kunnen! gezien! de! omvang! van! het! project!
problemen!geven.!
9 Omgevingsmanagement,!communicatie,!ontwerp!en!directievoering.!
9 Op! een! klein! oppervlak! moet! veel! gerealiseerd! worden! waarbij! #####! blijft! functioneren.! de!
afstemming!tussen!de!disciplines!zoals!bouwkunde!en!installaties!luistert!hier!nauw.!
9 Opdrachtnemer! heeft! moeite! om! eisen! van! stakeholders! te! vertalen! in! integraal! ontwerp! tot!
irritatie!van!en!ten!koste!van!vertrouwen!van!stakeholders.!
9 Samenhang!tussen!bouw!en!exploitatie!en!tussen!de!verschillende!onderaannemers!tijdens!de!
exploitatiefase!is!een!aandachtspunt.!
9 TTI!in!relatie!tot!de!overige!disciplines.!
9 Uitvoering!van!werk!door!verschillende!disciplines!tegelijkertijd!of!volgordelijk!maakt!complex.!
9 Veel!disciplines!en!tegenstrijdige!belangen,!commerciële!vs!voortgang!bouw.!
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Veel!personeel!is!voor!klein!tijdsdeel!betrokken!(versnipperd)!en!zit!op!meerdere!locaties.!Lastig!
afstemmen.!
Vele!soorten!disciplines!en!onderdelen!moeten!uiteindelijk!wel!een!werkend!systeem!opleveren.!
Verschillende!technische!disciplines,!waardoor!veel!afstemming!nodig!is!in!planning.!
Zowel!technisch!als!organisatorisch!complex.!
!
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7.1.7 Beschikbaarheid)van)capaciteit)en)vaardigheden)
9 "Vakinhoudelijke!kennis!overheerst!ipv.!het!vertalen!in!gedrag!/!acties!i.r.t.!het!gestelde!doel”.!
9 “Plichtmatigheid!van!acties,!geen!actieve!sturing!op!het!bereiken!van!commitment".!
9 Aangezien! er! binnen! de! DI! niet! voldoende! capaciteit! was! is! het! wel! van! belang! hoe! zij!
aangehaakt!blijven!bij!het!project.!
9 Alles!begint!met!goede!mensen.!als!die!kwaliteit!tegenvalt!is!dat!groot!risico.!
9 Bij!XXXX!werd!de!benodigde!capaciteit!te!laag!ingeschat.!
9 binnen! XXXX! is! steeds! minder! capaciteit! beschikbaar.! Veel! expertise! moeten! we! van! de! markt!
halen.!
9 Complex! project! in! stedelijke! omgeving,! Infra! en! vastgoed! in! één! contract,! specifieke!
ondergrond,!bereikbaarheid!stad,!veiligheid!voor!bewoners!en!weggebruikers,!etc.!
9 DBFM! vraagt! een! andere! manier! van! werken/denken! dan! bij! D&C! of! RAW.! Het! gaat! om! een!
dienst!en!niet!om!een!product.!
9 De! beheersing! van! een! project! start! en! eindigt! met! de! kwaliteit! van! mensen.! Niet! iedereen! is!
altijd!even!gedisciplineerd,!of!heeft!voldoende!focus!in!het!werk.!
9 De!kwaliteit!is!net!zo!sterk!als!de!zwakste!schakel.!En!er!zijn!veel!schakels.!
9 De!VTTI!is!een!complex!thema!en!de!capaciteit!en!de!kennis!op!dit!thema!is!een!risico.!
9 Door!een!gebrek!aan!praktijkkennis!bij!in!ieder!geval!opdrachtgever!en!wellicht!ook!aannemer!
worden! zaken! over! het! hoofd! gezien! of! verkeerd! uitgevoerd,! waardoor! bepaalde! aspecten!
onbruikbaar!worden.!
9 Door! korte! doorlooptijd! is! er! nog! minder! hersteltijd! bij! fouten.! Dus! je! moet! ervaren! mensen!
hebben!die!snel!kunnen!schakelen.!Dit!soort!mensen!zijn!niet!altijd!voor!handen.!
9 er!is!weinig!ervaring!met!outputspecificaties.!
9 Er!moet!in!korte!tijd!veel!werk!verricht!worden!met!veel!onderaannemers.!Wanneer!er!iets!in!de!
planning!gebeurt!heeft!dit!een!kettingreactie!en!moet!er!veel!opnieuw!ingepland!worden.!
9 Het!blijft!mensenwerk!en!bij!onvoldoende!kwaliteit!wordt!het!niet!goed!uitgevoerd.!
9 Ik! begrijp! plots! de! vraagstelling! niet! meer:! projectcomplexiteit! wordt! toch! geduid! als! een!
probleem,!een!opgave?!Wel!de!beschikking!over!veel!vaardigheden!en!capaciteit!vermindert!nu!
juist!m.i.!de!complexiteitfactor?!
9 Je!kunt!niet!rekenen!op!de!toegewezen!capaciteit!en!de!kwaliteit!daarvan.!
9 Langere!doorlooptijd!en!afstemverliezen.!
9 Met! deze! uitvoeringsvorm! (DBFMO)! is! voor! dit! type! (complex)! huisvestingsvraagstuk! is! amper!
ervaring!bij!alle!partijen.!
9 Met!name!bij!een!bovengenoemde!lange!BDS!in!een!vakantie!tijd!vraagt!veel!van!een!organisatie!
zowel!aan!OG!als!aan!ON!zijde!om!de!bemensing!rond!te!krijgen.!
9 Naar!mijn!gevoel!ontbreekt!al!vanaf!het!begin!voldoende!kennis!en!ervaring!mbt!het!managen!
van! dit! soort! projecten.! Met! name! mbt! het! veilig! stellen,! vastleggen! en! beheersen! van! de!
projectkaders!(t/g/k)!en!het!managen!van!stakeholders.!
9 Om! een! project! tot! een! goed! einde! te! brengen,! moet! je! constant! peilen! waar! de! valkuilen! en!
risico’s! zitten! en! deze! op9! en! aanpakken.! Als! je! ze! niet! ziet,! of! het! niet! aandurft! wordt! het!
probleem!groter!dan!het!is.!
9 Onervarenheid,! bij! met! name! de! opdrachtgevers,! met! PPS! projecten! kost! veel! energie! in!
veranderen!van!denken!en!doen!ten!opzichte!van!meer!traditionele!projecten.!
9 Onvoldoende!ervaring!en!kennis!voor!het!toepassen!van!de!juiste!kennis!op!het!juiste!moment!
in!de!planstudie.!Onder!tijdsdruk!ook!geen!tijd!om!kennis!op!te!doen.!
9 Projectenwerk!blijft!mensenwerk.!De!juiste!kennis!en!kunde!is!essentieel!in!een!project,!juist!om!
de!complexiteit!te!lijft!te!gaan.!Als!dit!niet!beschikbaar!is,!wordt!het!project!complexer.!
9 Schaarste!aan!kennis!en!vaardigheden.!
9 Slecht!projectmanagement!kan!leiden!tot!desastreuse!projecten.!Gebrek!aan!besluitvaardigheid!
en/of! daadkracht! zijn! dodelijk.! Probleem! bij! veel! overheidspartijen! is! het! gebrek! aan! mandaat!
waardoor!besluitvorming!te!langzaam!gaat!en!faalkosten!ontstaan.!
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Vanzelfsprekende!zaken!werden!toch!moeilijk.!
Vele! medewerkers! van! XXXX! komen! als! star! over.! Of! er! zijn! teveel! regels! waarvan! niet! is! af! te!
wijken.!
Voorbereiding!en!uitvoering!kan!goed!verlopen!als!de!juiste!mensen!op!de!juiste!plaats!in!een!
projectteam!zitten.!
!
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7.1.8 Bereikbaarheid)en)bouwlogistiek)
9 '"verbouwen!terwijl!de!winkel!open!blijft"!in!een!drukke!infrastructuur!en!dicht!stedelijk!gebied!
bemoeilijkt!de!bereikbaarheid!en!logistiek.!
9 Aangezien! het! werkterrein! steeds! kleiner! wordt! ,! is! ook! de! bereikbaarheid! van! de! werkplek!
steeds!lastiger!en!moeilijker.!
9 Aanpassingen!vinden!plaats!op!en!nabij!een!zeer!druk!knooppunt!in!het!rijkswegennet.!
9 Alles! moet! op! een! postzegel! gebouwd! worden! in! een! zeer! druk! gebruikt! stuk! stad.! het! station!
moet!verbouwd!worden!terwijl!het!eigenlijk!nu!al!te!krap!is!en!de!verbouwing!in!eerste!instantie!
ruimte!vraagt.!
9 Als!dat!niet!lukt!(condition!sine!qua!non)!dan!gaat!de!benodigde!samenwerking!snel!te!grabbel.!
9 Bouw!vindt!plaats!####,!direct!naast!een!ander!groot!bouwproject!in!uitvoering.!Tijdens!bouw!
moet!reizigerstransfer!en!treinbedrijf!ongestoord!doorgang!vinden.!
9 Bouwen!met!minimale!onttrekking!van!het!spoor!aan!de!exploitatie!is!uitermate!belangrijk!voor!
XXXX.!
9 De!intensiteit!van!de!interfaces!blijkt!ook!uit!de!enorme!opgave!voor!bereikbaarheid!(de!winkel!
blijft!open)!en!de!bouwlogistiek!(beperkte!ruimte!voor!bouwwegen!en!9!terreinen).!
9 De!sluis!moet!worden!ingepast!in!een!krappe!ruimte,!met!beperkte!werkruimte!en!met!minimale!
hinder! voor! de! scheepvaart.! Daarnaast! moet! ten! alle! tijden! de! waterkerende! functie! geborgd!
blijven!op!het!niveau!van!een!primaire!waterkering.!
9 De!zeer!beperkte!werkruimte!gelegen!naast!een!zeer!drukke!stationsomgeving!waarbij!dagelijks!
veel! reizigers! en! autoverkeer! gebruik! maken! van! openbare! voorzieningen! maakt! het! werk!
complex.!
9 Druk!verkeer!op!####!maakt!bouwlocaties!lastig!bereikbaar!en!is!hinderlijk!voor!aan9!en!afvoer!
van!materialen!en!materieel.!
9 Er!is!zeer!weinig!ruimte.!Dit!beïnvloedt!processen,!invloed!op!veiligheid.!
9 Het!bouwen!op!een!"postzegel"!zodat!er!erg!weinig!bouwruimte!is,!met!de!"winkel!open",!het!
station!blijft!dag!en!nacht!in!gebruik.!
9 Het! centraal! station! van! ####! en! zijn! directe! omgeving! kennen! weinig! uitwijkmogelijkheden.!
Door! dat! verschillende! aannemers! tegelijkertijd! bezig! is! de! afstemming! over! werkterrein! en!
werkwegen!complex.!
9 Het!project!wordt!gerealiseerd!in!een!museale!omgeving!wat!beperkingen!met!zich!meebrengt.!
9 Het!terrein!is!lastig!bereikbaar!omdat!het!ingeklemd!ligt!in!een!driehoek!van!hoofdbaansporen!
