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Voorwoord 

 
In het kader van de opleiding kernprogramma bij Neerlands Diep werd ik 

uitgenodigd een kwestie dicht bij de eigen werkpraktijk te belichten en 
daarmee iets terug te geven aan de eigen organisatie, het 
Rijksvastgoedbedrijf (RVB), waarin voormalig Rijksgebouwendienst (RGD) nu 

onderdeel is.  

Na 10 jaar ervaring in traditionele projecten, ben ik zes jaar geleden 
overgestapt naar projecten DBFMO (geïntegreerd contract Design, Build, 

Finance, Maintain en Operate). Ten tijde van deze overstap was er bij de RGD 
nog maar beperkt ervaring, met een klein aantal DBFMO-projecten. 

Ik ben gestart op het aanbestedingstraject van het DBFMO-contract Hoge 
Raad der Nederlanden en ben nu betrokken bij het DBFMO-contract 

Vernieuwing Rijnstraat 8 (Rijkskantoor voor diverse ministeries in het 
voormalig gebouw VROM ministerie naast Den Haag CS) en 
Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag (monument t.b.v. 5 planbureaus). 

In deze ontwikkelingsjaren van DBFMO binnen onze organisatie merkte ik bij 
Rijnstraat 8 dat beeldvorming omtrent de aansturing van DBFMO in de 
realisatiefase nogal verschilde van de praktijkervaringen. Dit vormde de 

aanleiding voor dit onderzoek. 
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1. Inleiding 
 

In de geschiedenis van de Rijksgebouwendienst is er ruimschoots ervaring 
opgedaan met traditionele projecten. De diverse fases (ontwerp, bouw, 
onderhoud, beheer, facilitaire dienstverlening) in de levenscyclus van een 

gebouw werden apart beschouwd. Ook binnen deze projectfases werden de 
onderdelen los van elkaar aanbesteed.  

Zo’n tien jaar geleden, in een politiek klimaat waarin een kleinere, efficiëntere 

overheid werd nagestreefd en diverse overheidsdiensten werden 
geprivatiseerd, verzelfstandigd of meer op afstand van de overheid werden 
geplaatst, ontstond ook de opvatting dat bij projecten van de RGD meer aan 

marktpartijen zou kunnen worden overgelaten. Dit klonk door in uitspraken als 
"de markt laten leveren", "de markt het werk laten doen", "meer 
verantwoordelijkheid naar de markt", "de overheid ontzorgen".  

Het introduceren van geïntegreerd contracteren werd gezien als manier om de 

gewenste verschuiving van verantwoordelijkheid richting de markt te 
bewerkstelligen. Geïntegreerde contracten zouden ervoor zorgen dat de 

opdrachtgever alleen nog aan de voorkant hoeft te sturen, en dat ontwerp, 
uitvoering en eventueel beheer, onderhoud en facilitaire dienstverlening 
vervolgens aan de markt overgelaten kunnen worden. Zo zou niet alleen op 

personeelskosten kunnen worden bespaard, maar ook op faal- en 
herstelkosten. Het risico daarvoor komt immers bij de marktpartijen te liggen. 
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in het afgelopen decennium ervaring opgedaan 

met de ultieme vorm hiervan: het DBFMO-contract, waarbij ontwerp, bouw, 
financiering, beheer en onderhoud in één contract voor lange tijd (20-30 jaar) 

worden aanbesteed aan een consortium van marktpartijen. 

2. Probleemstelling 
 

Het heersende beeld bij het Rijksvastgoedbedrijf was dat je, na een goede 
(arbeidsintensieve) voorbereiding en aanbesteding, na Contract Close bij wijze 

van spreken een ticket kan kopen naar de Bahama's omdat tijdens de 
realisatiefase er geen contact meer noodzakelijk zou zijn tussen opdrachtgever 
en opdrachtnemer. De ervaring van projectmanagers van DBFMO projecten is 

echter dat er veel aandacht/energie van de opdrachtgever in de realisatiefase 
benodigd blijkt te zijn. Het beschikbaar krijgen van deze extra benodigde 
capaciteit (zowel projectmanagement als inhoudelijke capaciteit) op het 

project blijkt lastig en stuit op onbegrip vanuit het management. Het 
management vraagt zich af waarom er zoveel capaciteit nodig zou zijn, terwijl 

de projectmanagers niet begrijpen waarom er zo moeilijk wordt gedaan over 
extra capaciteit op een van de grootste projecten. De beelden lijken behoorlijk 
langs elkaar heen te lopen. 

