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Project governance binnen ProRail 
Bartele Kiestra, oktober 2018 

Pier Eringa maakte enige tijd na zijn komst de opmerking dat medewerkers van Projecten, en de 

projectmanager in het bijzonder, het meeste aanzien en status hebben binnen ProRail. En 

Verkeersleiding staat onderaan de ladder. Daar wilde hij wat aan doen. Die opmerking is bij mij als 

projectmanager blijven hangen. Dankzij mijn studieopdracht over project governance binnen ProRail 

begrijp ik nu beter waarom hij daar iets aan wilde doen… 

De belangrijkste reden om mij te willen verdiepen in het onderwerp project governance zijn 

vervelende ervaringen voor mij als projectmanager. Vervelende ervaringen ten aanzien van de 

manier waarop wij binnen ProRail omgaan met project governance. In een aantal projecten heb ik in 

mijn rol als projectmanager het volgende ervaren: 

- meerdere interne opdrachtgever(s),  

- nagenoeg geen interne opdrachtgever of op z'n minst een passieve interne opdrachtgever  

- personen die zich opstellen als een interne opdrachtgever en meer sturen op andere 

belangen dan het directe projectbelang 

- een combinatie van de bovenstaande voorbeelden. 

Dit leidt ertoe dat ik óf het idee heb dat ik zelf binnen ProRail aan het stuur sta (zolang het goed 

gaat), óf dat één en dezelfde persoon mijn rol als projectmanager overneemt én de interne sturing 

oppakt. Als de projectmanager binnen ProRail zelf stuurt, is dat in mijn ogen risicovol. Zowel voor de 

projectmanager zelf als voor de organisatie.  

Daarnaast ervaar ik de interne rapportage naar het lijnmanagement als een vorm van zijsturing op 

andere doelen dan het uiteindelijke projectdoel. Voor één programma was de ervaring zodanig, dat 

ik vanwege voorgaande punten het rigoureuze besluit nam om afscheid te nemen van betreffend 

programma.  

Ondanks voorgaande heb ik ook positieve ervaringen ten aanzien van de project governance binnen 

ProRail. In betreffende projecten ervaarde ik goede communicatie met, en betrokkenheid van 

collega's met een besluitvormende rol voor het project.  

Project governance is hiermee een onderwerp om voor mijzelf duidelijker te krijgen wat mijn rol en 

aandeel was in de positieve en negatieve ervaringen, en wat het aandeel was van andere aspecten 

buiten mijzelf. Daarnaast is onder leiding van de directeur Projecten een Transitie Projecten gaande 

waarin project governance één van de zeven hoofdonderwerpen is. Al met al des te meer een reden 

om project governance binnen ProRail te onderzoeken. 

Voor mijn onderzoek heb ik documentatie van ProRail doorgenomen en interviews gehouden met 

collega’s. Het betreft vijf collega projectmanagers en twee leden van de Executive Committee van 

ProRail (zie het organogram in figuur 3 op pagina 4). 

 

Ik zou het mooi vinden als het delen van mijn bevindingen met collega's en directieleden ook leidt 

tot een (kleine) verandering binnen ProRail, zodat de project governance binnen ProRail verbetert. 

Naast het delen van mijn bevindingen doe ik aansluitend aanbevelingen. Deze komen tot stand 

mede dankzij de inzichten die ik heb opgedaan tijdens het volgen van het kernprogramma van 

Neerlands Diep. Kortom, met dit onderwerp lijkt dus winst te behalen. Voor mijzelf en hopelijk ook 

voor ProRail.  

Onderscheid intern en extern opdrachtgeverschap ProRail Projecten 
Voor een succesvol project is het van belang om aanvullend op de externe project governance ook 

binnen ProRail project governance in te richten. Dit is van belang omdat ProRail meer is dan dat ene 

project gefinancierd door bijvoorbeeld de Rijksoverheid. Besluiten in het kader van dat project 

kunnen voorbij gaan aan kansen, of kunnen bijten met andere belangen binnen en buiten ProRail. 

