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Het zijn net mensen…… 
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Wat zou het toch mooi zijn als indicatieve ramingen voor projecten door alle partijen ook 
gezien worden voor wat ze waard zijn. Hoe meer je van het project weet, hoe meer je 
over de kosten kunt zeggen lijkt zo’n voor de hand liggend vertrekpunt… 
 
Begeleiding: prof. Ernst ten Heuvelhof, TU Delft 
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DE INLEIDING 
 
Projecten zijn een speelveld voor belangen. Het spel dat gespeeld wordt rondom de 
beschikbare budgetten en de kosten van een project is een permanente uitdaging voor 
de projectmanager. De instrumenten die de projectmanager kan hanteren zijn meestal 
erg technocratisch en blijken niet echt te helpen. Er is een beperkt aantal onderzoeken 
gedaan naar de achterliggende oorzaken van budgetoverschrijdingen. Hierin komen 
structuren, patronen en gewoontes naar boven. Deze geven al meer houvast om het spel 
te begrijpen en er mee om te gaan, maar verwijzen tevens naar een dieperliggend 
niveau, waarin het gedrag van mensen een rol speelt. 
 
Naar mijn mening is de rol van menselijke eigenschappen onderbelicht. Door het spel 
vanuit een psychologische invalshoek te benaderen verwacht ik nieuwe inzichten. Met 
een beetje geluk leidt het inwisselen van een technisch bril voor een psychologische bril 
tot een aantal bruikbare tips voor de projectmanager… 
 
 
 
VAN ACHTERGROND NAAR PROBLEEMSTELLING 
 
Wanneer is er sprake van een project? Een probleem, een idee of een ambitie kan aan de 
wieg staan van een project, maar het gaat pas ergens op lijken als er een opdrachtgever 
en een projectorganisatie komen. En het is helemaal serieus als er ook een 
uitvoeringsbudget is. Bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu is er sprake van een 
project als het opgenomen is in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en 
Transport (het MIRT).  
 
En hoe komt een project dan in het MIRT? Daar zijn spelregels voor. Spelregels die zich 
in de loopt van de tijd aangepast hebben aan beleidsdoelen en financiële kaders. Dat wil 
zeggen dat de projecten in het MIRT er niet allemaal volgens dezelfde criteria ingekomen 
zijn. Het is de oogst van vele kabinetten, waarvan enkele alleen nog maar bekend zijn bij 
de senioren onder ons. 
 
Opvallend aan het MIRT is de hoeveelheid projecten die aan financiële obesitas lijdt. Dat 
is gemakkelijk te volgen. Niet alleen in de sequentiële MIRT programma’s, maar ook via 
het matje in de tweede kamer waarop de verantwoordelijke minister weer eens uit staat 
te leggen waarom het allemaal meer kost dan we met z’n allen ooit gedacht hadden. 
 
Blijkbaar botert het niet tussen budgetten en ramingen. Met de leeftijd van een project 
groeien ook de gebreken, of geldt wellicht dat de verblijftijd in het MIRT bepaald wordt 
door de gebreken? Al hel snel komt dan de analogie in beeld tussen het MIRT en een 
ziekenhuis: de gezondste projecten verblijven er maar kort, maar wie er lang ligt heeft 
niet alleen last van zijn ziekte, maar ook nog een van gewijzigde medische inzichten, 
interne verhuizingen en ziekenhuisbacteriën, waardoor de patiënt extra kosten moet 
maken. 
 
Projecten duren erg lang en kosten worden gebrekkig beheerst zijn belangrijke conclusies 
uit het onderzoek van de commissie Elverdingin 2008. Deze conclusies zijn ter harte 
genomen door het ministerie van I&M en hebben geleid tot het programma ‘Sneller en 
Beter’ dat ingericht is om korte metten maken met het getreuzel. De oplossing is heel 
simpel: het verblijf in het ziekenhuis wordt aan termijnen gebonden en er wordt meer 
gedaan aan preventie en thuiszorg. Preventie is lastig als de patiënt al meent dat hij 
ernstig ziek is, dus wordt er buiten het ziekenhuis toch druk gedokterd. Ofwel het MIRT 
geeft geen duidelijk beeld meer van wat er speelt op projectengebied. 
 