welke!in!gebruik!moeten!blijven.!
9 In!binnenstedelijk!gebied!luistert!dit!nauw.!
9 Logistiek! is! moeilijk:! de! winkel! blijft! open! tijdens! de! verbouwing.! Daarbij! tijds9beperkingen!
doordat! niet! mag! worden! gewerkt! aan! waterkering! in! winter! en! strenge! eisen! aan!
stremmingsduur.!
9 Meest!complexe!projectonderdelen!liggen!in!de!dichtstedelijke!binnenstad,!waar!bereik!van!die!
binnenstad!en!de!bouwlogistiek!van!de!projectonderdelen!elkaar!tegenwerken.!
9 Merken!we!dagelijks!in!het!werken!op!deze!'postzegel'.!
9 Omgevingsprojecten! claimen! ruimte! voor! hun! bouwlogistiek,! hierdoor! wordt! project! moeilijk!
bereikbaar.!
9 Voor! een! complex! project! in! een! stedelijke! omgeving! absoluut! maatgevend! om! hier! goed!
georganiseerd! te! zijn.! Slechte! invulling! op! deze! aspecten! kan! grote! consequenties! hebben! op!
voorspoedige!realisatie.!
9 Weg!moet!open!blijven!en!aansluitingen!ook.!
9 Werken!in!binnenstad.!
9 Werkt!kostenverhogend!en!kost!veel!tijd!en!aandacht.!
9 Zeer!complex!in!stedelijke!omgeving!waar!de!wereld!gewoon!doordraait.!
!
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7.1.9 Aard)van)de)omgeving)
9 Betreft!een!complexe!omgeving.!OV!terminal!waar!trein,!tram,!bus!en!commerciële!ruimten!bij!
elkaar!komen.!
9 Betreft! ingrijpende! ombouw! van! de! bestaande! infrastructuur,! waarbij! de! overlast! van! deze!
werkzaamheden!moet!worden!beperkt.!Imago!haven!is!in!het!geding!bij!slechte!bereikbaarheid;!
is!politiek!item.!
9 Binnenstedelijk!bouwer!is!nou!eenmaal!veel!complexer!dan!in!het!vrije!veld.!
9 Binnenstedelijke!locaties!vergen!afstemming!en!communicatie.!
9 Bouwen!in!een!historische!stad!geeft!extra!eisen!tav!bouwmethode!en!bereikbaarheid.!Er!dient!
een! zorgvuldige! belangenafweging! gedurende! de! gehele! bouwperiode! te! zijn! tussen! stad! en!
bouwproces.!Dat!is!moeilijk!in!een!hard!contract!vooraf!te!vangen.!
9 Bouwen! van! een! complex! project! in! een! stedelijke! omgeving! vraagt! een! goed! draagvlak.!
Overlast,!hinder,!en!acceptatie!van!project!beïnvloedt!omgeving!in!hoge!mate.!
9 ####,!grote!stad!vele!duizenden!mensen!die!dagelijks!gebruik!maken!van!de!locatie.!
9 Combinatie!van!stedelijke!en!buitenstedelijke!omgeving!en!ligging!in!en!langs!haven9industrieel!
complex.!
9 Complex.!
9 Complexe!omgeving,!veel!overheden!en!belangrijke!economische!belangen!(####).!
9 De! (ondergrondse)! infra! in! dit! gebied! is! zo! complex,! moet! altijd! doorgang! vinden,! gevolgen! bij!
calamiteiten!zijn!zeer!groot!dat!goede!afstemming!en!voldoende!tijd!nemen!om!te!ontwerpen!
en!bouwen!essentieel!zijn.!
9 De! bouwlocatie! is! het! drukste! verkeersknooppunt! in! de! stad! (centraal! station),! dit! moet!
gedurende!de!bouw!gewoon!doordraaien.!Buitensdienststellingen!zijn!kritisch!en!beperkt.!
9 De!omgeving!is!zeer!complex,!qua!ligging,!qua!belangen.!
9 De!sluis!wordt!ingepast!in!een!omgeving!waar!nog!maar!beperkte,!tot!geen!ruimte!is!voor!een!
toename! van! de! milieubelasting.! Een! toename! van! de! milieubelasting! door! een! grotere! sluis,!
beperkt!de!beschikbare!ruimte!voor!de!bestaande!industrie.!
9 De!stedelijke!omgeving.!
9 "dicht!stedelijk!gebied!van!hoog!kwaliteitsniveau”.!
9 Drukke!gebundelde!infrastructuur".!
9 Door!grillige!rivier,!complexe!uitvoering.!
9 Door!uitvoering!in!hart!van!stadscentrum!en!op!indienst!zijnd!station!complexe!uitvoering.!
9 Economisch!belang!van!de!omgeving/!omgeving!zit!4!jaar!lang!op!slot.!
9 Er! is! een! gedoogbeleid! m.b.t.! geluidsoverlast! op! het! huidige! terrein.! Na! het! ombouwen! moet!
hier!in!ernstige!mate!rekening!mee!gehouden!moeten!worden.!
9 Er! worden! forse! fysieke! ingrepen! beoogd! in! een! zeer! dicht! bebouwd! stuk! Nederland! waarin!
partijen!zijn!gevestigd!die!hoge!eisen!stellen!aan!de!leefomgeving.!
9 Er!worden!veel!projecten!uitgevoerd!in!een!stedelijke!omgeving.!
9 Er!zijn!bepaalde!omgevingspartijen!die!vinden!dat!zij!het!eigenlijk!voor!het!zeggen!hebben!in!dit!
gebied,!meer!nog!dan!XXXX.!
9 Gezien!de!stedelijke!omgeving!lastig/niet!inpasbaar!met!alle!eisen!en!wensen.!
9 Het!is!een!stedelijk!knooppunt!waar!al!10!jaar!intensief!gebouwd!wordt.!
9 Het! museum! wordt! gebouw! in! een! natuurgebied! met! beschermde! flora! en! fauna,! er! is! in! de!
onmiddellijke!nabijheid!een!radar!en!een!zweefvliegveld,!die!moeten!blijven!functioneren.!Er!is!
een!herdenkingsplaats!waarin!overledenen!herdacht!worden.!
9 Het! project! is! gelegen! binnen! de! EHS! (Ecologische! hoofdstructuur),! er! zijn! ontheffingen!
Flora/Fauna!nodig,!die!zijn!soms!lastig!tijdig!te!verkrijgen.!
9 Het! project! word! uitgevoerd! in! het! centrum! van! een! grote! stad.! Midden! in! de! grootste! OV9
knoop!van!dit!gebied.!
9 Het!project!wordt!gerealiseerd!in!de!Ecologische!Hoofd!Structuur!van!Nederland!in!een!gebied!
vol!beschermde!Flora!en!Fauna.!
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Het! werkgebied! ligt! midden! in! het! centrum! nabij! een! zeer! drukke! stationsomgeving! met! vele!
reizigers!en!ander!verkeer.!
Hoog!aantal!belangen!met!grote!diversiteit.!
Hoogste! dichtheid! van! advocatenkantoren.! Grote! financiële! belangen! bij! directe!
belanghebbenden.!
In! een! stedelijke! omgeving! vallen! de! ingrepen! van! een! project! veel! meer! op.! Er! is! ook! relatief!
meer!overlast.!Daar!moet!intensief!op!worden!ingespeeld!door!een!project.!Dit!maakt!het!extra!
ingewikkeld.!
Is! projectlocatie! goed! bereikbaar,! de! mate! van! hinder! naar/in! de! omgeving! (geluid,! trillingen),!
mix!van!beroeps9recreatie!vervoer!zowel!water!als!weg,!BLVM.!
Krappe!omgeving,!die!niet!openstaat!voor!de!ingreep!en!de!hinder!ervan.!
Lastig!te!bouwen!i.v.m.!met!driehoek!sporen!en!dat!de!sporen!in!dienst!moeten!blijven.!
Museale!omgeving.!
Overlast.!
Project!altijd!erg!omstreden!geweest!(gaat!door!natuurgebied!####).!
Project!ligt!midden!in!stedelijke!omgeving!en!verbouwing!duurt!>!5!jaar.!
Project! moet! worden! gebouwd! midden! in! stedelijke! omgeving! in! een! ov9knoop! die! gedurende!
de!bouw!veilig,!betrouwbaar!en!voldoende!comfortabel!in!bedrijf!moet!blijven.!
Project! moet! worden! gerealiseerd! op! een! zeer! klein! oppervlak,! in! een! gebied! dat! volop! in!
ontwikkeling!is.!
Project! vindt! plaats! in! het! centrum! ####.! Verder! moet! treinbedrijf! en! reizigerstransfer!
ongestoord!doorgang!vinden!terwijl!station!verbouwd!wordt.!
Realisatie!nieuwbouw!tijdens!in!gebruik!blijvend!(te!slopen)!station!in!stadscentrum:!veiligheid,!
toegankelijkheid,!netheid.!
Spoor,!reizigers,!weinig!ruimte.!
####!is!midden!in!de!stedelijke!omgeving!met!een!station!dat!moet!blijven!functioneren,!trams!
en! bussen! en! auto's! en! fietsen! en! voetgangers! en! bewoners! en! winkeliers! die! door! moeten!
kunnen.!
Stedelijk!omgeving!met!alle!regelgeving!en!(on)mogelijkheden!daaromheen.!
Stedelijk!gebied.!
Stedelijk!gebied!met!veel!juristen!en!grote!bedrijven!maar!ook!bewoners.!
Stedelijk,!haven!en!industrieel!gebied!met!grote!belangen!en!grote!spelers.!
Stedelijk,!werkzaamheden!en!aanpassingen!bedrijfsproces!nabij!woningen.!
Stedelijke! omgeving! moet! voldoende! blijven! functioneren! tijdens! de! bouwwerkzaamheden,! dit!
geeft!beperkingen!en!kansen!op!procedurele!verstoringen!door!bezwaren!omwonenden.!
Stedelijke!omgeving!waarbij!de!functies!ook!in!de!bouwfases!gehandhaafd!moeten!blijven!(loop9!
en!vervoersstromen),!waarbij!aan!diverse!kanten!gebouwd!wordt!en!waarbij!het!projectgebied!
bereikbaar!moet!blijven!(o.m.!reizigers,!expeditie,!etc.).!
Te!maken!met!veel!verschillende!partijen!met!verschillende!belangen.!
Veelheid!van!belangen!en!mogelijkheden.!
Verkeerstechnische! vraagstukken,! omleidingen,! voortdurende! stadsregie! nodig,! het!
monumentale!karakter!van!de!omgeving!vereist!extra!voorzieningen.!
Waterbouwkundig! werk! en! herinrichting! in! stedelijke! omgeving! met! toeristische! topattractie!
(####).!
We!bouwen!op!een!plek!waar!dagelijks!200.000!mensen!doorheen!gaan.!
Zie!eerdere!toelichting!op!omgeving.!
Zoals! eerder! al! aangegeven! is! de! plaats! van! uitvoering! in! deze! complexe! binnenstad! omgeving!
van!grote!invloed!op!het!gehele!werktraject.!

