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1. Inleiding 

 
De eerste keer dat de mens een voet op de Maan zette begon heel klein, namelijk met de 1

e
 stap. Deze mega 

operatie leidde tot de 1
e
 stap van Neil Armstrong waarbij hij de iconische uitspraak deed van: “That’s one small 

step for (a) man, one giant leap for mankind”; een kleine stap met grote gevolgen. 
 
Het is deze kleine stap die de relatie vormt met mijn eigen opgave. Het voorbeeld is figuratief en laat zien dat 
grote complexe projecten hun kleine bepalende stap kennen. Als projectmanager bij Rijkswaterstaat van grote 
complexe en uitdagende projecten in weg- en waterbouw heb ik te dealen met vele uitdagingen en problemen. 
Hoe houd ik hier het hoofd boven water en zorg ik ervoor dat ze niet boven me uit groeien? Hoe kan ik hier als 
manager het hoofd aan bieden? Hoe kan ik de problemen klein houden, wat is de kleine stap (de small step voor 
managers) die bijdraagt aan de oplossing of een deel hiervan? 
 
In oktober 2016 ben ik gestart met het Kernprogramma 2016-2018. De selectieprocedure en introductie begon al 

veel eerder. Dit is dus bijna 2-3 jaar geleden. Rond die periode was ik, als contractmanager, net in de afronding 

van het project A4DS. Een nieuw stukje snelweg van 7 kilometer tussen Schiedam en Delft, dwars door 

Schiedam/Vlaardingen en de weilanden, de parallel verbinding naar Den Haag evenwijdig aan de A13. Een 

landtunnel met een verdiepte ligging. Een project waarbij we de nodige problemen hebben moeten/mogen 

oplossen. Problemen die dermate groot waren geworden dat deze niet meer eenvoudig konden worden opgelost. 

Toen al worstelde ik met de vraag: hoe komt dat toch dat we altijd problemen of gedoe hebben? Dit was al de 

zoveelste keer dat zich dit voordeed. Tijdens project heb ik veelvuldig afstemming gehad met de combinatie 

A4ALL, projectdirecteur Jan Pols, om deze problemen nader te belichten. Gedurende de bijna 5 jaar zijn we de 

problemen langzamerhand anders gaan “aanvliegen” om te komen van een lose-lose situatie naar een win-win 

situatie.  

Vraagstelling waar ik en veel van mijn collega’s mee worstelen is: waarom gebeurt dit nou, waarom kunnen we 

het niet voorkomen of oplossen, waarom worden deze problemen zo groot? Kan ik niet eens nagaan of er een 

oplossing voor dit type probleem is? Dit vertrekpunt was goed voor de beeldvorming echter leidde ertoe dat ik 

theorie op theorie begon te stapelen en met vele partijen (opdrachtgevers, opdrachtnemers, praktijkcase, 

Marktvisie, Verbinders Neerlands Diep) aan het zoeken was naar een oplossing. Een reflectiegesprek met André 

Dorée bracht hierbij een gedachte switch. De vraag is niet hoe los je de problemen op waar alle projecten mee 

worstelen maar: HOE HOUD JE DE PROBLEMEN Klein, zodat je zelf nog in staat bent deze binnen je eigen 

invloedssfeer op te lossen? Dit vormt het thema van mijn vraagstuk: Hoe houd je het probleem klein, welke kleine 

stapjes dien je hierbij te maken? Samengevat: De Kleine Stap, het resultaat – handreiking voor managers in de 

praktijk. 