Sneller en Beter heeft echter de kip-ei situatie tussen budget en kosten alleen maar 
versterkt. Om een duurzamer budget vast te stellen moet treffender geraamd worden; 
om treffender te ramen moet het plan verder uitgewerkt worden waardoor de scope 
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helder is, om het plan verder uit te werken moet een project opgestart worden. Een 
project mag in de Sneller en beter filosofie echter pas opgestart worden als er zich is op 
budget. 
 
Hoe beheersen we dan de verhouding tussen budget en kosten? Kunnen we die wel 
beheersen? Of moeten we ons gewoon neerleggen bij het feit dat er altijd een frictie zal 
blijven tussen die twee? En welke frictie is dan nog acceptabel? 
Voor een projectmanager is het manoeuvreren tussen budget en kosten steeds weer 
lastig.  
 
 
 
DE METHODE 
 
De problematiek is benaderd vanuit literatuurstudie, opgedane kennis uit seminars van 
de Rijksprojectacademie, eigen ervaring en interviews met enkele deskundigen in de 
Rijkswaterstaatorganisatie. 
 
Er zijn drie niveaus waarop het spel tussen budget en kosten benaderd kan worden:  

1. Operationeel: dit is veelal het niveau waar de projectverantwoordelijke organisatie 
zelf mee werkt. Dit is het officiële speelveld. Hieruit ontstaan technocratische 
instrumenten als probabilistische ramingen en Sneller en Beter. Dit is het biotoop 
van de spelers, de dagelijkse werkelijkheid. 

2. Analytisch: dit is het niveau achter de dagelijkse werkelijkheid en wordt veelal 
gehanteerd door mensen die van buiten naar de projectverantwoordelijke 
organisatie kijken.  Hiervan heb ik een korte literatuurstudie gedaan.  

3. Psychologisch: hierbij zijn niet de projecten, maar de mensen rondom de 
projecten onderwerp van onderzoek.  

Mijn studieopdracht richt zich vooral op dit laatste niveau. Ik heb me daarbij gefocust op 
voor projecten toepasselijke menselijke eigenschappen. De herkenbaarheid van deze 
eigenschappen is getoetst in een voorbeeldproject (A4 Dinteloord-Bergen op Zoom). 
Vervolgens zijn vanuit literatuur, ervaring en interviews een aantal tips geformuleerd die 
het omgaan met de problematiek makkelijker maken. 
 
 
 
Niveau 1 (Operationeel) 
HET SPEELVELD  
 
Met budget wordt de hoeveelheid geld die voor een project gereserveerd is bedoeld. 
Kosten is de hoeveelheid geld waarvoor gedacht wordt dat het gemaakt kan worden.  
Het nadeel van kosten is dat die pas bekend zijn bij de eindafrekening. Om toch meer 
duidelijkheid te krijgen over kosten zijn ramingssystematieken bedacht. Die zijn 
gebaseerd op de scope, op eenheidsprijzen en onzekerheidsmarges. De 
onzekerheidsmarges kunnen nog aangevuld worden met risico’s. Een risicoraming is bij 
RWS gebruikelijk. 
 
Naarmate je meer weet, wordt de raming trefzekerder. Het budget zou hiermee in de pas 
moeten lopen, maar dat is bijna nooit het geval. Welk patroon is er nu te ontdekken in de 
verhouding tussen budget en kosten? 
 
De kosten worden bepaald door de scope van een project (wat hoort er allemaal bij). Een 
project is onderdeel van een patroon (zie figuur) en bevindt zich hierin tussen de 
promotor (degene die het project wil) en de protesten ertegen (degenen die het project 
niet of in aangepaste vorm willen). Hier door verandert het probleem en zal de promotor 
dat aan het project toe willen voegen om het kansrijk te maken. Hierdoor verandert de 
scope van het project. 
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Als de promotor maar duurzaam genoeg is zal het project blijven bestaan. Dit zijn vaak 
personen of instituties met een link naar de politiek en een niet onredelijk probleem. 
Het patroon waarin projecten zich bevinden is er een van kansen en herkansingen, 
waarbij het project door interventies steeds verandert. Dit wordt allemaal netjes begeleid 
door protocollen en technieken. Het kenmerk daarvan is dat deze alleen achteraf de 
gebeurtenissen legaliseren. 
 