                                     

http://www.pentanova.nl/Portals/0/Organisatie/medewerkers-docenten-penta-nova-2011.pdf
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3. Onderzoek 
 

3.1. onderzoeksvragen 

De centrale onderzoeksvraag luidt: 

Hoe kunnen de verschillen van inzicht omtrent de benodigde capaciteitsinzet in 
de realisatiefase van een DBFMO-project worden verklaard en hoe kunnen 
deze verschillen worden opgelost?  

 

Deelvragen hierbij zijn: 
• Wat is de achtergrond van deze inzichtverschillen? Hoe komt het dat er 

door de opdrachtgever zoveel uren gemaakt worden in de realisatiefase. 
Wat maakt het dat de marktpartijen meer aandacht nodig hebben van de 
Opdrachtgever? Hierbij worden zaken belicht als: hoe verloopt de samen 

werking opdrachtgever/opdrachtnemer, zijn de financiële prikkels juist, 
welke ervaring heeft opdrachtnemer/opdrachtgever met DBFMO etc. 

• Hoe verloopt het proces van verzoeken - afwijzen van capaciteit? 

• Wordt het beeld breed gedragen dat er na de contract close weinig inzet 
meer nodig is vanuit de opdrachtgever, en zoja door wie? In hoeverre 

behoeft het beeld aanpassing? 
• Wat verwacht de organisatie over de aansturing van een DBFMO project?  
• In hoeverre maakt SCB onderdeel uit van deze verwachting? Is deze 

verwachting voldoende duidelijk binnen de organisatie? 
• Wat is het verschil tussen het aantal begrote uren en het aantal bestede 

uren bij DBFMO projecten in de realisatiefase? 

• In hoeverre en op welke wijze kan de werkpraktijk worden verbeterd? Wat 
moeten we anders doen / welk gedrag moet veranderen? Wat zijn de 

verbetersuggesties / wat moet er veranderen aangaande de 
capaciteitsproblematiek betreft DBFMO-projecten in de realisatiefase?  

 

3.2. Werkwijze 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn interviews gehouden met 5 
projectmanagers en 4 lijnmanagers van DBFMO-projecten bij het 
Rijksvastgoedbedrijf. Hoewel de achtergrond van de geïnterviewden 

verschillend was, is getracht zoveel mogelijk dezelfde thema's/vragen aan bod 
te laten komen. De resultaten zijn geordend weergegeven in een Excel 

overzicht om onderzoeksvragen/thema's en de diverse beantwoording te 
bundelen. Hierdoor is goed waar te nemen waar overeenkomsten en 
verschillen zitten in de reacties. 

Daarnaast is er assistentie geweest van de afdeling Projectadministratie om de 

juiste cijfermatige gegevens beschikbaar te krijgen. Ook zijn 
beleidsdocumenten onderzocht omtrent de werkwijze bij DBFMO en SCB. 
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4. Beeld/Patroon, Analyse van de situatie  
 

4.1. Ontwikkeling van de onderzoeksvraag/probleemstelling 

Gaandeweg het onderzoek werd duidelijk dat er een breder probleem ten 

grondslag ligt aan de gedefinieerde probleemstelling betreffende het onbegrip 

tussen lijn- en projectmanagement over de capaciteitsinzet DBFMO projecten 

in de realisatiefase. De probleemstelling zoals gedefinieerd is meer een gevolg 

dan een op zich staand probleem. Oorzaken van discussies tussen lijn- en 

projectmanagement liggen meer in de sfeer van het ontbreken van 

(gedocumenteerde en gedeelde) visies, werkwijzen en structuren. Dit wordt 

hieronder nader toegelicht. 