Voorbeelden hiervan zijn rekening houden met resultaten en planningen van andere projecten, 
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onderhoudswerkzaamheden, het dagelijkse operationele proces, effectieve inzet personeel, 

belangen van, en duurzame relaties met marktpartijen, etc. Projecten met meer dan één financier 

laat ik buiten beschouwing. 

  

Naast de afbakening tot intern opdrachtgeverschap heb ik mijn onderzoek beperkt tot de door de 

Rijksoverheid gefinancierde projecten, omdat ik verwacht dat hiermee de kans het grootste is op 

impact van mijn onderzoek op de project governance binnen ProRail. Voor deze projecten ligt het 

mandaat voor de project governance namelijk op het hoogste niveau binnen ProRail. Als de top de 

project governance binnen ProRail in samenwerking met de betreffende projectmanagers goed voor 

elkaar heeft, dan zal goed voorbeeld doen volgen?  

Project governance volgens de Prince2 methodiek 
Voor mijn onderzoek naar de projectsturing binnen ProRail zet ik de Prince2 terminologie en 

definities centraal. Prince2 staat ook aan de basis van het "kernproces" binnen ProRail, daarnaast 

heeft Prince2 mijzelf in mijn projecten op het gebied van governance houvast geboden. Conform het 

Prince2 model staan de stuurgroepleden centraal in de project governance. De stuurgroepleden 

hebben een interactie met de projectmanager, met "projectborging" en met "wijzigingsautoriteit", 

zie onderstaande figuur. 

 
Figuur 1 – projectmanagement team Prince2 

 

Wie stuurt en waarop? 

Ieder project heeft conform Prince2 een stuurgroep die in overleg met de projectmanager vaststelt 

wat het projectdoel en -resultaat is. De stuurgroep stelt het geld beschikbaar en maakt aan de start 

de afweging of de verwachte baten de investering rechtvaardigt. Aan het begin is de onzekerheid 

over de uiteindelijke projectkosten nog groot vanwege ontbrekende informatie en inzichten. 

Daarom moet de stuurgroep gedurende het project de afweging tussen kosten en baten in de gaten 

blijven houden op basis van nieuwe informatie en inzichten. En indien nodig is de stuurgroep 

verantwoordelijk om besluiten te nemen over het al dan niet tussentijds aanpassen van de opdracht 

of het stoppen van het project. Aanpassen kan op drie manieren:  

1. door de ambitie van het projectresultaat aan te passen, bijvoorbeeld meer of minder 

realiseren, of door de kwaliteitsnorm aan te passen (hogere of lagere kwaliteit); 
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2. door meer expertise en mankracht in te zetten; 

3. tussentijds besluiten om de kaders aan te passen, bijvoorbeeld meer of minder tijd en/of 

geld beschikbaar stellen.  

De stuurgroep bestaat uit drie rollen. De opdrachtgever is eindverantwoordelijk en neemt het 

besluit. De opdrachtgever zal een besluit in afstemming moeten doen met de ontvanger van het 

projectresultaat (senior gebruiker) en met degene die verantwoordelijk is voor het beschikbaar 

stellen van mensen en hulpmiddelen (senior leverancier(s)). Voor dit onderzoek laat ik de rol van de 

senior gebruiker buiten beschouwing. 

Om te borgen dat de stuurgroep ook een andere informatiebron heeft anders dan de 

projectmanager, zijn er rollen die zicht houden op het meenemen van alle belangen, de kwaliteit van 

producten en de voortgang en het functioneren van het project. Hiervoor hanteert Prince2 de term 

"projectborging". De (optionele) stafrol in de projectsturing, zijnde de "wijzigingsautoriteit", laat ik 

buiten beschouwing. 