 
Het patroon in de relatie tussen budget en kosten 
Project lijkt wel iets, wordt gunstiger voorgesteld dan het is 
Project wordt uitgewerkt 
Project is te duur (onredelijke verhouding tussen probleem en kosten om het op te lossen of ordinaire 
budgetkrapte) 
Project wordt versoberd tot kosten acceptabel zijn en/of baten in beeld komen 
Project mag door en wordt verder uitgewerkt 
Project stuit op weerstand (versobering kan toch niet, wordt niet geaccepteerd, detailuitwerking brengt nieuwe 
kosten aan het licht etc) of de baten vallen tegen 
Project ligt stil op zoek naar oplossingen en/of budget 
Project wordt nog duurder 
Promotor gooit alle beïnvloedingskanalen open 
Project gaat door met extra budget 
Of project wordt gesplitst (versobering en fasering) 
Wet- en regelgeving en omgeving zijn intussen veranderd 
Projectdeel dat doorgaat wordt toch nog duurder 
 
 
 
Niveau 2 (Analytisch) 
DE ONDERZOEKERS 
 
Het verschijnsel van budgetoverschrijdingen in projecten is vooral uitgebreid onderzocht 
door de Deen Bent Flyvbjerg. Zijn bevindingen zijn weergegeven in een uitgebreide reeks 
publicaties sinds 2003 . Hij onderzocht 258 infrastructuurprojecten in verschillende 
landen. Hij concludeert dat bij 9 van de 10 infrastructuurprojecten de kosten groter zijn 
dan voorspeld. De redenen van overschrijding van budgetten uit zijn onderzoek verdeelt 
hij in vier groepen: 
- tegenslag 
- complexiteit 
- onredelijk optimisme 
- strategische misrepresentatie (opbrengsten en risico’s verkeerd voorstellen) 
 

Pro(motor) 

protest probleem 

project 
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Tegenslag en complexiteit hangen vooral samen met de eigenschappen van een project: 
omdat projecten vaak groot zijn en er van grof naar fijn gewerkt wordt, kun je aan het 
begin niet alles overzien en zit er meestal wel eens iets tegen. Echter, ook menselijke 
eigenschappen spelen een rol. Waarom gaan we met onzekerheden om zoals we dat 
doen? Onredelijk optimisme en strategische misinterpretatie hangen zelfs vooral samen 
met menselijke eigenschappen. Reden genoeg om menselijke eigenschappen in relatie 
tot projecten eens wat nader uit te diepen. Inzicht in de achterliggende krachten kan 
immers mogelijkheden geven om de problematiek anders te bekijken. 
 
De Nederlandse situatie is in 2011 onderzocht door C.C.Cantarelli. Zij concludeert dat de 
kostenoverschrijdingen in Nederland lijken mee te vallen ten opzichte van het buitenland. 
Dit is echter schijn, omdat kostenoverschrijdingen gebaseerd worden op een vergelijking 
tussen de kosten bij uiteindelijke oplevering en de raming bij het formele besluit. Vaak is 
er al veel eerder een informeel besluit genomen dat gebaseerd is op eerdere, veel lagere 
schattingen. Ook blijken in Nederland juist de kleine projecten de grootste relatieve 
kostenoverschrijding te kennen. 
 
Cantarelli introduceert hier de term ‘lock in’: een commitment aan een project van o.a. 
politici in een vroeg stadium. Ze noemt vier oorzaken voor het ontstaan van een lock-in: 

- overmatige betrokkenheid 
- eerder gemaakte gebeurtenissen en beslissingen, ofwel het niet terugkomen op 

uitgangspunten 
- verzonken kosten: eenmaal bestede tijd en geld 
- vermijden van persoonlijk falen 

Ook hier worden als verklaringen optimisme (optimism bias) en strategisch gedrag 
genoemd. 
 
 
 
Niveau 3 (Psychologisch) 
DE MENSELIJKE EIGENSCHAPPEN 
 
Projecten zijn een ontmoetingsplaats voor belangen. Een stakeholdersanalyse is een 
normaal onderdeel van elk project. Deze brengt boven water wat de belangen en de 
invloed is van de vele partijen die bij een project betrokken zijn. Ook de belangen in 
verband met budget en kosten kunnen op deze wijze in beeld gebracht worden. De 
stakeholdersanalyse is gericht op het ontrafelen van de invloedsstructuren.  
Projecten zijn mensenwerk en daardoor onderhevig aan de gevolgen van menselijke 
eigenschappen. Het is spannend om te kijken of het toepassen van een synthetische 
methode andere inzichten oplevert dan een analytische methode. De synthetische 
methode is dan het kijken naar de menselijke groep als geheel. Waardoor wordt deze 
gekarakteriseerd? Welke menselijke eigenschappen liggen achter de rituele dans van 
kosten en budget? 
 