 

4.2. DBFMO visie/verwachting 

Uit de interviews is op te maken dat er geen uitgeschreven visie of 

verwachtingspatroon beschikbaar is als het gaat om het aansturen van DBFMO 

projecten binnen het RVB. In MAVIM (beschrijving bedrijfsprocessen RVB) zijn 

stapsgewijs de processen beschreven, maar hierin is geen visie terug te 

vinden omtrent hoe DBFMO toegepast moet worden. Wel is in het document 

”Geïntegreerde Contractvorming” (augustus 2007) terug te vinden hoe de 

toenmalige Rijksgebouwendienst deze herziene vorm van risicoverdeling 

tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wilde gaan inzetten. De markt krijgt 

nadrukkelijk meer verantwoordelijkheid met de daarbij behorende risico’s. 

De persoonlijke meningen aangaande DBFMO in het lijnmanagement blijken 

uiteen te lopen. Sturen we de projecten strikt en zakelijk aan of sturen we 

meer richting samenwerking met opdrachtnemer? Daarmee laat men de 

operatie vrij en is er veel vrijheid voor de projectmanagers hoe het project aan 

te sturen. Tussen projectmanagers onderling wordt wel aan kennisuitwisseling 

gedaan maar dit gaat gefragmenteerd, is niet structureel geborgd en leidt niet 

tot aanbevelingen of conclusies, die verankerd worden in de organisatie.  

Er is een ontwikkeling in de tijd zichtbaar, waarin het management accepteert 

dat er in de realisatiefase nog aanzienlijke capaciteitsinzet nodig is. Dit zou 

echter ook persoonsgebonden kunnen zijn.  

De continuïteit in de aansturing speelt ook een rol. Het lijnmanagement van 

DBFMO heeft door reorganisaties de afgelopen jaren veel wisselingen 

ondergaan. De laatste ontwikkelingen zijn dat het aantal nieuwe DBFMO 

projecten lijkt te stagneren en dat deze projecten zijn verdeeld over 

verschillende projectenafdelingen i.p.v. geconcentreerd aangestuurd te 

worden vanuit 1 DBFMO afdeling.  

 

4.3. SCB visie/verwachting 

Na enige experimenten is begin 2015 besloten dat Systeemgerichte Contract 

Beheersing (SCB) in alle DBFMO contracten moet worden toegepast. Uit 

interviews is op te maken dat er geen uitgeschreven visie of 

verwachtingspatroon is als het gaat om de aansturing van het project d.m.v. 

SCB. Hoe dit in de RVB organisatie en projecten zou moeten werken is 

onduidelijk, de organisatie is zoekende. Het risico-gestuurd denken en 

handelen wordt toegepast en de systematiek wordt ‘learning by doing’ 

ingevoerd in de laatste projecten. Gevolg is dat projectleiders hun weg kiezen 
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met verschillende oplossingsrichtingen, en daarmee ook de capaciteitsinzet, 

voor het toepassen van SCB. Dit geeft in de recente praktijk discussie in 

projectteams en lijnmanagement over de definitie en invulling van de rollen in 

de SCB systematiek. In de zomer van 2016 is er wel meer informatie over SCB 

op de website van het RVB beschikbaar gekomen, hetgeen meer inzicht geeft 

over de toepassing en achtergrond van SCB. 

 

4.4. Proces capaciteitsinzet 

Het functioneel uitvragen in geïntegreerde (DBFMO) contracten vraagt 

specifieke kennis en ervaring van de mensen die hierin werkzaam zijn. Zowel 

de lijnmanagers als de projectmanagers hebben hun netwerk en kennen 

persoonlijk wel een deel van de medewerkers die ervaring hebben met 

DBFMO-projecten. Naast deze informele kennis is er echter geen 

geformaliseerd overzicht van de beschikbare DBFMO-capaciteit bij het gehele 

RVB, kwalitatief noch kwantitatief. Bij personeelsverloop ben je als organisatie 

kwetsbaar en toekenning van capaciteit kan moeizaam verlopen. Niet specifiek 

onderzocht maar wel interessant is of de projectmanager invloed heeft op de 

teamsamenstelling. 