Alle hiervoor genoemde rollen maken conform Prince2 onderdeel uit van het "Project Management 

Team", dus ook de stuurgroepleden.  

 

Gepland en ongepland sturen  

Qua sturing is er een onderscheid tussen gepland sturen en ongepland sturen. In nagenoeg alle 

projecten is sprake van een planmatige fasering conform beslismomenten. Dit zijn de geplande 

beslismomenten. 

Daarnaast kan op ieder moment zich iets voordoen, of informatie beschikbaar komen, waarbij het 

van belang is dat de stuurgroep niet wacht tot een volgend beslismoment, maar zo snel mogelijk 

besluiten neemt en bijstuurt op één van de eerder genoemde aspecten.  

Het project management team beoogt met project governance om ten alle tijde te voorkomen dat 

op een later moment dan nodig is tot de conclusie te komen dat: 

- meer middelen nodig zijn dan beschikbaar, of  

- door eerder bij te sturen het resultaat wel gehaald had kunnen worden, of  

- de stuurgroep het project eerder had moeten of kunnen stoppen. 

  

Met bovenstaande (be)stuurt de opdrachtgever als eindverantwoordelijke het project. Om in één 

woord samen te vatten: "project governance".   

Project governance binnen ProRail – op papier & organisatie 
ProRail hanteert het zogenaamde kernproces voor het faseren van, en besluiten over projecten, 

zoals te zien in onderstaande figuur. Dit proces kent geplande beslismomenten, met de voor het 

spoor heel toepasselijke naam: seinen.  

 

 
Figuur 2 – kernproces ProRail 

 

In de ProRail documenten en formulieren valt naast de hoeveelheid documenten op dat de sturing 

alleen aan de orde komt in het investeringsreglement vanuit de stafafdeling Corporate Control 

(Finance). In de stukken waar de bedrijfseenheid Projecten verantwoordelijk voor is, komt 

projectsturing niet voor. Verder ligt de nadruk in het investeringsreglement op besluitvorming vanuit 

financieel oogpunt in plaats van een combinatie van tijd, geld en projectresultaat. 
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De top van de ProRail organisatie bestaat uit drie leden in de Raad van Bestuur (RvB). Daaronder 

vallen negen directeuren welke samen met de RvB de Executive Committee (ExCo) vormen, zie 

onderstaande figuur.  

 
Figuur 3 – organogram ProRail 

 

Projectmanagers vallen hiërarchisch onder de directeur Projecten. Tussen de directeur en de 

projectmanager zitten twee managementlagen. De leidinggevende van de projectmanager noem ik 

hierna de lijnmanager. Mijn interpretatie van de Prince2 methodiek is dat de lijnmanager de senior 

leverancier is binnen ProRail. 

De directeur Vervoer en Dienstregeling (VenD) heeft volgens het investeringsreglement het 

financieel mandaat over de projecten gefinancierd door de Rijksoverheid, hij is hiermee de interne 

opdrachtgever. De projectmanager heeft inhoudelijk te maken met een programmamanager van 

VenD welke hiërarchisch onder de directeur VenD valt. Diegene noem ik hierna de gedelegeerde 

interne opdrachtgever. 

 

Het belangrijkste middel om de stuurinformatie formeel uit te wisselen zijn rapportages. De 

projectmanager rapporteert één keer per kwartaal aan zijn lijnmanager binnen de bedrijfseenheid 

Projecten. Daarnaast rapporteert de projectmanager voor een project gefinancierd door de 

Rijksoverheid drie keer per jaar aan corporate control via een Departementale 

VoortgangsRapportage (DVR). Rapporteren aan de interne opdrachtgever is niet vanzelfsprekend en 

komt voor zover mij bekend niet voor.  

Project governance binnen ProRail – de praktijk 

Voor het beschrijven van de praktijk ga ik eerst in op de beelden van collega’s op de vraag wie de 

interne opdrachtgever is. Vervolgens ga ik in op de uitwisseling van stuurinformatie tussen de 

projectmanager, de interne opdrachtgever, de lijnmanager en de externe opdrachtgever. 
 