De analyse van Flyvbjerg en Cantarelli geeft al aardig richting in de zoektocht naar 
menselijke eigenschappen. Zonder diep in psychologische werken te hoeven duiken geeft 
het werk van Roos Vonk ook een aardig overzicht. Hieruit heb ik een selectie gemaakt 
worden van eigenschappen die verband houden met kosten en budget. Dit is aangevuld 
vanuit de stof van de Rijksprojectacademie en eigen waarneming.  
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Groepsdenken  
Het streven naar consensus is groter dan het streven naar 
een rationele, juiste beslissing. Niemand wil graag een 
spelbreker zijn. De behoefte om er met z’n allen uit te 
komen is vaak zo sterk dat mensen hun kritische vermogen 
onvoldoende benutten. Hierbij worden afwijkende geluiden 
genegeerd, er wordt weinig aandacht besteed aan feiten die 
tegen de consensus pleiten en alternatieven worden niet 
serieus bekeken. 
Een groepsverschijnsel dat hierbij ook een rol speelt is pluralistic ignorance (meervoudige 
onwetendheid). Mensen die twijfelen letten op het gedrag van anderen. Mensen in een 
groep beseffen zich onvoldoende dat anderen dezelfde bedenkingen kunnen hebben als 
zijzelf en zich aanpassen aan wat de meerderheid denkt. Dit kan in het extreme geval 
leiden tot de situatie waarin een groep iets doet of vindt waar geen van de individuele 
leden achter staat. 
 
Optimisme  
Optimisme is een vaak onbewuste menselijke eigenschap. 
Mensen laten zich meer beïnvloeden door hun voornemens 
dan door gedrag uit het verleden. Positieve gebeurtenissen 
worden vaak overschat en negatieve gebeurtenissen vaak 
onderschat. Op financieel gebied leidt dit tot een 
overschatting van de baten en een onderschatting van de 
kosten.  
Wie zich nu voorneemt om sober te doen denkt in de 
toekomst minder geld uit te geven (wishful thinking). Dus 
hoe meer iemand gemotiveerd is om zuinig te doen, hoe meer die geneigd is om  te 
voorspellen dat minder uitgegeven wordt. Dit komt omdat intenties van invloed zijn op 
gedrag.  
Maar uitgaven worden feitelijk bepaald door situationele factoren, vaste gewoonten en 
vaste lasten…. Ook kan onmogelijk een goed beeld gevormd worden van de 
omgevingsfactoren in de verdere toekomst.  
Dit maakt dat een voornemen alleen maar als indicatief beschouwd kan worden. 
 
Liegen  
Hierin zijn twee varianten te onderscheiden: onbewust en 
bewust liegen. We liegen onbewust omdat we zowel geloven 
in de leugens van anderen als in die van ons zelf, ofwel we 
maken onze eigen waarheid.  
Bewust liegen gebeurt in een ruime variatie. Het kan ter wille 
van sociale wenselijkheid (wat een lief kind) maar vaak ook 
vanuit een manipulatief oogpunt. De bovenste trap van de 
liegladder van J.H. van der Velden wordt gevormd door 
leugens die alleen maar voor het eigen gewin zijn. 
Liegen als sociaal smeermiddel lijkt in een proces/projectomgeving acceptabel (H. De 
Bruijn, 2007). Een stapje verder kan liegen een belangrijk middel zijn om strategisch 
gedrag te ondersteunen.  
Leugens worden vaak niet ontmaskerd omdat het ongepast is alles in twijfel te trekken. 
 