 

Aansluitend zal worden ingegaan op: 

- Achtergrond en aanleiding: Eigen ervaringen, projecten worden steeds groter, enkele 

praktijkvoorbeelden en overall beeld 

- De Kleine Stap: Inleiding en gedachtegang, veronderstelling en onderzoek aanpak, 7 thema’s, discussie 

en conclusie, aanbevelingen, toepassing huidige project en reflectie 

  

https://www.marktvisie.nu/voorbeeld/rijkswaterstaat/
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2. Achtergrond en aanleiding 
 

2.1. Eigen ervaring 

In 2002 ben ik gaan werken bij Rijkswaterstaat als projectleider en aansluitend contract- of projectmanager op 
grote civieltechnische bouwprojecten. Voor dat ik bij Rijkswaterstaat werkte heb ik hoofdzakelijk voor diverse 
ingenieursbureaus en een aannemer gewerkt als projectleider waarbij “projecten en rendement” de basis vormde 
van mijn werken en het bestaan van deze bedrijven. In totaliteit heb ik bij Rijkswaterstaat een 6-tal grote projecten 
gemanaged in deze periode (zie bijlage 1). Wat mij opviel en valt is dat er in deze projecten altijd problemen 
opdoemde. Deze ontstaan altijd, zijn onafhankelijk van de contractvorm, samenwerking, partners et cetera. “Het 
ligt niet alleen aan mij”, navraag leert dat mijn collega’s, in- en externe partijen hier ook tegen aan lopen. De 
problemen zijn vaak klein begonnen om binnen de kortste keren uit hun “voegen te barsten”.  
 

2.2. Projecten worden steeds groter 

Bij mijn start bij Rijkswaterstaat in 2002 werd er bij project A73 onder ander nagedacht over de projectgrootte. 
Wat zouden we maximaal aan de markt kunnen opdragen? In die tijd is de grens gelegd op circa 100 miljoen 
gulden. Groter kon echt niet werd toen gedacht. Op basis daarvan is de gehele A73 in diverse deelcontracten 
onderverdeeld en aanbesteed. Gelijktijdig zag je dat nieuwe projecten/de contractomvang alleen maar groter zijn 
geworden, de complexiteit nam toe, de contractvorm ontwikkelde en veranderde en de risicoverdeling als gevolg 
van de UAV GC verschoof verder van de opdrachtgever naar de opdrachtnemer. 
Samengevat: grotere omvang scope en bedrag, breder pallet aan werkzaamheden, hoger risicoprofiel, 
exclusievere contractvormen en bij DBFM ook nog de financiering bij de opdrachtnemer ondergebracht (de 
financier stuurt het project aan). 
 
In euro’s zag je de projecten “groeien” van 50 miljoen (A73-zuid) naar 600 miljoen (A4DS) naar 1-2 miljard (SAA, 
DBFM). De problemen groeide gelijkwaardig mee en werden steeds groter en hiermee steeds moeilijker 
oplosbaar. De risicoverdeling verschoof steeds verder van Opdrachtgever naar Opdrachtnemer. 
Samengevat: grotere opdrachten, bredere opdrachten, meer verantwoording en risico met een veel grotere 
tijdshorizon.  
 

2.3. Enkele praktijkvoorbeelden 

Behalve uit mijn eigen ervaring stelde ik vast dat 
bij mijn collega project- en contractmanagers ook 
sprake is van aanzienlijke problemen die de 
voortgang van de werken in gevaar bracht en de 
samenwerking niet ten goede kwam. In sommige 
gevallen werd de druk zo hoog dat bouwbedrijven 
dreigde om te vallen omdat zij de lasten van de 
projecten niet meer konden dragen, de risico’s 
waren te groot geworden, moesten genomen 
worden en drukte hiermee op de bedrijfsbalans.  
Een aantal van deze voorbeelden zijn opgenomen 
in de bijlage 2: praktijkvoorbeelden 
 

2.4. Overall beeld 

Samengevat zou ik willen aangegeven dat problemen in bouwprojecten bij Rijkswaterstaat zich altijd voordoen. 

De problemen zijn niet afhankelijk van contractvorm, grootte, type werk (droog, nat, tunnel, brug). Door de 

contracten steeds groter te maken, een verschuiving van UAV naar UAV GC waarmee risico voor Opdrachtnemer 

toenam en andere contractvormen (van RAW naar DBFM) zijn de problemen groter en soms niet meer oplosbaar 

geworden. Deze problemen leggen een enorme druk op de samenwerking, het uiteindelijke projectresultaat en 

imago. 