!
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7.1.10 Diversiteit)in)belangen)van)externe)stakeholders)
9 Als!de!diversiteit!van!belangen!groot!is,!duurt!het!lang!om!hierover!consensus!te!bereiken.!Het!
dilemma! waarmee! een! project! dan! zit! is:! tijdsdruk! versus! ruimte! geven! om! consensus! te!
bereiken.!
9 Als!de!voortgang!van!de!een!boven!de!kwaliteit!van!de!ander!wordt!gesteld!lopen!de!belangen!
mogelijk!zover!uiteen!dat!conflicten!kunnen!ontstaan.!
9 Belangen! van! betrokken! partijen! (omwonenden,! ondernemers)! liggen! ver! uit! elkaar! 9! moeilijk!
om!iedereen!tevreden!te!stellen;!heldere!communicatie!en!eenduidige!doelstelling!cruciaal.!
9 Belangen! van! reizigers! en! omwonenden! verschillen.! Belangen! commerciële! partijen! en!
taaksector!verschillen.!
9 Bewoners,!bedrijven!wel/niet!afhankelijk!van!of!gericht!op!toeristen.!
9 Conflicterende!belangen!tussen!####.!Onduidelijkheid!stadsregio.!
9 Dat!volgt!uit!de!aard!van!de!omgeving.!
9 De! belangen! van! de! vele! externe! stakeholders! zijn! divers! (bedrijfsleven,! milieuorganisaties! en!
omwonenden)!en!gezien!de!lange!historie!van!de!discussie!zijn!er!uitgesproken!standpunten!en!
bestaat!er!wantrouwen!tussen!partijen.!
9 De!externe!stakeholders!hebben!belangen!welke!wij!niet!kunnen!beïnvloeden.!gevolg!moeilijk!en!
veel!overleg.!
9 De!externe!stakeholders!hebben!soms!tegenstrijdige!belangen.!
9 De!inbreng!van!stakeholders,!zonder!middelen!zorgt!voor!teveel!discussie!over!het!ontwerp.!
9 De!oplossing!voor!de!een!is!een!probleem!voor!de!ander.!
9 De!####!heeft!besloten!dat!de!nieuwe!brug!7!meter!hoger!gebouwd!moet!worden!waardoor!de!
brug! minder! vaak! geopend! wordt.! Daardoor! wordt! de! hellinghoek! groter! die! op! dit! moment!
zorgt!voor!beperkingen!voor!het!treinverkeer.!
9 Diversiteit!brengt!strijdigheden!met!zich!mee.!
9 Diversiteit!in!belangen!is!altijd!heel!lastig,!omdat!hierdoor!veel!frictiekosten!ontstaan!voor!het!
project.!Er!is!veel!inspanning!nodig!om!externe!stakeholders!te!overtuigen.!
9 Door! de! "binnenstedelijke"! en! complexe! locatie! kunnen! de! belangen! van! de! externe! (XXXX! en!
####)!stevig!gaan!belemmeren!in!het!ontwikkelen!en!realiseren!van!dit!project.!
9 Elke! regio! /! bestuurder! /! gemeente! heeft! wisselende! belangen.! Sturing! op! het! algemeen!
maatschappelijk!belang!vanuit!####!is!noodzaak.!
9 Er! zijn! diverse! gemeenten! en! provincies! betrokken! bij! het! project.! Omdat! zij! in! meerdere! of!
mindere! mate! ook! bijdragen! aan! het! project! hebben! zij! invloed.! Als! hun! belangen! divergeren!
leidt!dat!tot!grote!spanning.!
9 Externe! stakeholders! die! last! gaan! krijgen! van! de! bouwactiviteiten! zijn! professionele! partijen,!
veelal!bestaande!uit!advocaten!kantoren.!
9 Externe!stakeholders!leggen!druk!op!project!en!beïnvloeden!politiek.!
9 Gemeente!####!en!XXXX!hebben!veel!eisen.!
9 Grootse!belanghebbende!is!niet!eigenaar!en!niet!financierder.!
9 Grote!diversiteit.!
9 Het! aantal! betrokkenen! is! groot,! en! daarvan! verschillen! de! belangen! ook! nog! eens.! Dat! maakt!
het!proces!complex.!
9 Het! is! altijd! een! lang! traject! iedereen! op! één! lijn! te! krijgen.! In! eerste! instantie! gaat! iedereen!
maximaal!voor!zijn!eigen!belang.!
9 Is!zeer!groot,!bijvoorbeeld!het!tijdelijk!omleiden!van!wegen!tijdens!de!aanleg!van!de!XXXX!om!
het!onderliggend!wegennet!beschikbaar!te!houden!in!relatie!tot!de!benodigde!gronden!hiervoor.!
9 Korte!beschikbare!tijd!irt!grote!aantallen!belangen!plus!feit!dat!aannemers!hier!niet!gewend!zijn!
mee!om!te!gaan.!
9 Meerdere! belangen! van! ####,! XXXX! en! @@@@! kunnen! met! elkaar! in! conflict! zijn! en! bepalen!
deels!de!nut,!noodzaak!en!kosten!van!het!project.!
9 ####!en!@@@@!zijn!belangrijke!spelers.!
9 Spanning!op!doelstellingen.!
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Stakeholders!delen!niet!altijd!dezelfde!belangen.!
Stakeholders! hebben! verschillende! belangen! en! daarnaast! nog! hun! eigenprojecten! met!
deadlines!en!afspraken!met!andere!stakeholders.!
T.g.v.! hiervan! worden! vaak! op! het! laatste! moment! door! de! opdrachtgever! nog! wijzigingen!
doorgevoerd!of!dienen!zaken!achteraf!nog!aangepast!te!worden.!
Tegengestelde!belangen!maken!project!complex.!
Tegenstrijdige!belangen!over!stremmingen,!brugverhoging,!uitzicht,!etc.!
Twee!opdrachtgevers!met!elk!een!gedeeltelijk!eigen!doel!die!een!gedeeltelijke!overlap!hebben,!
daarnaast!twee!gebruikers!met!doelen!die!niet!altijd!overeenkomen!met!het!doel!van!de!(eigen)!
opdrachtgever.!
Veel!commerciële!stakeholders!in!gebied!die!hinder!ondervinden!van!werkzaamheden!waardoor!
claims!op!de!loer!liggen.!
Veel! grondverwerving! (500! dossiers),! belangenorganisaties! en! tot! meebetalende! partijen! met!
verschillende!(vaak!conflicterende)!belangen.!
Veel! specialisten! op! terrein! van! milieu,! natuur,! geluid! en! lucht! ! willen! invloed! uitoefenen! op!
uiteindelijk!resultaat.!Dit!doen!ze!vanuit!hun!specifiek!deelbelang!en!niet!met!een!integrale!blik.!
Veel!tegenstrijdige!belangen.!
Vele!stakeholders!die!invloed!hebben!en!willen!hebben.!
Verschillen!van!belangen,!stad9provincie9rijk!vervoerders.!
Voor! de! ene! partij! is! allen! het! onderhoud! van! belang! en! voor! de! andere! partij! de!
werkzaamheden.!
Zeer!divers.!XXXX!en!XXXX!primair!belang!reiziger,!####!bouw!terminal,!@@@@!omzet.!
Zie!bovenstaande!opmerking.!
Zie!hierboven.!
Zie!voorgaande!vraag.!
!
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7.1.11 Politieke)invloed)
9 "Project! is! niet! 'sexy'! voor! de! politiek! maar! wel! afhankelijk! van! politieke! steun! en! grotendeels!
van!belastinggeld”.!!
9 “Overheidsinvestering!in!periode!van!bezuinigingen!ligt!moeilijk”.!
9 “Risico!van!politiek!verdeelde!belangen".!
9 Als!de!media!door!externe!partijen!een!gekleurd!beeld!geeft!van!de!gang!van!zaken.!reageert!de!
politiek!op!het!gecreëerde!beeld.!
9 Bouwen!in!een!stedelijke!omgeving!vraag!specifieke!aandacht.!
9 De!gemeente!heeft!hier!veel!extra!te!wensen,!omdat!ze!ontevreden!zijn!over!de!huidige!situatie.!
Echter,!de!scoop!van!het!project!is!niet!toereikend!voor!dat!wat!de!gemeente!graag!zou!willen.!
9 De!regio!draagt!40%!bij!en!is!geen!opdrachtgever.!Moet!wel!'te!vriend'!worden!gehouden.!Het!