Spiegelen 
Het voorbeeld dat anderen geven is vaak een legitimatie om 
hetzelfde te doen. Door het spiegelen wat mensen 
voortdurend doen ontstaan op den duur tradities en cultuur. 
Spiegelen doe je aan mensen in vergelijkbare situaties of aan 
wat gebruikelijk is in omgeving. 
Omdat juist deze eigenschap met cultuur verbonden is, zijn 
hier wat voorbeelden uit de Rijkswaterstaatscultuur bij 
gezocht. 
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Doordat er een traditie is van kostenoverschrijdingen, wordt dit backstage als normaal 
beschouwd, maar wordt er on-stage een heleboel heibel over gemaakt. De beproefde 
middelen om een project verder te krijgen blijken steeds weer versoberen en/of de scope 
verkleinen. 
Projectleiders kijken naar elkaar en werken volgens de nieuwste methoden en richtlijnen. 
Ook blijken ze vaak dezelfde twijfels te hebben, waar volgens traditie weer weinig mee 
gedaan wordt.  
Ook duikt hier een ander element op, namelijk trots en vertrouwen in de organisatie. Dat 
lossen we technisch wel op en we hebben wel eens voor lastiger problemen gestaan 
(cultuur). Dit stuk zelfvertrouwen komt terug in de ramingen.  
Wat hier ook aan gerelateerd is, is de behoefte om consistent te zijn. In een organisatie 
als Rijkswaterstaat die betrouwbaarheid uit wil stralen is het lastig om steeds weer met 
aanpassingen van ramingen te komen. Er is een grote behoefte om consistent te zijn. 
Hiervoor wordt het rookgordijn van de instrumentele projectbeheersing gehanteerd (ook 
geldt dat wat je on stage ziet is niet altijd representatief voor wat er backstage gebeurt). 
 
Hechten  
Een project dat eenmaal gestart is, is vrijwel niet meer van 
de agenda te krijgen. Een project blijft bij bepaalde lieden 
hangen die bij elke ‘window of opportunity’ zullen proberen 
het project weer nieuw leven in te blazen. 
Onbewust hebben mensen die de neiging om allerlei dingen 
die met hun zelf geassocieerd zijn extra positief te 
waarderen. Iemand die met een idee gekomen is zal dit 
minder snel loslaten als iemand die niet met dat idee 
gekomen is. Een projectmanager vindt zijn eigen project waardevoller dan het 
(anonieme) project van een ander en wil daar het mooiste voor; een Limburgse minister 
vindt een project in Limburg belangrijker dan een project in Drenthe.  
Het hechten manifesteert zich manifesteert zich vaak op een onbewust niveau. In 
samenspel met ‘geen nee kunnen zeggen’ (zie volgende eigenschap), kan dit leiden tot 
grenzenloze situaties. 
 
Geen nee kunnen zeggen 
Een menselijke eigenschap waar menigeen iets aan probeert 
te doen is het moeilijk nee kunnen zeggen. Ja zeggen is 
gemakkelijker en geeft vaak ook meer voldoening. Maar het 
kan leiden tot een te grote belasting waardoor stress-
situaties ontstaan. In feite is de spanning tussen budget en 
kosten zo’n stress-situatie.  
In een professionele omgeving als die van projecten zou je 
verwachten dat er nee gezegd wordt als het nodig is. De uiteindelijke besluitvorming 
rondom projecten is echter een politieke. In een politieke constellatie blijkt het nee 
zeggen vaak erg moeilijk. Hier spelen andere zaken een rol naast een financieel sluitend 
plaatje. Het in stand houden van relaties, het elkaar wat gunnen en de politieke positie 
zijn vaak bepalender. Het komt zelden voor dat de deur helemaal dichtgegooid wordt. 
Het nauwkeuriger in beeld brengen van het probleem en de mogelijke oplossingen kan 
geen kwaad. Dit is vaak het begin van een project… 
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DE CASE: A4 DINTELOORD – BERGEN OP ZOOM 
 
Is de invloed van de genoemde menselijke eigenschappen herkenbaar in projecten? En 
hoe pakken ze dan uit? Aan de hand van een concreet voorbeeld is de proef op som 
genomen. Hiervoor is het project A4 Dinteloord – Bergen op Zoom gebruikt. Dit om de 
praktische redenen dat het project voor mij gemakkelijk toegankelijk is, het een 
kleurrijke geschiedenis van (budgettair) groeien en krimpen sinds 1992 heeft en in een 
eindfase verkeert.  
De informatie is verkregen door interviews met de huidige projectmanager en 
projectbeheerser en aangevuld met archiefonderzoek en eigen kennis. 
 
Het project bestaat uit de aanleg van een nieuwe weg in west-Brabant als invulling van 
een ontbrekende schakel in de corridor Rotterdam-Antwerpen. Deze verbinding wordt 
ook over de A16 afgewikkeld, waardoor de noodzaak voor het Rijk niet zo heel groot is. 
Voor west-Brabant betekent de weg echter een ontlasting van een kruip door - sluip door 
route en het centraal leggen van dit deel van Brabant in de corridor. 
 