 

Op dit moment zie je een ontwikkeling waarbij weer tegengestelde beweging gaat plaatsvinden. Contracten 

worden kleiner, risicoverdeling wordt kritisch bekeken, bedrijven worden kritischer ten aanzien van inschrijvingen 

en dergelijke. Verder zijn er diverse initiatieven die dienen te leiden tot meer begrip tussen beide partijen. Hierbij 

kun je denken aan: Marktvisie Rijkswaterstaat en De Markt, programma’s zoals Verbinders Neerlandsdiep, 

Bouwreflectie en dergelijke.  

  

Praktijkvoorbeelden: 
- A2 tunnel Maastricht. Ballast Nedam en Structon nemen 

grote verliezen voor hun rekening. 
- A15 (Vaanplein, Botlekbrug) Rotterdam. Ballast Nedam 

en Structon nemen grote verliezen voor hun rekening. 
- Ballast Nedam kan financiële last niet meer dragen en 

wordt overgenomen door Turkse Renaissance 
- Zeesluis IJmuiden. Volker Wessels en BAM nemen 

aanzienlijk verlies in verband met ontwerpfout 
sluisdeuren 

- Grote bouwbedrijven worden kritischer op grote 
bouwprojecten, trekken zich terug uit inschrijving of 
schrijven niet meer in. 

- Aanbesteding wordt kritisch gevolgd en soms 
aangevochten, Blankenburgtunnel. 

- Rijkswaterstaat gaat de projecten kleiner maken en 
“beter” kijken naar de risico verdeling 

 

https://www.marktvisie.nu/voorbeeld/rijkswaterstaat/
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3. “De Kleine Stap” 
 

3.1. Inleiding en gedachtegang 

Problemen doen zich altijd voor tijdens de realisatie van bouwprojecten (en ook in de voorfasen). Als persoon en 
projectmanager heb ik hier last van en komt de samenwerking met je counterpart niet ten goede.   
 
Problemen tijdens de uitvoering van projecten beginnen klein en worden als we er geen aandacht aan besteden 
steeds groter. We schuiven de problemen voor ons uit en gaan ondertussen gewoon door met ons project. 
Doordat het individuele probleem geen aandacht krijgt of wordt onderkend, leidt ertoe dat het probleem groeit. 
Het wordt steeds groter in termen van tijd, geld, kwaliteit, afhankelijkheid en dergelijke. Het is op een gegeven 
moment zo groot geworden dat het buiten je eigen vermogen is komen te liggen om het zelf nog te kunnen 
oplossen. Het probleem is een directe blokkade geworden die verdere samenwerking van het project en het doel 
ondermijnt. 

 
De vraag is niet hoe los je de problemen op waar alle projecten mee worstelen? maar: HOE HOUD JE DE 
PROBLEMEN KLEIN, zodat je zelf nog in staat bent deze binnen je eigen invloedssfeer op te lossen? Hoe 
voorkom je dat het probleem “je van binnen opvreet”? Mijn gedachte hierbij is door het probleem klein te houden, 
tijdens de samenwerking, heb je zelf en je counterpart nog handelingsperspectief zodat je zelf de problemen 
samen kunt oplossen. Het sleutelbegrip is hierbij “De Kleine Stap” – klein houden van problemen.  
Dit sleutelbegrip heb ik gekoppeld aan de Escalatieladder van Glasl (zie figuur 1). Deze ladder bestaat uit 3x3 
treden verdeeld in 3 blokken. Iedere trede op de ladder vormt een 1

e
 stap van verwijdering naar een oplossing, 

houdt het in het 1
e
 blok (ratio win-win) dan kun je het zelf intern handelen.  

 

 
 
Figuur 1: Escalatieladder van Glasl 

 
De ladder bestaat uit 3 fasen en totaal 9 treden. Probleemdragers “bewandelen” de ladder van links naar rechts 

om zodoende steeds dieper af te zinken in de problematiek waarbij een oplossing steeds verder uit zicht komt. 