Ook in de capaciteitsinvulling van de SCB-rollen zijn we zoekende en 

vervulling van vacatures wordt als moeilijk ervaren.  

Bovendien heeft het lijnmanagement beperkte mogelijkheden. Anders dan in 

de markt heeft het Rijksvastgoedbedrijf een vaste bezetting waarbij maximaal 

10% extern mag worden ingehuurd.  

 

4.5. Capaciteit in realisatiefase in de praktijk 

 

a. Cijfers 

Het verzamelen van gegevens over de begroting/werkelijkheid van 

capaciteitsinzet van RVB medewerkers in de realisatiefase bleek niet een 

simpele druk op de knop. 

Er zitten veel gegevens in het administratieve systeem Oracle. Dit gaf echter 

niet de gevraagde informatie. Via projectplannen en de eigen administratie 

van de projectmanagers (men blijkt zelf een Excel sheet bij te houden) zijn de 

benodigde gegevens verkregen.  

  

Budget 
RVB uren 
in € 

Werkelijk 
RVB uren 
in €  

Percentage 
in % 

  Justitieel Complex Schiphol 1.829.492 2.070.517 113 

  Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 1.915.000 2.317.241 121 

  PI Zaanstad   2.626.700 2.200.000 84 

 Vernieuwing Rijnstraat 8 Den Haag 1.908.776 4.706.386 246 

   

Bij drie van de vier recent (vrijwel) afgeronde DBFMO projecten, constateren 

we een overschrijding van de begrote RVB uren. Bij twee projecten blijft de 

overschrijding beperkt. Het project Rijnstraat 8, dat de aanleiding vormde 

voor dit onderzoek, blijkt uitzonderlijk. Hier is sprake van een enorme 



 

5 

 

capaciteitsoverschrijding. Hier lijkt een rol te spelen dat in Rijnstraat 8 voor 

het eerst de nieuwe SCB aansturingssystematiek ten volle wordt toegepast. 

Bovendien is/was er een moeizame samenwerking met de opdrachtnemer. Dit 

zal in een projectevaluatie nog nader moeten worden onderzocht. 

 

b. Interviews 

Projectenmanagers met ervaring in de traditionele- en DBFMO-projecten 

hebben niet de indruk dat DBFMO projecten minder aandacht nodig hebben 

dan de traditionele in de realisatiefase.  

De laatste jaren is de (begrote en daadwerkelijke) capaciteitsinzet van 

projectmanagement in de realisatiefase van DBFMO-projecten toegenomen. 

Het vermoeden is dat deze trend ook zichtbaar is in de andere participerende 

afdelingen van het RVB in DBFMO projecten. 

Waarom vraagt realisatiefase DBFMO (veel) aandacht? 
• er zijn meer VTW's (voorstellen tot wijzigingen) dan verwacht (elke 

afwijking van Outputspecificatie en biedingsontwerp/-uitwerking moet 

worden vastgelegd) 
• Outputspecificatie is abstracter dan bestek ->veel interpretatiediscussie 
• Opdrachtnemer werkt traditioneel i.p.v. integraal -> opvoeden 

• integraliteit- en exploitatiecomponent vraagt meer capaciteit bij RVB 
• de gebruiker/klant heeft beperkte/geen DBFMO ervaring -> veel overleg 

• beperkte DBFMO/SCB kennis en ervaring bij opdrachtnemer en 
opdrachtgever (zie eerder) 

• kennisborging RVB te beperkt 

• samenwerken opdrachtnemer/opdrachtgever, hoe doe je dat? 
• nieuw huisvestingsstelsel (incidenteel) 
• juridische en financiële aandachtspunten 

 