Hieronder is het verloop van budget en raming in de laatste 15 jaar aangegeven. 
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De case is als volgtbenaderd. Eerst is een chronologie van gebeurtenissen in relatie tot 
budget en raming gemaakt. Vervolgens is gekeken naar welke stakeholders hier een rol 
in gespeeld hebben en wat de achterliggende beweegredenen waren. Tenslotte is een 
korte projectkroniek geschreven waarin de toepasselijke menselijke eigenschappen 
aangegeven zijn (zie rechterkolom). Dit is voor deze studie-opdracht alleen op 
hoofdlijnen gedaan. In detail bleek de loop van het project nog veel vaker speelbal van 
menselijke eigenschappen.  
Uit de case blijken menselijke eigenschappen zowel op hoofdlijnen als op detailniveau 
allemaal herkenbaar en een belangrijke rol te spelen in het verloop van het project in 
relatie tot budget en kosten. 
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Projectkroniek 
Het project begon in 1992 met een startnotitie. Hierna zijn tal van varianten 
uitgewerkt. In 1995 heeft de minster gekozen voor autosnelweg ten oosten van 
Steenbergen. Dit is uitgewerkt tot een besluit in 1998. Hier stonden alle partijen 
achter behalve de gemeente Steenbergen. Het geloof dat bundeling en kosten (de 
objectieve gegevens) doorslag moeten geven leidde tot het blindvaren op deze 
variant. Hierdoor kwamen optimalisatiemogelijkheden van de westelijke variant niet 
in beeld.  
 
Wat opvalt in het project is het permanente budgettekort sinds 1997. Vanaf dat jaar 
is het MIT in ‘beton gegoten’, wat betekent dat er niet meer projecten mogen zijn 
dan er geld is… Voor dit project betekende dit het verkleinen van de scope tot alleen 
het deel Halsteren ter waarde van 60 miljoen E. De rest werd op ‘hold’ gezet. 
De provincie zette haar rol als promotor van het project voort (samen met de 
gemeente Bergen op Zoom en de provincie Zeeland). De gemeente Steenbergen wou 
alleen meewerken voor de westelijke (en duurdere) variant van het tracé; de overige 
partners zetten op oost in. Het Rijk werkte zo veel mogelijk mee om het project in 
zijn geheel realiseerbaar te maken.  
 
De periode 1998-2004 kenmerkte zich door pappen en nathouden. Hierin werkte de 
vernietiging door de Raad van State van het deel bij Steenbergen (door toedoen van 
de gemeente) mee. Alles lag weer open. De provincie trok de kar en het rijk keek 
toe. PPS en tolconstructies werden onderzocht en verworpen en het tracé werd tot 
het uiterste versoberd.  
 
In 2005 kwam er een doorbraak: de regio wou een steentje bijdragen als het Rijk 
het geld dat vrij kwam uit een ander Brabants project dat voorlopig niet door ging 
aan het budget toevoegde.  
De keuze voor oost of west moest op basis van een aanvullend MER gemaakt 
worden. Dit maakte het noodzakelijk de varianten verder uit te werken en een 
nieuwe kostenraming te maken, met een ontluisterende uitkomst voor beide 
varianten. Het MER verscheen gelijktijdig met het uitkomen van nieuwe 
verkeerscijfers. Om de druk op het project niet nog groter te maken werd daar door 
de projectleiding maar even niets mee gedaan.  
 
Omdat voor oost geen draagvlak meer bestond koos de minister nu voor west (nieuw 
standpunt). Het budget werd opgehoogd. Vanaf dat moment voerde de gemeente 
Steenbergen strijd voor een andere wens: een aquaduct om de haven van 
bereikbaar te houden.Er ontstonden zware discussies over de kosten van zo’n 
aquaduct. Uiteindelijk werd besloten dat de markt dat dan maar moest bepalen. Als 
het met een geringe budgetverhoging mogelijk was zou er een aquaduct komen.  
 
Bij de verdere uitwerking van de westvariant kwamen er nog wat lijken uit de kast: 
een deel van de versoberingen kon toch niet doorgevoerd worden (bv 
fietsverbindingen), onroerend goedprijzen bleken explosief gestegen etc. Een deel 
van deze kosten was eerder al in beeld, maar niet in de raming opgenomen. Ook was 
het niet gebruikelijk om prijscompensatie voor stijgende marktprijzen aan het budget 
toe te voegen.  
 