Wie is de interne opdrachtgever? 

Uit de interviews blijkt dat niet iedereen hetzelfde beeld heeft wie de interne opdrachtgever is. De 

meeste geïnterviewde collega’s zien het lijnmanagement van Projecten als de (gedelegeerde) interne 

opdrachtgever, en uiteindelijk de directeur Projecten. Andere collega’s zijn van mening dat er geen 

interne opdrachtgever is, alleen een externe ‘in Den Haag’. Een enkeling noemt de 
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programmamanager VenD als de interne (gedelegeerde) opdrachtgever en de directeur VenD als de 

uiteindelijke interne opdrachtgever.  

De lijnmanagers van de bedrijfseenheid Projecten vertegenwoordigen ProRail in de overleggen met 

het Ministerie I&W, de externe opdrachtgever, over de voortgang van projecten. In deze overleggen 

bespreken I&W en ProRail de DVR samenvatting van alle projecten. 

Oftewel, zowel in het rapporteren als in de overlegstructuur treedt het lijnmanagement van 

Projecten op de voorgrond en is de interne opdrachtgever niet in beeld. Het rapporteren gaat via het 

lijnmanagement van Projecten en via Corporate Control, en niet via VenD. Om verwarring in dit stuk 

te voorkomen houd ik voor het vervolg vast aan de programmamanager VenD als de interne 

(gedelegeerde) opdrachtgever. 

 

Het succesvolle project 

In een project welke ik als succesvol heb ervaren, was er een goede afstemming tussen de interne 

opdrachtgever en mijzelf. Een project: 

- met een realistisch doel en realistische kaders ten aanzien van tijd en geld; 

- welke op koers lag qua resultaat, tijd en geld en een tevreden opdrachtgever en lijnmanager; 

- waarbij de externe opdrachtgever tevreden is en een goed resultaat is behaald. 

  

Onderstaande figuur geeft de samenwerking en informatie uitwisseling weer voor mijn succesvolle 

projecten tussen de drie actoren binnen ProRail (groene pijlen) en de externe opdrachtgever 

(lichtgekleurde pijlen), welke leidden tot een effectieve sturing: 

 

 
Figuur 4 – de sturing op het succesvolle project 

 

De lijnmanager en de interne opdrachtgever zijn gestapeld in de bovenstaande figuur. Dat geeft het 

aantal managementlagen aan voordat je als projectmanager bij de directeur met mandaat terecht 

komt. De hogere managementlagen blijven in het succesvolle project buiten beeld, zo lang op het 

niveau van de actoren in de figuur alles goed gaat.  
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De (ongeplande) tegenvaller… 

Als er een tegenvaller is in het project, ervaar ik dat er al snel een heel andere dynamiek kan 

ontstaan. Meestal komt de tegenvaller ergens tussen de seinmomenten aan het licht, en is er een 

noodzaak tot ongeplande sturing.  

Het archetype “onbedoelde tegenstrevers” uit het boek Systeemdenken helpt om de dynamiek die 

vervolgens ontstaat toe te lichten (Jaap Schaveling, Systeemdenken, 2012). De eerder beschreven 

samenwerking in een succesvol project verdwijnt. Vanwege tijdsdruk, (niet uitgesproken) beelden 

over elkaar en ‘redden wat er te redden valt’ passen de actoren zogenaamde ‘lapmiddelen’ toe. 

Deze lapmiddelen lijken vanuit het persoonlijk belang begrijpelijk, voor het individuele belang van 

een andere actor zijn deze echter een (onbedoelde) obstructie. En daarmee zijn deze lapmiddelen 

uiteindelijk ook schadelijk voor het projectbelang. Onbedoeld zijn de actoren elkaar aan het 

tegenwerken: onbedoelde tegenstrevers. 