4.6. Beeldvorming/meerwaarde DBFMO 

Het idee dat je als projectmanager wel op de Bahama’s kunt gaan zitten 

luieren tijdens de realisatiefase van een DBFMO-project, werd niet (meer) 

aangetroffen bij de geïnterviewden. In het verleden was er de 

verwachting/hoop vanuit de organisatie dat men minder capaciteit nodig zou 

hebben in de realisatiefase DBFMO in vergelijking met traditionele grote 

projecten. In de aansturing werd ook beperkte projectmanagementcapaciteit 

aan het Project toegekend. Inmiddels is de ervaring opgedaan dat een DBFMO 

project net zoveel en misschien wel meer aandacht vraagt dan het traditionele 

grote project. Immers bij een traditioneel project is in een bestek "precies" 

omschreven wat er gerealiseerd moet worden terwijl een functionele uitvraag 

bij een geïntegreerd contract abstracter is en tot dialoog leidt. Daarbij komt 

dat de exploitatiefase onderdeel van het contract is. Dit is voor de RVB een 

relatief nieuw vakgebied. Ook voor de gebruikers/klanten is een DBFMO-

contract nieuw met als gevolg dat er veel afstemming moet plaats vinden.  

Besparing van capaciteitsuren is dus niet de meerwaarde van een DBFMO-

contract. Deze meerwaarde zal veel meer gezocht moeten worden in het 

aanbestedingsvoordeel door de geïntegreerde fases en het voorkomen van 

faal- en herstelkosten. In de praktijk van (grote) traditionele projecten zien we 

na de oplevering dat zich na verloop van tijd (exploitatie)klachten kunnen 

gaan voordoen of omissies hersteld moeten worden. Getracht wordt deze 
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faalkosten te verhalen bij de marktpartij. Dit leidt regelmatig tot langdurige 

geschillen met opdrachtnemer over verantwoordelijkheid voor ontwerp en/of 

bouwfouten. Om dat te voorkomen zien we in de praktijk dat deze grote 

kostenposten veelal door de opdrachtgever bekostigd worden. Door de 

risicoverschuiving in een DBFMO-contract komen deze eventuele herstelkosten 

voor rekening van opdrachtnemer. 

  

4.7. Samenvatting 

Dit onderzoek begon met de observatie dat de verwachtingen en ervaringen 

met de benodigde capaciteit bij DBFMO-projecten nogal uiteen liepen bij 

lijnmanagement en projectmanagement. Gaandeweg het onderzoek bleek hier 

een bredere problematiek aan ten grondslag te liggen. Er was niet slechts een 

verschil van mening over benodigde capaciteit, maar een gebrek aan 

(gedeelde) visie/verwachting over hoe DBFMO projecten aan te sturen. Sturen 

we de projecten strikt en zakelijk aan of sturen we meer richting een 

samenwerking met opdrachtnemer? Hoe integreren we SCB binnen de 

organisatie en binnen DBFMO projecten?  

Er is geen geformaliseerd overzicht van de (beschikbare) kwaliteit en 

kwantiteit van de beperkte beschikbare DBFMO- en SCB-capaciteit, waardoor 

toekenning moeizaam kan verlopen.  

Het invoeren van nieuwe werkwijzen, zoals in het verleden DBFMO en recent 

SCB, kent geen implementatieplan waarin naast de nieuwe werkwijze 

beschreven staat hoe deze in te voeren, welke kwaliteit en kwantiteit van 

capaciteit benodigd is, hoe dit te monitoren en hoe er bijgestuurd wordt.  

De ISO 9001 gecertificeerde afdeling Projecten hapert in het doorlopen van de 

Plan/Do/Check/Act cirkel waardoor de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen 
achter blijft. Er vindt kennisuitwisseling plaats maar deze is vrijblijvend en niet 
verankerd in de organisatie waardoor het lerende vermogen beperkt is. Ook 

wordt de kennis en ervaring uit de praktijk niet vertaald naar 
aanscherping/bijstelling van bestaande visies/verwachtingen en richtlijnen of 
het ontwikkelen van nieuwe. 