gaat!daarbij!om!2!provincies!en!5!gemeenten.!
9 Door! bovengenoemde! wijzigingen! in! de! scope! en! de! daarmee! gepaard! gaande! overschrijding!
van! de! budgetten! in! de! opstartfase,! is! er! een! sterke! politieke! opdruk! op! het! project! ontstaan,!
waarbij!het!project!bijna!onder!curatele!is!gesteld.!
9 Door!politieke!invloed!wordt!ontwerp!minder!robuust!en!kost!het!tijd!om!te!anticiperen.!
9 Doordat!2!regiopartijen!(####!en!XXXX)!meefinancieren!en!de!invloed!van!belanghebbenden!(zie!
toelichting! aantal! stakeholders)! op! de! lokale! en! regionale! politiek! hoog! is! de! invloed! van! deze!
partijen!op!het!project!hoog.!
9 Een!groot!infraproject!met!veel!stakeholders!heeft!altijd!veel!politieke!aandacht.!De!diversiteit!
aan!bestuurders!en!hun!specifieke!belangen!maakt!niet!alle!standpunten!of!reacties!goed!in!te!
schatten.!
9 "Er! wordt! besloten! nu! de! stekker! uit! het! project! te! halen! heeft! dit! invloed! in! de! economische!
ontwikkeling!in!de!regio.”!
9 “De!regio!besluit!nu!niet!meer!te!financieren!aan!het!project.!Waar!moet!het!geld!dan!vandaan!
komen.!Het!project!loopt!uit!de!tijd"!
9 Groot,!zowel!landelijk,!regionaal!en!lokaal.!
9 Het!project!heeft!een!dermate!grote!omvang!dat!het!politiek!van!groot!belang!is.!Daarnaast!is!
het!de!ruggengraat!van!de!verbetering!van!de!bereikbaarheid!van!de!####.!
9 Invoering! landelijke! standaard! vraagt! veel! van! het! bevoegd! gezag! en! vereist! een! berusting! en!
aanvaarding!van!de!standaard!door!de!omgeving.!
9 Keuze! voor! fasering! leidde! tot! kamervragen! aan! de! minister.! Druk! om! via!
consumentenorganisaties!tot!overeenstemming/alternatieven!te!komen!
9 Omgeving! heeft! directe! invloed! op! plaatselijke! of! landelijke! politiek.! Dit! kan! tot! onverwachte!
wendingen!leiden.!Bestuurders!die!project!steunen!zijn!van!grote!waarde!voor!de!voortgang.!
9 Ondanks!de!geringe!grote!van!het!project!heeft!het!veel!politieke!aandacht!zoals!bijvoorbeeld!de!
opname!in!de!####.!
9 Onder! politieke! druk! is! het! een! aantal! malen! voorgekomen! dat! er! wijzigingen! in! de!
uitvoeringswijze!en!planning!doorgevoerd!moesten!worden.!
9 Ontwikkelingen!rond!gerechtelijke!kaart!en!economische!situatie!hebben!direct!grote!invloed!op!
project.!
9 ####! is! een! spoorproject! waarbij! @@@@,! XXXX! en! vijf! regionale! partijen! in! de! regio! ####!
betrokken!zijn!en!waarbij!regionale!partijen!grote!invloed!hebben!op!besluitvorming.!
9 Overlast!
9 Politiek!bepaalt!vaak!de!budgetten!en!heeft!ook!invloed!op!draagvlak!en!beeldvorming.!
9 Politiek!grote!aandacht!grootste!project!binnen!NL.!
9 Politiek!is!sterk!betrokken!op!dit!project.!
9 Project!staat!midden!in!bebouwde!omgeving!en!is!kwetsbaar.!Politiek!staat!er!dan!ook!met!de!
neus!bovenop.!
9 Relatieve! onzekerheid! over! het! doorgaan! van! het! project! en! eventuele! bijstelling! van! de!
uitgangspunten!door!een!veranderd!politiek!klimaat.!
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XXXX!moet!slagen.!Politiek!bestuurlijk!sensitief!
Tweede! kamer! pakt! gevraagd! en! ongevraagd! invloed.! Soms! terecht,! soms! niet.! Levert! in! ieder!
geval!vertraging!op.!
Veel!korte!termijn!inbreng,!in!plaats!van!lange!termijn!doelen.!
Werken!in!de!binnenstad!betekent!werken!onder!toeziend!oog!van!vele!politiek!beïnvloedbare!
personen!en!instanties.!Scope!kan!daardoor!makkelijk!wijzigen.!
Wethouder!wil!geen!risico's!lopen.!
####! staat! over! het! algemeen! flink! in! de! picture! na! @@@@.! Tevens! is! er! veel! aandacht! voor!
overschrijding!van!planning!en!budget!na!XXXX.!
!
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7.1.12 Interfaces)met)andere)projecten)
9 Afstemming! met! andere! projecten/programma's! vereist! veel! aandacht! (tracie,! onderhoud,!
veiligheid,! exploitatie! etc.).! Wie! gaat! waarover,! integrale! afstemming! en! bewaking! is! nog! niet!
belegd!(nog!geen!projectdirecteur).!
9 Andere!projecten!(####,!####,!####)!zijn!meer!uitgewerkt,!wat!meer!raakvlakken!geeft!en!meer!
zaken!om!mee!rekening!te!houden.!
9 Binnen! het! centraal! station! en! in! de! directe! omgeving! worden! meerdere! complexe! projecten!
gerealiseerd!die!deels!afhankelijk!van!elkaar!zijn!in!volgordelijkheid.!
9 Contracten! zijn! vaak! onderling! niet! goed! op! elkaar! afgestemd! waardoor! zaken! tussen! wal! en!
schip!vallen!of!vergeten!worden.!Het!is!vaak!erg!kostbaar!om!dit!naderhand!te!herstellen.!
9 De!afstemming!over!de!scope!(wie!doet!wat)!geeft!onduidelijkheid.!
9 De!bepalende!factor!voor!de!complexiteit!is!het!enorme!aantal!interfaces!met!andere!projecten,!
deels! van! dezelfde! opdrachtgever! (###,! ###,! ###),! deels! van! andere! opdrachtgevers! (@@@,!
@@@,!@@@,!..).!
9 De!interfaces!met!de!twee!XXXX!projecten!zijn!buitengewoon!intens.!
9 De!interfaces!tussen!de!ineen!grijpende!projecten;!XXXX,!@@@@.!
9 De!onduidelijkheid!over!een!eventuele!peilstijging!op!het!IJsselmeer!zorgt!voor!onduidelijkheid!
en!mogelijk!een!project!dat!niet!voldoet!aan!de!toekomstige!waterstanden.!
9 de! vele! deelprojecten! op! hetzelfde! werkgebied! maakt! het! werk! organisatorisch! tav! logistiek!
maar!ook!bereikbaarheid!zeer!complex.!
9 Doordat! er! veel! projecten! in! een! stedelijke! omgeving! worden! uitgevoerd,! zijn! er! ook! veel!
interacties! met! andere! (lopende)! projecten,! zoals! ombouw! van! weginfra,! vernieuwing! van!
ondergrondse!Infra!(bijv.!riolering),!andere!bouwprojecten,!e.d.!
9 Er!is!één!project!van!een!externe!partij!welke!qua!bouwterrein!en!werkzaamheden!en!planning!
gelijk!met!!####!uitgevoerd!wordt.!
9 Externe!projecten!kunnen!oneigenlijke!(tijds)druk!op!complex!project!geven.!
9 Grote!afhankelijkheden.!
9 Het!is!een!stedelijk!knooppunt!waar!al!10!jaar!intensief!gebouwd!wordt.!
9 Indien!deze!dit!project!op!één!of!andere!wijze!in!negatieve!zin!kunnen!beïnvloeden.!
9 Indien! naastgelegen! projectontwikkeling! doorgaat! tijdens! de! bouw,! krijgen! we! een! heel! kleine!
bouwplaats.!
9 Interferentie!werkterreinen!en!faseringen.!
9 Looptijd!diverse!projecten.!
9 Meerdere!projecten!binnen!XXXX!met!raakvlakken.!
9 Op!het!gebied!van!infrastructuur!zijn!veel!raakvlakprojecten!(###,!###,!###).!
9 ###,!###,!###,!###.!
9 Projecten!van!derden!moeten!naadloos!aansluiten!omdat!er!geen!discontinuiteit!mag!ontstaan.!