In 2009 kwam de grote meevaller. Doordat optimalisatie door marktpartijen mogelijk 
bleek was het mogelijk om het gehele project (west met aquaduct) binnen budget 
aan te besteden. Eerst werd echter de aanbestedingsmeevaller van het gedeelte 
Halsteren aan het budget toegevoegd.  
 
De ideeën van de markt gingen vervolgens de procedure in. Bij het voorbereiden van 
het besluiten bleken de verkeerscijfers hoger geworden te zijn, waardoor meer 
geluidwerende voorzieningen en natuurcompensatie nodig bleken. Alle aanpassingen 
zijn meerwerk voor de aannemer… 
 
Vanwege die nieuwe cijfers, maar ook vanwege de vele inspraak en drukte bij 
toetsers en de Raad van State, liep de hele procedure met 2 jaar uit. Als gevolg 
hiervan dreigt de inmiddels gecontracteerde marktpartij de contractueel bepaalde 
termijnen niet meer te kunnen halen. Het was nu eenmaal gebruikelijk om de 
procceduretermijnen uit standaard-overzichten te hanteren.  
 
Nog steeds hangen er nieuwe kosten in de lucht. De overdracht van de huidige weg 
naar gemeenten en provincie moet nog geregeld worden. Deze is buiten de raming 
gehouden omdat het een beheer en onderhoudszaak is en de overnemende partijen 
altijd aangegeven hebben hierin coulant te zijn. Dit zou echter nog 12 mE extra 
kunnen kosten… 
 

Groepsdenken: 
-oost is het beste want 
het is goedkoop 
-west kan niet want 
daar liggen veel 
kassen 
- er moet een 
autosnelweg in west 
Brabant komen 

Optimisme: 
- tol en PPS zullen veel 
geld opleveren 
- een aquaduct moet 
binnen budget 
mogelijk zijn nu de 
aanneemsommen 
dalen 
 
 

Liegen: 
- we wachten met 
nieuwe verkeerscijfers 
tot na het standpunt, -
- Steenbergen mist de 
boot als de haven niet 
meer bereikbaar is, -  
- beheer en onderhoud 
lossen we later wel op 
 
 

Spiegelen: 
- prijscompensatie 
doen we niet aan 
- procedures hebben 
standaard 
doorlooptermijn 
- nieuwe minister 
nieuwe kansen 
- tegenvallers houden 
we onder de pet tot 
we een stap verder 
zijn 
Hechten:  
- Steenbergen wil 
alleen west en liefst 
met aquaduct 
- het rijk wil oost want 
dat is nou eenmaal 
gekozen 
- de provincie en 
Bergen op Zoom willen 
een snelweg in 
w.Brabant 

Geen nee kunnen 
zeggen:  
- meewerken aan 
westelijke variant 
- overhevelen budget,  
- budget ophogen voor 
standpunt 
- aquaduct toch in 
marktvraag stoppen 
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DE TIPS  
 
Flyvbjerg geeft de volgende tips tegen budgetoverschrijdingen: 

- Referenceclassforecasting; vergelijking met set projecten uit verleden 
- Beloningsstructuur veranderen: overschrijding wordt gestraft 
- Publiek eerder betrekken: zicht op inpassingskosten (cieElverding zit ook op deze 

lijn) 
Deze tips zijn zonder meer bruikbaar, maar kunnen aangevuld worden door de factor 
menselijke eigenschappen wat explicitieter te benaderen.  
Uitgangspunt hierbij is dat menselijke eigenschappen niet uitgesloten kunnen worden  
maar dat er wel activiteiten mogelijk zijn om ze enigszins te neutraliseren. De literatuur 
over menselijke eigenschappen geeft een aantal omgangstips die met en kleine vertaling 
ook bruikbaar zijn in projecten. 
 
Groepsdenken 
Groepsdenken kan verminderd worden door het wegnemen tijdsdruk en het niet sturend 
optreden leiders. Deze zijn beide erg tegendraads in een zwaar projectmatig 
aangestuurde organisatie als Rijkswaterstaat. Meer passend is het aanwijzen van een 
advocaat van de duivel. Ook kunnen na het nemen van groepsbesluiten drie 
gewetensvragen gesteld worden:  
1. Wil ik consensus bereiken of wil ik weten hoe het echt zit  
2. Weten anderen beter wat er aan de hand is dan ik en  
3. Als ik meedoe met de groep is dat dan consistent met mijn eigen morele kompas… 
De uitkomsten van deze vragen moeten dan wel open met de belangrijkste stakeholders 
besproken kunnen worden. 
 