Tot slot blijkt het “Bahama model” niet (meer) te worden aangehangen door 

de geïnterviewden. De interviews geven inzicht in de oorzaken van de 
benodigde capaciteitsinzet voor de realisatiefase. 
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5. Aanbevelingen 
 

5.1. Visie/verwachtingen:  

 

➢ Het advies is om visie/verwachtingen te ontwikkelen betreft DBFMO 

projecten. Hoe ziet het toekomstperspectief van DBFMO eruit? Hoe 

willen wij deze projecten aansturen? Hoe besteden we aan? Waarop 

willen we gunnen? Hoe werken we samen met de markt? Hoe gaan we 

om met VTW’s? 

➢ Het advies is om visie/verwachtingen te ontwikkelen hoe wij SCB in de 

praktijk brengen. Wat is het doel? Welke sturingsrisico’s vinden we 

belangrijk? Welke SCB-rollen zijn er en hoe worden die met 

taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden in praktijk gebracht? 

➢ Hoe verzorg je de monitoring en bijsturing van deze werkwijzen? 

Actie: lijnmanagement (i.o.m. projectmanagement) 

 

5.2. Zicht op capaciteit: 

 

Om het zicht te verbeteren op de (beschikbare) kwaliteit en kwantiteit van de 

beperkte beschikbare DBFMO en SCB-capaciteit wordt geadviseerd het proces 

van plan/do/check/act volledig inzichtelijk te maken. Dit moet leiden tot meer 

rust in de toekenning van capaciteit. 

Er zal een overzicht/systeem moeten komen van de beschikbare capaciteit, 

kwalitatief en kwantitatief, van de eigen projectmanagers en 

projectassistenten. Hier worden de projecten aan gekoppeld die door 

projectmanagement bediend moeten worden. Na een juiste matching kan dan 

strategisch worden bepaald waar de nog openstaande gaten worden gedicht 

met inhuur personeel. 

Het te ontwikkelen systeem zal moeten bevatten: 
• Kwantiteit en kwaliteit van de capaciteit (welke kennis/ervaring is 

beschikbaar) 
• Projecten 

• Plannen van capaciteit 
• Tijdschrijven door medewerkers (eigen en inhuur) 
• Eenvoudig te genereren managementsrapportages 

 



 

8 

 

De voormalige Dienst Vastgoed Defensie, waar we mee samen zijn gaan in de 

reorganisatie, schijnt al een werkend systeem hiervoor te hebben. 

In het Managementteam van Projecten is dit gepresenteerd, en men wil verder 

verkennen wat de mogelijkheden zijn in het kader van HARP (Harmonisatie 

Applicaties en Rijksvastgoedprocessen) en mogelijk Prince2.  

Onderdeel van HARP is het onderwerp resourcemanagement vanuit SAP over 

te nemen in Oracle. Hierin zal worden verkend hoe we het 

inplannen/monitoren van capaciteit het beste kunnen doen. 

Actie: lijnmanagement (i.o.m. projectmanagement) 

5.3. Kennisborging: 

 

Als grote Projectenorganisatie hebben we veel know-how in het aansturen van 

allerlei soorten huisvestingsprojecten. Je mag van projectmanagers 

verwachten dat ze elkaar opzoeken en kennis delen maar voor een structurele 

kennisborging zal je formatie moeten vrij maken. Een afdeling 

kennismanagement is in het verleden wegbezuinigd maar is noodzakelijk in 

een professionele organisatie. De markt mag ook van ons verwachten dat we 

door heel Nederland op dezelfde wijze werken. Georganiseerd kennis-

management houdt in dat aanpak, ervaringen, evaluaties, formats en 

standaarden ontsloten moet zijn.  

De organisatie heeft dit onderkend en met ingang van 1-1-2016 is er bij de 

afdeling Projecten een apart cluster Kwaliteits- en Kennismanagement actief.  