9 ####! ! is! een! klein! onderdeel! van! een! groot! geheel! waarbij! er! diverse! raakvlakken! met! andere!
projecten!zit.!DBFM!#####!en!####!van!XXXX.!
9 Veel!afhankelijkheden.!
9 Veel!andere!grote!projecten!met!grote!belangen!zoals!de!####,!####,!####,!####!en!ga!zo!maar!
door!in!hetzelfde!gebied.!
9 Verbinding!en!met!andere!projecten!kunnen!erg!veel!impact!hebben.!
9 Verbouwing! van! ####,! ombouw! emplacement! en! aanleg! aanlanding! XXXX! op! station! hebben!
invloed!op!bouwproces.!
9 Verschillende!projecten!met!verschillende!opdrachtgevers!en!verschillende!belangen!kunnen!het!
complex!maken.!
9 Vooral!andere!projecten!die!ook!een!beperking!kunnen!veroorzaken!van!de!bereikbaarheid!van!
de!stad!(bv!niet!gelijktijdig!mogen/kunnen!uitvoeren)!of!dat!andere!en!onze!projecten!onderling!
elkaar!beperkingen!veroorzaken.!
9 We!bouwen!met!velen......!XXXX.!
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7.1.13 Aantal)externe)stakeholders)
9 De!afstemming!tussen!opdrachtgevers!en!gebruiker,!die!vaak!niet!op!een!lijn!zitten.!
9 De! wensen! van! de! externe! stakeholders! (XXXX)! hebben! voor! een! niet! stabiele! scope! van! het!
project!gezorgd!en!daardoor!de!voortgang!van!het!project!aanzienlijk!vertraagd.!
9 Dit! project! heef! veel! verschillende! externe! stakeholders.! Die! allen! soms! tegenstrijdige! doelen!
nastreven.!
9 Door! de! complexiteit! van! het! project! zijn! er! ook! zeer! veel! stakeholders,! die! je! toch! allemaal!
moet!kennen!en!van!voldoenden!informatie!moet!voorzien.!
9 Door! de! locatie! en! ligging! van! het! station/projectgebied! zijn! er! veel! omgevingsfactoren!
waaronder! legio! stakeholders! (omwonenden,! gebruikers! van! openbaar! vervoer,! ondernemers!
e.a.).!
9 Er! is! een! groot! aantal! externe! stakeholders! voor! ons! project.! Deze! hebben! allemaal! een!
bepaalde! invloed! op! het! project.! Wij! moeten! zo! goed! mogelijk! deze! partijen! betrekken! en!
informeren!om!dit!zo!goed!mogelijk!te!beheersen.!
9 Er! zijn! veel! externe! stakeholders! met! tegenstrijdige! belangen.! Er! moeten! veel! compromissen!
gesloten!worden,!terwijl!veel!stakeholders!compromisloos!opstellen.!
9 Er! zijn! veel! externe! stakeholders,! denk! aan! verschillende! gemeenten,! provincie,!
natuurbeheerder,! milieuorganisaties,! zweefvliegers,! betrokkenen! bij! de! krijgsmacht,! bezoekers!
aan!het!museum!etc.!
9 Er!zijn!veel!verschillende!belangen.!
9 Gezien!de!lengte!van!het!traject!(###!km)!veel!partijen!/!bestuurlijke!partners!wat!leidt!tot!veel!
afstemming!en!overleg.!
9 Groot!aantal.!
9 Grote!hoeveelheid!externe!stakeholders.!
9 ####! en! de! bedrijven! (w.o.! @@@)! uit! het! havengebied! hebben! veel! invloed! op! de! landelijke!
politiek.!
9 Het! aantal! betrokkenen! is! groot,! en! daarvan! verschillen! de! belangen! ook! nog! eens.! Dat! maakt!
het!proces!complex.!
9 Het!betreft!een!N9weg!waarop!omwonenden!en!bedrijven!direct!ontsloten!zijn.!De!belangen!van!
omwonenden,!bedrijven!en!milieuorganisaties!en!de!betrokkenheid!is!daardoor!hoog.!Bij!een!A9
weg!is!de!afstand!tot!de!weg!meestal!veel!groter.!
9 Het!project!@@@@!kent!veel!stakeholders.!
9 Het! projectgebied! telt! ##! km! en! daardoor! X! wegbeheerders,! X! veiligheidsregio,! X! gemeenten,!
een! aantal! deelgemeenten.! De! wegbeheerders! en! gemeenten! hebben! ook! weer! adviserende!
instanties!waar!mee!moet!worden!afgestemd.!
9 Tegenstrijdige! belangen,! complexe! besluitvorming,! grote! kans! politieke! en! bestuurlijke!
inmenging.!
9 Veel!afstemming!nodig.!
9 Veel! externe! partijen! betekent! per! definitie! veel! verschillende! belangen! op! een! project! dat!
eigenlijk!maar!een!hoofddoel!heeft,!namelijk!voorzieningen!op!het!spoor.!
9 Veel!partijen:!#!gemeenten,!#!hoogheemraadschap,!#!veiligheidsregio's,!Provincie.!
9 Veel! verschillende! stakeholders! met! namen! in! de! planfase.! In! uitvoeringsfase! minder! relevant!
aangezien!er!dan!meer!duidelijkheid!is!omtrent!hetgeen!wordt!gerealiseerd.!
9 Veel.!XXXX,!XXXX,!XXXX,!commerciële!instanties,!etc.!
9 Vele! verschillende! stakeholders! watergebruikers! /! weggebruikers! /! dorpsbewoners! /! #!
provincies,!#!gemeentes,!waterschap,!etc.!
9 Voor! het! ontwerp! en! realisatie! van! de! technische! installaties! zijn! zeer! veel! stakeholders!
verantwoordelijk!voor!een!tijdige!ingebruikname!van!het!totale!project!
9 Zoveel!hoofden,!zoveel!zinnen.!
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Bijlage(E:(Suggesties(voor(aanvullingen(TOE5raamwerk(
Aanvullingen*T,*elementen*
Omvang#van#het#project.#Aandacht#van#projectmedewerkers#moet#hierdoor#verdeeld#worden#
over#veel#locaties,#onderwerpen#en#stakeholders.#
Werken#in#een#gebied#waar#weinig#werkruimte#is.#Veel#kabels#en#leidingen#die#niet#beschadigd#
mogen#worden.#Grote#milieu#technische#als#economische#gevolgschade#bij#beschadiging.#
Tekort#aan#werkruimte.#
De#locatie#waar#het#project#wordt#uitgevoerd#draagt#bij#aan#de#complexiteit.#
Bodemgesteldheid,#direct#in#de#vaarweg,#zo#dicht#op#het#gemaal.#
De#bouwmethode#in#relatie#met#de#ondergrond.##
De#hoge#mate#van#integraliteit#van#het#projectresultaat#en#het#in#tijd#niet#gelijk#lopen#van#de#
uitwerking#van#de#verschillende#disciplines.#
Er#is#een#keuze#gemaakt#om#levering#spoorcomplexen#via#XXXX#te#laten#verlopen;#ervaringen#
uit#het#verleden#doen#vermoeden#dat#die#leveringen#niet#op#tijd#zullen#zijn,#waardoor#uitloop#
het#gevolg#zal#zijn.#
Technische#kennis#van#medewerkers#en#in#te#schakelen#IB's.#
Inzet#onderaannemers#met#juiste#certificering#en#begeleiding.#
Nieuwe#wetgeving#van#Geluid#en#de#uitvoering#hiervan.#
De#hele#betrouwbaarheid#van#de#waterkering#t.a.v.#de#waterwet.#
Tijdsdruk#in#de#planning#vanwege#de#Spoorse#buitendiensstellingen.#
Bij#spoorwerkzaamheden#altijd#de#(te)#krappe#tijd#om#de#werkzaamheden#uit#te#voeren,#
waardoor#werk#blijft#liggen#dat#in#(niet#te#verkrijgen)#nachten#moet#worden#uitgevoerd.#
Onervarenheid#hoofdaannemer#met#spoorwerk.#
Toepassing#nieuwe#technieken#/#materialen.#
Weg#moet#gewoon#huidige#capaciteit#houden#tijdens#uitvoering#ook#aansluiting#met#
onderliggend#wegennet.#
We#verbouwen#met#de#"winkel#open"#Dit#betekent#dat#de#verbouwing#plaatsvindt#terwijl#de#
treinM#en#reizigerstromen#24/7#doorgang#moeten#vinden.#