 
Figuur 5 – projectsturing met onbedoelde tegenstrevers 

 

In de figuur is te zien dat in plaats van een positieve stroom in de buitenste ring er een negatieve 

spiraal in de samenwerking ontstaat, met name tussen de projectmanager, de lijnmanager en de 

externe opdrachtgever. Het lapmiddel van de lijnmanager dan wel van de projectmanager werkt het 

individuele belang van de ander tegen, de rode pijlen. Verder is de informatieverstrekking over en 

weer laat en summier, de oranje pijlen. De interne opdrachtgever raakt buiten beeld en er ontstaat 

een één dimensionale top-down communicatie in de hiërarchische lijn binnen ProRail Projecten.  

 

Gepland sturen 

De zogenaamde seinmomenten zijn de geplande beslismomenten, waarbij sturing plaatsvindt op het 

projectresultaat en de bijbehorende kaders. Via ‘parafenlijsten’ komt dan de manager vanuit de 

afdeling VenD (de interne opdrachtgever) in beeld. Procedureel dwingt dit regelement de 

communicatie en ‘de betrokkenheid’ af. Echter ervaren de actoren het proces om te komen tot een 

getekende parafenlijst doorgaans niet als constructief. Voorbeelden hiervan zijn: 

- De projectmanager raakt gefrustreerd vanwege de hoeveelheid parafen en parafeerders. Hij 

moet in zijn ogen allerlei parafeerders meenemen in het project die tot op dat moment niets 

met het project te maken hebben. Vaak heeft het projectteam op een lager niveau, en zowel 
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intern als extern, alles al afgestemd. De lijst is een rituele dans? Een collega: “ik ben bezig om te 

kijken wat ik kan doen om van die parafenlijsten af te komen”. 

- de projectmanager inventariseert pas aan het eind van een fase wie een rol heeft in de 

besluitvorming. Zelf heb ik op een te laat moment nog deze en gene bij moeten praten vlak voor 

een gepland beslismoment. Het is mij ook meerdere keren overkomen dat ik vlak voor het 

beslismoment erachter kom dat bepaalde gevraagde documenten er niet zijn of van 

onvoldoende kwaliteit zijn. 

- De lijnmanager en interne opdrachtgever raken gefrustreerd omdat de projectmanager ze voor 

het blok zet: nu tekenen anders loopt het project vertraging op.  

 

De mentale modellen 

In lijn met het systeemdenken ben ik vervolgens op zoek gegaan naar de onderliggende drijvende 

krachten voor de dynamiek van zowel de ongeplande als de geplande stuurmomenten. De drijvende 

krachten bestaan uit mentale modellen van de actoren. Dit zijn oordelen en beelden over andere 

actoren en over de situatie die er voor zorgen dat de actoren de lapmiddelen toepassen, zie 

onderstaande figuur.  

 

 
 

Figuur 6 – de mentale modellen van onbedoelde tegenstrevers 

 

Achterliggende oorzaak 

Waarom acteren hoogopgeleide weldenkende mensen zoals hiervoor beschreven? Wat is de 

achterliggende oorzaak? Mijn veronderstelling is dat dit komt doordat ProRail een semi-

overheidsorganisatie is, onder directe aansturing van het Ministerie I&W. De uiteindelijke 

opdrachtgever voor dergelijke projecten is de Tweede Kamer. Dit zorgt ervoor dat een financieel 

probleem in het project vrij snel een persoonlijk probleem voor de Staatssecretaris kan worden. 

Deze projecten opereren in een politieke context.  

Het beeld van het Ministerie I&W over de financiële sturing bij ProRail is niet positief, mede dankzij 

financiële tegenvallers in een aantal projecten in de afgelopen jaren. Daarnaast is er vanuit het 
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Ministerie veel druk om de ProRail kosten omlaag te krijgen. De angst voor overschrijdingen is 

binnen ProRail enorm, daardoor ligt er een heel sterke nadruk op de (financiële) projectbeheersing. 