Actie: lijnmanagement, oplossing is reeds in gang gezet.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kennisdelta.nl/groups/6/
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6. Oplossing: Dialoog             
   

Projectmanagers werken met passie en trots aan hun projecten maar ervaren 

onduidelijkheden in wat er van hen wordt verwacht. Ook hebben ze concrete 

ideeën hoe zaken nog beter zouden kunnen. Het lijnmanagement heeft ook 

zijn instructies en randvoorwaarden waarbinnen gewerkt moet worden. Er 

hebben in de afgelopen jaren diverse wisselingen van de wacht 

plaatsgevonden binnen het DBFMO lijnmanagement, waardoor er weinig 

continuiteit was. Tevens heeft men te maken met de huidige reorganisatie, die 

aandacht slurpt. Je zou kunnen zeggen dat men elkaar is kwijt geraakt. 

 

Er ligt nu een kans om, met het vernieuwde management van de afdeling 

Projecten, de dialoog weer op te pakken. Door het gesprek te voeren tussen 

lijn- en projectmanagement ontstaat inzicht en begrip voor de beide werelden. 

Belangrijk hierin is het komen tot afstemming over wat de kaders en 

verwachtingen zijn en hoe DBFMO/SCB in de praktijk werkt. Hoe wordt het 

lerende vermogen geborgd en hoe betrekken we het cluster Kwaliteits- en 

Kennismanagement? Doordat partijen met elkaar in gesprek zijn zal de 

ontstane afstand verdwijnen, sterker nog, gaat men samen een krachtiger 

geheel vormen waardoor de afdeling Projecten effectiever naar buiten kan 

treden. Hierdoor vormt zich een eenduidige organisatie die DBFMO projecten 

uniform aanstuurt.  

 

Dialoog projectmanagement en lijnmanagement DBFMO 

Doel: Inzicht en begrip voor elkaars werkveld. Waar zijn we trots op en waar 

liggen de verbeterpunten. 

Input: deze rapportage te verspreiden en als input te laten dienen voor een 

bijeenkomst om met elkaar over dit onderwerp in gesprek te gaan. 

Agenda:  

1. Deze rapportage;                                               

Achtergronden en verduidelijkingen van de werkvelden projectmanagement 

en lijnmanagement. Ontstaat er begrip betreft de capaciteitsinzet in de 

realisatiefase van een DBFMO-project? Waar is nog verdieping benodigd? 

2. Wat gaat goed, waar zijn we trots op, hoe tonen we dat? 

3. Wat zijn de verbeterpunten, hoe pakken we die op? 

Aanbevelingen rapportage: 

• Visie/verwachtingen 

• Zicht op capaciteit 

• Kennisborging  

 

4. Hoe geven we vervolg aan dit overleg? 

Is alles besproken? Vaker in overleg? Wie aan tafel? Wanneer? 

Er is afstemming geweest over de haalbaarheid van de oplossing met Rik 

Bauer, afdelingshoofd Projecten 1. Hij reageerde positief.



 

 

 

Nawoord  

 

Het RVB doet ervaring op in DBFMO contracten. In deze ontwikkeling is het 

belangrijk dat we de plan/do/check/act cirkel gesloten houden en dat 

strategisch lijnmanagement en operationeel projectmanagement in nauw 

contact blijven met elkaar. Dit schrijvende doet me denken aan de veel 

terugkomende uitspraak tijdens de opleiding: 

It’s simple but it’s not easy. 

 

Ik hoop dat dit document een bijdrage kan leveren in de verdere ontwikkeling 

van (DBFMO) projecten binnen de RVB organisatie. Ik dank in het bijzonder 

André Dorée vanuit de opleiding voor zijn begeleiding bij deze opgave.  

Ook de collega’s die ik heb mogen interviewen wil ik bedanken voor hun tijd 

en het delen van hun inzichten. Het betreft Sander de Jonge, Frank van 

Herwijnen, Rik Bauer, Frans Deeleman, Roel van der Mark, Daniel Innemee, 

Sietske Bergsma, Edwin van der Werff, Freek Meijer.  Jan Spijk was 

behulpzaam met verstrekking van het cijfermateriaal. 

Als laatste dank ik mijn echtgenote Inger als opmerkzaam lezer en klankbord 

bij de totstandkoming van dit document.    

 

 