Match*met*huidige*aspecten*TOE?*
TOE*
Aantal# projectdoelstellingen,# Investeringskosten,# T#
aantal#deelprojecten#
Aard#omgeving#
E#
Aard#omgeving##
Aard#van#de#omgeving#

E#
E#

Aard# van# de# omgeving,# onzekerheid# technische# E,#T#
methoden#
Afhankelijkheid# tussen# deelprojecten,# interfaces# T,O#
tussen#verschillende#disciplines#
Afhankelijkheid#van#externe#stakeholders#
E#

Beschikbaarheid#capaciteit#en#vaardigheden#
Beschikbaarheid#capaciteit#en#vaardigheden#
Conflicterende#wetM#en#regelgeving#
Conflicterende#wetM#en#regelgeving#
Druk#op#de#tijdsplanning#
Druk#op#tijdsplanning#

O#
T#
E#
E#
O#
O#

Ervaring#toegepaste#technieken#
Gebruik#nieuwe#technologie#
Interfaces#met#andere#projecten#

T#
T#
E#

Interfaces#met#andere#projecten#

E#
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Aanvullingen*T,*elementen*
Tijdens#de#bouw#moet#het#station#ongehinderd#in#gebruik#blijven#en#reizigers#mogen#geen#
overlast#ondervinden.#Ook#de#dienstregeling#mag#niet#in#kwaliteit#afnemen.#Dit#vraagt#om#
complexe#tijdelijke#maatregelen#en#ingewikkelde#bouwfaseringen.#
Buitendienststellingen.#Tijdens#de#verbouwing#blijft#de#winkel#geopend.#
Bouwen#tunnels#op#korte#afstand#van#hoogbouw.#
Samenwerking#met#vervoerder.#Afstemming#met#andere#werken#in#de#stad.#
Het#gefaseerd#moeten#bouwen#omdat#het#station#volledig#in#gebruik#blijft.#Dit#geeft#met#name#
in#de#installaties#technische#uitdagingen.#
Het#feit#dat#het#project#gerealiseerd#wordt#in#een#monumentaal#pand#met#bepaalde#functie.#
Gedurende#de#verbouwing#moet#de#winkel#open#blijven,#groeit#het#gebruik#met#100%#en#moet#
operationele#integriteit#en#kwaliteit#in#iedere#fase#geborgd#zijn.#
De#huidige#functies#in#het#gebied#dienen#tijdens#de#bouw#zoveel#mogelijk#gehandhaafd#te#
blijven#(winkel#blijft#open).#
Nautische#aspecten,#inpassing#in#bestaand#complex#terwijl#het#complex#operationeel#moet#
blijven#(hindervrij#bouwen)#en#onzekerheid#over#effecten#van#ontwerpen#op#nautische#
veiligheid.#
Programma#van#eisen.#
Nieuw#ontwikkelde#producten,#en#patenten#en#patenttoewijzingen#gedurende#de#
uitvoeringsfase.#
Het#ontwerp#van#de#technische#installaties#is#nog#niet#duidelijk#als#gevolg#van#eisen#en#als#
gevolg#van#de#normen#voor#deze#installaties.#
Onzekerheid#v.w.b.#die#technische#onderdelen#die#niet#eerder#in#beeld#zijn#gebracht#(bijv.#
constructies#onderwater).#
Risico's#die#voortkomen#uit#de#projectorganisatie##en#het#projectteam#als#er#niet#goed#wordt#
samengewerkt.#
Groot#project#in#een#stedelijke#omgeving#met#van#nature#veel#weerstand.#
Opdrachtnemer#maakt#een#polderconstructie#die#gevoelig#ligt#bij#XXXX.#
De#afzet#van#staalslak#(2#miljoen#ton)#kan#bijdragen#aan#de#projectcomplexiteit.#
Bij#spoorprojecten#zijn#de#toleranties#soms#zeer#gering,#hetgeen#de#projecten#weer#risicovoller#
maken.#

)

Match*met*huidige*aspecten*TOE?*
Interfaces#met#andere#projecten#

TOE*
E#

Interfaces#met#andere#projecten#
Interfaces#met#andere#projecten#
Interfaces#met#andere#projecten#
Interfaces#met#andere#projecten#

E#
E#
E#
E#

Interfaces#met#andere#projecten#
Interfaces#met#andere#projecten#

E#
E#

Interfaces#met#andere#projecten#

E#

Interfaces#met#andere#projecten,##
onzekerheid#technische#methoden#

E,T#

Onzekerheid#over#de#scope#
Onzekerheid#over#de#scope#

T#
T#

Onzekerheid# over# de# scope,# onduidelijkheid# over# T#
projectdoelstellingen#
Onzekerheid# technische# methoden,# ervaring# T#
toegepaste#technieken#
Organisatorische#risico’s#
O#
Sociale#impact#
Sociale#impact#
Technische#risico’s#
Technische#risico’s#

E#
E#
T#
T#
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)