Tot slot zit in het jaarlijks afgesloten managementcontract van de directeur Projecten de 

verantwoordelijkheid van de (financiële) projectbeheersing van de projecten. Dat zorgt voor de 

nadruk op financiële verantwoording aan de lijnmanager, de interne opdrachtgever raakt buiten 

beeld ten aanzien van de projectsturing. Dit werkt als een katalysator voor de dynamiek zoals in 

figuur 5 weergegeven.   

Het wenkend perspectief  
Het zou beter zijn als de interne opdrachtgever veel meer in zijn rol komt, de lijnmanager meer op 

de achtergrond acteert en de projectmanager “minder belangrijk” wordt. Ook zou de nadruk 

moeten komen op het tijdig en transparant uitwisselen van stuurinformatie met de externe 

opdrachtgever. Met voorgaande zou het figuur er als volgt uit zien: 

 

Figuur 7 – de stevige driehoek 

 

Hierin ligt de nadruk dus op de communicatie tussen de projectmanager, de interne opdrachtgever 

en de externe opdrachtgever. In plaats van intern gericht creëer je hiermee een balans tussen intern 

en extern ProRail. Deze drie vormen een stevige driehoek die elkaar goed moeten leren kennen en 

het gesprek moeten voeren hoe zij weerstand bieden aan de krachten die de samenwerking teniet 

kunnen doen. Zij zullen zowel de politieke druk van boven moeten weerstaan als de 

onvoorspelbaarheid uit de uitvoering opvangen. Het is van belang dat zij allen snel en transparant 

over informatie beschikken die nodig is om adequaat te kunnen sturen.   

Het lijnmanagement begeeft zich in dit scenario meer aan de zijlijn. Het belangrijkste voor het 

lijnmanagement is dat zij in het kader van project governance zicht heeft en houdt op de 

samenwerking tussen de interne en externe opdrachtgever en de projectmanager. Dat betekent ook 
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dat de lijnmanager ervoor moet waken dat niet alles samenkomt bij alleen de projectmanager en 

voorkomen dat de projectmanager daardoor zelf gaat sturen. 

 

Overige aanbevelingen 

Binnen ProRail Projecten zijn er enorm veel actieve projecten. Ik zie idealiter voor mij dat meerdere 

interne opdrachtgevers en lijnmanagers als ‘vast koppel’ opereren richting de projectmanagers. Zij 

zijn voor de projectmanager de directe aanspreekpunten. Verschillende koppels die elkaar door en 

door leren kennen. Deze koppels zijn in te delen op basis van financieringsbron, omvang, 

complexiteit, etc.  

 

De ExCo is bezig met het opstellen van een nieuw bedrijfsmodel. Eén van de inrichtingsprincipes 

hierin voor de sturing op projecten is: elk project kent van begin tot eind een interne vrager (nee, 

het woord interne opdrachtgever mag niet…) en uitvoerder vanuit een andere kolom. Dit sluit 

volledig aan bij mijn inzichten en ik ondersteun dit principe van harte. Schroom alleen niet om 

gewoon het woord “interne opdrachtgever” te gebruiken? 

 

Intern vindt één rapportagemoment plaats met één interne opdrachtgever. Indien de lijnmanager 

daar behoefte aan heeft schuift de lijnmanager aan, de interne opdrachtgever heeft het echter voor 

het zeggen. De lijnmanager en financiën komen dus meer op de achtergrond dan nu het geval is.  

Wat betreft de rapportage naar het Ministerie I&W is het aan te bevelen dat de interne 

(gedelegeerde) opdrachtgever samen met de projectmanager de rapportage bespreekt  met de 

externe (gedelegeerde) opdrachtgever.  