Optimisme:  
Een aantal mogelijkheden om optimisme wat in te temperen zijn:  
1. In ramingen zit een standaardpost onvoorzien van 10%; in de praktijk blijkt dit hoger 
te moeten zijn. In de huishoudelijke sfeer wordt 30% vaak genoemd als realistisch. Het 
is de vraag wat nou beter past bij een professionele organisatie…. 
2. Hoe abstracter het plan, hoe optimistischer de verwachting. Door op (risicovolle) 
onderdelen gedetailleerder en concreter kijken kan een realistischer beeld verkregen 
worden. Het wordt dan ook mogelijk om heel concreet te benoemen wat en hoe anders 
gedaan wordt om bijvoorbeeld besparingen te bereiken. 
3. Voorspelling en plannen beter afstemmen op gedrag en daarbij ervaring uit verleden 
gebruiken. 
4. ook hier helpt de advocaat van de duivel, vooral als die een pessimistische insteek 
heeft als tegenwicht. 
 
Liegen 
Alles wat in een project speelt in twijfel trekken is geen optie. Checken en Double 
checken van cruciale beslisinformatie is wel mogelijk. Ook het inschakelen van contra-
expertise kan uitkomst bieden. Toch blijft liegen de eigenschap waar een project mee 
geleefd moet worden. Een leugen zal immers altijd onder het oppervlak proberen te 
blijven, ook als dat oppervlak enigszins verlaagd wordt. 
 
Spiegelen  
Dit gebeurt vaak onbewust als het gerelateerd is aan de cultuur van organisaties. Hier 
helpt het om eens te proberen met nieuwe verwondering naar de eigen organisatie te 
kijken.  
Het bewust spiegelen (hoe doet de ander het) moet niet te opportunistisch gebeuren. 
Beter goed gejat dan slecht zelf bedacht gaat niet altijd op.  
Door de tijd te nemen, verschillende opties naast elkaar te zetten en buitenstaanders 
mee te laten denken ontstaat een veel objectiever beeld van een probleem of oplossing. 
 
Hechten 
Een vaker beproefde methode om de gevolgen van hechten te beperken is het van tijd 
tot tijd wisselen van (sleutel)posities. Dit kan binnen een uitvoeringsorganisatie en 
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gebeurt via verkiezingen ook vaak in de politiek. Het is echter moeilijk om dit in 
ambtelijke organisaties van andere overheden te doen of in belangenorganisaties. 
 
Het is goed om te beseffen dat onthechten tijd kost. De acceptatie van een nieuwe scope 
(hieronder versta ik ook het niet doorgaan van een project!) is als een rouwproces. Hierin 
moeten de gebruikelijke fasen van ontkenning, protest/boosheid, onderhandelen, 
depressie en aanvaarding een plaats krijgen en begeleid worden. Dat vraagt veel tijd. 
Vaak is die aandacht er niet meer en keren de gevolgen van deze fases zich tegen 
degene die het ‘kwaad’ berokkend heeft.  
 
Geen nee kunnen zeggen 
Het toch verder gaan met onmogelijke vragen of opdrachten kan misschien wel gezien 
worden als een noodzakelijke eigenschap om projecten voor elkaar te krijgen. Het lijkt 
heel professioneel en stoer om eens nee te zeggen. Nee, tenzij is veel constructiever. 
Hierbij moeten anderen zich immers inspannen om het tenzij in te vullen, waarmee het 
echte draagvlak getest wordt. De eigenschap is dus vaak goed voor projecten, maar 
slecht voor de portemonnee. 
 
 
 
En tenslotte 
Deze studieopdracht leidt tot 2 belangrijke conclusies over de menselijke kant van 
projecten: 

1. Als projectmanager kun je ook relaxed kijken naar de spanning tussen budget en 
raming. Het is een normaal verschijnsel dat verklaarbaar is vanuit menselijke 
eigenschappen 

2. Menselijke eigenschappen geven een aantal aanknopingpunten om toch op een 
enigszins beheerste wijze met dit onderwerp om te gaan . 
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