Aanvullingen*T,*elementen*
Sturingsmodel#waarvoor#in#contract#is#gekozen#in#relatie#tot#waarop#omgeving#georganiseerd#
is.#
Logistiek#van#de#bedrijfsprocessen.#
Tunnelveiligheid.#
Tunneltechnische#complexiteit.#
Raakvlakprojecten#bij#dezelfde#en#andere#opdrachtgevers.#
Opspuiten#zand/#zandmotor/hoogte#dijk/.#
Heel#concreet#speelt#grondgesteldheid#een#grote#rol.#
Er#is#nog#een#samenhang#tussen#het#nautisch#veilig#kunnen#gebruiken#van#de#sluis#en#de#
technische#inpasbaarheid#van#de#sluis.#
Aanbesteding#is#eerder#mislukt#aanbieding#was#300%#van#raming#
Project#ligt#daardoor#onder#een#vergrootglas.#
#

Match*met*huidige*aspecten*TOE?*
Managementissues)

TOE*
#

Managementissues)
NIEUW#
NIEUW#
NIEUW#
NIEUW#
NIEUW#
NIEUW#

#
#
#
#
#
#
#

NIEUW#

#

Aanvullingen*O,elementen*
Project#bevindt#zich#in#planfase.#
Het# gedrag,# de# cultuur# en# de# werkwijze# van# verschillende# opdrachtgevers# (en# vooral# de#
uitvoeringsorganisaties#hiervan).#
Wellicht#al#wel#bedoeld#met#de#andere#items,#maar#de#wil#om#echt#samen#te#werken.#En#het#
kunnen#omgaan#met#dubbele#loyaliteit#(belang#van#het#project#vs#belang#van#je#organisatie).#
Meerdere#bevoegde#gezagen.#Complexiteit#rondom#Waterwet.#
Divers#samengesteld#projectteam#met#diverse#belangen.#
Verschillende# stakeholders# die# (in)direct# invloed# uit# willen# oefenen# maar# niet# door# andere#
partijen#worden#geaccepteerd.#

Match*met*huidige*aspecten*TOE?*
?#
Cultuurverschillen#

TOE*
#
O#

Cultuurverschillen#

O#

Conflicterende#wetM#en#regelgeving#
Diversiteit#in#belangen#van#externe#stakeholders#
Diversiteit# in# belangen# van# externe# stakeholders,#
invloed# van# stakeholders# van# binnen# de# organisatie#
(?),#afhankelijkheid#van#externe#stakeholders#
Veranderende#spelregels#bij#opdrachtgevers/financiers.#
Economische#omstandigheden#
Financiele#situatie#gemeente#XXXX.#
Economische#omstandigheden#
T.g.v.# verschillende# mensen# met# eigen# verantwoordelijkheden# op# de# diverse# disciplines# dient# Interfaces#met#andere#projecten#
veel#overlegd#en#afgestemd#te#worden.#

E#
E#
E#

E#
E#
E#
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Aanvullingen*O,elementen*
Managen#van#stakeholders.#Het#busstation#zit#tussen#2#grote#projecten#in#(XXXX#en#XXXX).#Het#
project#heeft#echter#geen#herkenbare#raakvlakmanager.#
Interface#tussen#werkzaamheden#aannemer#en#werkzaamheden#opdrachtgever#bv#bij#inhuizing#
voorafgaand#aan#oplevering.#
De# sluisoperatie# moet# ongehinderd# door# kunnen# gaan.# Operationeel# is# bij# 2# partijen# belegd,#
XXXX#en#XXXX.#
Afstemming# en# gebrek# aan# invloed# op# andere# stedelijke# programma’s# (bv.#
rioleringswerkzaamheden).#
XXXX#is#veel#in#beweging.#
XXXX#is#een#organisatie#met#veel#loketten.#
Ambities#andere#partijen;#werk#toevoegen#c.q.#meenemen#van#andere#overheden#(Als#we#toch#
bezig#zijn#dan...).#
In# de# planuitwerking# was# de# bestuurlijke# scope# nog# onvoldoende# helder# waardoor# deze# nog#
wijzigt#tijdens#de#planuitwerking.#Dit#is#niet#conform#de#aanbevelingen#van#Elverding#en#geeft#
veel#vertraging#en#discussies#over#meerwerk.#
Beleid#t.a.v.#strandexploitatie#en#huurprijsbepaling.#
Contact#met#omgeving#toch#stiefkind#en#daardoor#veel#druk#vanuit#omgeving.#
Model# van# SPC# en# EPCM# geeft# nog# veel# vragen# en# discussies# over# waar# de#
verantwoordelijkheid#is#belegd.#
Interne# proces# bij# XXXX# (opdrachtverstrekking# etc)# kan# de# benodigde# snelheid# niet# volgen.# Is#
een#standaard#probleem#bij#XXXX.#
Ik#wil#hierbij#zeker#de#rol#en#de#contacten#met#de#stads#overheid#noemen#en#de#zeer#belangrijke#
rol#van#de#communicatie#eenheid#richting#de#belendende#burgers#en#de#reizenden.#
Enkele#knelpunten#zouden#voor#het#contract#verholpen#moeten#zijn.#
Communicatie#tussen#partijen#(ook#in#algemene#zin,#geldt#voor#elk#project).#
Aansturing# opdrachtnemer# afstandelijk;# geen# /# weinig# gebruik# van# bestaand# materiaal# (weer#
opnieuw#het#wiel#uitvinden),#niet#productgericht.#
Historie#van#het#project.#
#

)

Match*met*huidige*aspecten*TOE?*
Interfaces#met#andere#projecten#

TOE*
E#

Interfaces#met#andere#projecten#

E#

Interfaces#met#andere#projecten#

E#

Interfaces#met#andere#projecten#

E#

Managementsupport#vanuit#de#eigen#organisatie#
Managementsupport#vanuit#de#eigen#organisatie#
Onduidelijkheid#over#projectdoelstellingen#

E#
#
T#

Onzekerheid#over#de#scope#

T#

Politieke#invloed#
Sociale#impact#
Managementissues)

E#
E#
#

Managementissues)

#

Managementissues)

#

Managementissues)
Managementissues)
Managementissues)

#
#
#

NIEUW#

#

#
90#
#

Onderzoek)naar)complexiteitspercepties)van)grote)bouwprojecten)–)December)2012)))))))))))

Aanvullingen*E,elementen*
Indien#het#project#door#de#opdrachtgevers#op#basis#van#externe#factoren,#zoals#media,#politiek#
ed,# haar# doelstellingen# moet# wijzigen# tijdens# het# proces.# Zeker# wanneer# dit# meerdere# malen#
gebeurt.#
Contractvorm:# interne# stakeholders# voelen# zich# buiten# spel# gezet# en# externe# stakeholders#
hebben#moeite#met#functioneel#specificeren#en#dichten#de#OG#onterecht#meer#macht#toe.#
Plaatselijk# bouwM# en# woningtoezicht# en# gemeentelijke# belangen# vaak# geen# enkel# begrip# voor#
problemen#en#mogelijkheden#van#infrastructuur#projecten#in#binnenstad.#
Ik# denk# vooral# het# gewijzigd# economisch# klimaat,# maar# ik# denk# ook# dat# de# rijksoverheid# zich#
daar#in#dit#geval#weinig#aan#gelegen#laat#liggen.#Het#point#of#no#return#lag#in#dit#project#al#heel#
vroeg.#
De# opzet# van# de# contractstukken,# waardoor# het# bereiken# van# overeenstemming# met#
stakeholders#noodzakelijk#is#om#voortgang#te#houden.#
Pers!#
Aanpassingen# in# beleid# en# normering,# bijvoorbeeld# nieuwe# normen# voor# de# waterkering# en#
milieu.#

)

Match*met*huidige*aspecten*TOE?*
Afhankelijkheid#van#externe#stakeholders#

TOE*
E#

Contractvorm#

O#

Diversiteit# in# belangen# van# externe# stakeholders,# E#
afhankelijkheid#van#externe#stakeholders#
Economische#omstandigheden#
E#

Kwaliteit#van#het#hoofdcontract#

O#

Media#invloed#
Politieke#invloed,#planologisch#/#juridische#
procedures#

E#
E#
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Bijlage(F:(Testresultaten(
#
Op#het#hoogste#groepsniveau:#
Test%item%
H(3)%
Planologisch#/#juridische#procedures#
9,470*#
Ervaring#met#projectpartijen#
6,844#Ŧ#
Investeringskosten#
6,301Ŧ#
*
)=)0.05)significantieniveau,)Ŧ)=)0.1)significantieniveau)

Op#het#middelste#aggregatieniveau:#
Test%item%
H(6)%
Interfaces#met#andere#projecten#
11,728Ŧ#
Planologisch/juridische#procedures#
11,088#Ŧ#
*
)=)0.05)significantieniveau,)Ŧ)=)0.1)significantieniveau)
#
Test%item%
Chi/square%
Vertrouwen#tussen#projectteam#en#opdrachtgever#
12,687*#
Aantal#deelprojecten#
11,577#Ŧ#
Aard#van#de#omgeving#
10,766#Ŧ#
*
)=)0.05)significantieniveau,)Ŧ)=)0.1)significantieniveau)