 

Verder zal het helpen als de directie de jaarlijkse sturing op het financiële resultaat uit het 

managementcontract van de directeur Projecten haalt. Dit geeft ruimte om naast het sturen op geld 

meer aandacht te krijgen voor sturen op tijd, kansen en risico’s door de interne en externe 

opdrachtgever. 

 

Tot slot, wat betreft project governance binnen ProRail op papier… daarin valt nog één en ander op 

te schonen met bovengenoemde inzichten. Het is aan te bevelen om in de documenten de visie en 

de werkwijze ten aanzien van project governance op te nemen. Leg het eigenaarschap van deze 

documenten niet bij Projecten of VenD, maar leg dat bijvoorbeeld bij een ProRail breed opererende 

stafafdeling (het Bedrijfsbureau 2.0?). 

 

Hoe ga ik deze verandering bewerkstelligen, hoe ga ik dit aanpakken, 

nu en in de toekomst? 

Voor mijn huidige projecten ga ik het gesprek voeren met de interne en externe opdrachtgever en 

met mijn lijnmanager over project governance. 

Daarnaast zie ik dankzij deze opgave in dat ik zelf meer aandacht kan geven aan: 

- Afspraken maken over projectsturing: 

o Gepland. Aan het begin van een nieuwe fase met het team en met de interne 

opdrachtgever vaststellen wat het daadwerkelijke moment is om invloed uit te oefenen op 

de richting na het volgende seinmoment. Dat is op basis van concept producten en ver 

voor het daadwerkelijke seinmoment. Op DAT moment zal het projectteam degene die 

echt de handtekening moet zetten (informeel) al mee moeten nemen. Dat kan betekenen 

dat ik de ExCo(-leden) mee wil laten doen met het goede gesprek aan het begin van het 

project en de projectfasen. Dit voorkomt “voor het blok zetten” aan het einde van een 

fase. 
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o Ongepland. Afspraken maken met de interne en externe opdrachtgever hoe elkaar te 

informeren als er noodzaak is tot ongeplande sturing. Vooraf de afspraak dat wij elkaar er 

op attenderen dat er sprake is van een noodzaak tot ongeplande sturing.  

- De dynamiek in het projectteam zelf. Veel van de beschreven lapmiddelen en mentale modellen 

zijn onderdeel van de bedrijfscultuur. Deze komen ook veelvuldig voor in het projectteam zelf en 

richting aannemers en ingenieursbureaus. Eigenlijk gelden hiervoor dezelfde inzichten en lessen 

als voor project governance. In de teams wil ik deze dynamiek ter sprake brengen en het gesprek 

voeren met teamleden om ook hier te komen tot een ‘stevige driehoek’. 

 

Het management adviseer ik met name om voor alle projecten interne opdrachtgevers toe te wijzen 

en daarmee het gesprek aan te gaan aan de hand van dit document. Wellicht kan Neerlands Diep 

iets betekenen door een programma voor interne opdrachtgevers aan te bieden? 

Faciliteer en bewaak als lijnmanager dat voor ieder project aan het begin het gesprek met de 

projectmanager en de interne opdrachtgever(s) plaatsvindt. In dit gesprek komt het volgende aan de 

orde: 

- wat is er nodig om gezamenlijk tot een succesvol project te komen? 

- hoe ziet de onderlinge samenwerking eruit? 

- welk gedrag, welke denkbeelden en welke activiteiten werken contraproductief (de 

lapmiddelen)? 

- afspraken maken over het moment, de frequentie en communicatievorm in geval van geplande 

interne stuurmomenten en ongeplande interne stuurmomenten; 

- afspraken maken over het moment, de frequentie en communicatievorm indien externe sturing 

aan de orde is; 

- last but not least: hoe haken wij ook Assetmanagement en Verkeersleiding (de senior gebruikers 

binnen ProRail) aan in de project governance? @Pier: ook in dit stuk krijgen zij niet de aandacht 

die zij verdienen!? 