Op#het#detailniveau:#
Test%item%
Chi/square%
Incongruentie#van#projectdoelstellingen#
22,703*#
Druk#op#de#tijdsplanning#
22,145#Ŧ#
Aantal#financieringsbronnen#
20,919#Ŧ#
Interfaces#tussen#verschillende#disciplines#
20,377#Ŧ#
Aantal#deelprojecten#
19,851#Ŧ#
*
)=)0.05)significantieniveau,)Ŧ)=)0.1)significantieniveau)
Test%item%
H(13)%
Druk#op#de#tijdsplanning#
29,647**#
Interfaces#tussen#verschillende#disciplines# 21,745#Ŧ#
Aantal#financieringsbronnen#
21,646#Ŧ#
**
=0.01)significantieniveau,))*)=)0.05)significantieniveau,)Ŧ)=)0.1)significantieniveau)
#

#

92#
#

Onderzoek)naar)complexiteitspercepties)van)grote)bouwprojecten)–)December)2012)))))))))))

)

Bijlage(G:(Samenvattingen(van((TOE)(onderzoeken(in(andere(sectoren(
#
Complexity%in%IT%projects%%
Master)Thesis)Jorden)van)Helvoort,)2011#
#
Changes# are# made# by# means# of# projects# within# many# organizations.# IT# projects# are# notorious# for# their# low#
success# rates.# Research# from# the# Standish# Group# (2004)# showed# that# only# 34%# of# IT# projects# are# successful.#
Butler# et# al.# (2004)# discussed# the# challenges# of# complex# IT# projects# and# the# link# between# complexity# and#
project# failure.# ##### is# offering# project# management# services# to# its# clients.# Many# projects# are# perceived# as#
complex,#but#so#far#it’s#unclear#which#factors#contribute#to#a#project’s#complexity.#Therefore,######has#offered#
a#research#position#for#creating#a#framework#to#characterize#project#complexity#of#IT#projects.#
#
This#thesis#focuses#on#analyzing#which#literature#about#project#complexity#is#available#and#which#frameworks#
for#measuring#project#complexity#already#exist,#such#as#the#TOP#framework#from######and#the#TOE#framework#
from#Bosch^Rekveldt#(2011).#A#case#study#is#done,#analyzing#eight#cases,#each#of#which#focused#on#an#IT#project#
in# the# financial# services# sector.# Each# case# contains# information# gathered# from# interviewing# a# ##### project#
manager#and#analyzing#the#project#documentation.#The#results#of#each#case#are#then#compared#to#the#other#
cases#and#to#the#literature.#
#
The#main#research#question#is:#Which)(combination)of))factors)determine)the)complexity)of)IT)projects)and)how)
can)these)be)successfully)managed?)
)
Characteristics#of#IT#projects#were#analyzed#and#it#was#shown#that#these#projects#often#fail#because#they#are#ill^
defined,#have#a#short#time#to#market,#engineers#have#insufficient#knowledge#and#teams#are#usually#large,#all#of#
which# puts# high# pressure# on# decent# interface# management.# These# issues# presented# themselves# in# the# eight#
cases# and# were# also# mentioned# in# scientific# literature.# Main# TOE# framework# elements# for# complexity# of# IT#
projects# in# the# financial# services# industry# that# were# found# are:# dependencies) between) tasks,# high) project)
schedule) drive,# interfaces) between) different) disciplines,# variety) of) external) stakeholders') perspectives,#
dependencies)on)external)stakeholders,#political)influence)and#company)internal)strategic)pressure.#
#
To#successfully#manage#these#dominant#complexity#elements#in#IT#projects,#a#project#manager#has#three#main#
management#measures#at#his#disposal:#
^
Manage) communication:# This# is# achieved# through# face^to^face# communication,# formal# information#
exchange,# stakeholder# management,# interface# management,# or# committing# information# to# paper# or#
digital#format,#like#repositories#and#knowledge#bases.#
^
Manage) realism:# This# is# achieved# through# strict# agreements# on# changes# to# the# project# scope# or# quality,#
making#smart#choices#in#selecting#technology,#standardizing#software#tools,#limiting#conversions#of#data,#
limiting#the#amount#of#different#systems#and#always#testing#solutions#extensively#to#ensure#added^value#to#
the#client.#
^
Manage) engagement:# This# is# achieved# through# reducing# the# team# size# wherever# possible,# building#
relationships# based# on# trust,# always# use# monitoring# and# control,# replacing# project# members# or#
stakeholders# with# the# wrong# attitude,# creating# a# sense# of# a# common# goal,# knowing# the# organization,#
finding# multiple# project# sponsors,# being# aware# of# early# warning# signs# of# project# failure,# timing#
stakeholders#participation#and#looking#for#intrinsic#motivation#among#the#project#team#and#stakeholders.#
#
Recommendations# for# ##### are# to# use# this# thesis# as# a# training# manual# for# junior# project# managers,# showing#
them# what# IT# project# complexity# is# and# how# this# can# be# managed.# Further# research# is# required# into# the#
applicability# of# the# TOE# framework# in# other# industries,# mapping# soft# skills# of# project# managers# to# certain#
complexity# elements,# benchmarking# the# scale# of# the# TOE# framework# and# how# complexity# changes# during#
different#phases#of#a#project.#
#
Keywords:)complexity,)IT,)project)management)
)

)
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#
Project%Complexity%in%the%Semiconductor%Industry:%A%Case%Study%Approach%
By#Sjoerd#Nauta,#MSc,#Marian#Bosch^Rekveldt,#PhD,#MSc#and#Herman#Mooi,#PhD,#MSc#
Presented#at#PMI#conference,#July#2012#
#
Project# complexity# can# have# a# large# influence# on# project# execution# and# project# success.# In# this# research,# a#
framework# describing# project# complexity# that# was# developed# in# the# process# industry# was# applied# to# the#
semiconductor# industry.# This# framework,# called# the# TOE# framework,# describes# project# complexity# in# three#
dimensions:# technical,# organizational,# and# external# complexities.# By# performing# case# studies# on# a# number# of#
projects#that#are#carried#out#by#a#semiconductor#company,#we#investigated#where#complexity#comes#from#in#
these# projects# and# if# it# is# sufficiently# described# by# the# framework.# The# outcome# of# the# research# is# that# the#
framework# describes# complexity# that# is# found# in# semiconductor# projects# reasonably# well,# although# some#
modifications# could# be# made,# such# as# adding# extra# complexities# to# the# framework.# The# next# steps# after# this#
research# project# are# looking# at# the# practical# application# of# the# framework# for# use# in# the# front^end# phase# of#
projects#and#expanding#the#research#to#other#companies,#to#see#whether#the#findings#of#this#research#project#
are#generally#applicable#to#the#semiconductor#industry.#
#
Keywords:)Project)complexity;)semiconductor)industry;)case)studies)
#
#
Managing%project%complexity:%a%study%into%adapting%early%project%phases%to%improve%project%performance%in%
large%engineering%projects.%
PhD# study# Marian# Bosch^Rekveldt,# November# 2011# (dissertation# can# be# downloaded# via%
http://repository.tudelft.nl/view/ir/uuid%3Aa783e581/bc7a/4efa/adcb/7e9201840367/%#
#
Engineering#projects#become#increasingly#more#complex#and#project#complexity#is#assumed#to#be#one#of#the#
causes# for# projects# being# delivered# late# and# over# budget.# However,# what# this# project# complexity# actually#
comprised#of#was#unclear.#
To# improve# the# overall# project# performance,# this# study# focuses# on# identifying# the# potential# causes# of#
complexity# in# projects.# Moreover,# it# is# investigated# how# the# early# project# phase# could# be# adapted# to# the#
complexity#of#the#project.#
The# research# is# performed# with# companies# of# the# NAP# network,# which# brings# together# companies# from# the#
entire# value# chain# in# the# Dutch# process# industry.# The# study# is# structured# in# four# phases# and# included#
exploratory# case# studies,# a# quantitative# survey,# explanatory# case# studies#and# an# evaluative# survey.# By#
combining# qualitative# and# quantitative# work,# this# study# is# an# example# of# successfully# applying# a# mixed#
methods#approach#in#project#management#research.#
The# main# results# of# this# study# are# the# TOE# (Technical,# Organizational,# External)# framework# to# grasp# project#
complexity# and# recommendations# on# managing# project# complexity# in# the# early# project# phase.# To# improve#
project# performance# the# role# of# integrated# teams# (joint# owner# /# contractor# teams)# as# well# as# thorough#
application#of#risk#management#is#shown#to#be#crucial.#
#
#
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Bijlage(H:(Tekst(van(de(internet(enquête(
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