Het probleem “daalt af” op de Escallatieladder en gaat van de rationele fase naar de emotionele fase om 

uiteindelijk in de strijdfase terecht te komen. Een oplossing komt steeds verder uit zicht. We gaan letterlijk en 

figuurlijk “de kelder in”. 

Door het probleem klein te houden zijn we nog is staat om het binnen de eigen invloedssfeer op te lossen. Of 
volgens Glasl, wat zouden we kunnen doen om probleem binnen de relationele fase te houden? De eerste 3 
stappen van de escalatieladder (irritatie, onderhandelen en forceren). 
 

3.2. Veronderstelling en onderzoek aanpak 

Op basis van mijn ervaring en afstemming met collega’s en counterparts veronderstel ik dat: Zij eveneens 

worstelen met problemen binnen hun projecten, dat zij een werkwijze hebben en tools hebben ontwikkeld om met 

deze situatie zo goed als mogelijk te kunnen handelen. Door deze tools/praktijktrucs te inventariseren en naast 

elkaar te leggen zijn daar patronen te herkennen, te beschrijven en te analyseren. Op basis hiervan kunnen 

individuele ervaringen worden vertaald naar lessen voor alle collega’s. Door toepassen van deze lessen gaan 

projecten beter verlopen en worden we er samen beter van. Hiermee hoop ik de impliciete individuele 

vaardigheden te kunnen vertalen naar expliciete inzichten voor de collega’s, counterparts en organisatie. 

https://www.marktvisie.nu/voorbeeld/rijkswaterstaat/
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Aanpak 

De vraag: Hoe kun je problemen klein houden? Heb ik voorgelegd aan een groot aantal personen. Het betreft 
hierbij collega Contractmanagers en Projectmanagers en externen uit het bedrijfsleven (projectmanagers, 
projectdirecteuren, consultant – adviseur); ervaringsdeskundigen met elk hun eigen beeld. Wat is hun/haar 
ervaring, waar zijn ze tegen aan gelopen, hoe hebben ze de problemen klein gehouden (of juist niet), wat zijn tips 
and tricks? Hierbij zijn 3 fasen te onderscheiden, te weten: 

1. Fase 1: Data inwinnig: Ten behoeve van interview heb ik een vragenlijst opgesteld inclusief 
escalatieladder en op basis hiervan mensen geïnterviewd. Op basis hiervan is het gesprek aangegaan 
met gestructureerde opzet met een deels vrije vorm; bril vormt de kleine stap en de escalatieladder en 
de werkzaamheid op de verschillende treden. Centrale gedachte is dat de kleine stapjes [1] het beste 
werken in het eerste “Glasl blok”, en [2] en de kleine stapjes belangrijk zijn om te zorgen dat je in dat 
eerste blok blijft. Herkennen ze het probleem, hoe gaan zij er zelf mee om in de praktijk, hoe houden ze 
het voor zich zelf behapbaar?  

2. Fase 2: Data vastlegging: Van ieder gesprek is een verslag gemaakt. Gedachte hierbij is dat er op basis 
van deze output een lijn is te herkennen van activiteiten, gedrag regels, spelregels die hiermee zichtbaar 
gemaakt kunnen worden. 

3. Fase 3: Data verwerking en eerste analyse: “aan de bureautafel” alle verslagen heb ik geordend naast 
elkaar neergelegd en gezocht naar overeenkomsten, afwijkingen of unieke opmerkingen (in uitspraken 
van de diverse personen. Zijn er “pareltjes” uitschieters of punten die uniek zijn niet door andere 
genoemd en bijdragen aan een oplossing. Al deze overeenkomsten heb ik gegroepeerd dan wel als 
unieke opmerking aangemerkt. Dit door middel van markeren en groeperen van deze informatie in de 
desbetreffende verslagen en het onderling vergelijken. Omdat het geen gestandaardiseerd onderzoek is 
maar meer een deels vrij tot stand gekomen gesprek met output zijn de door de diverse personen 
termen soms anders. Voor de overeenkomsten heb ik aansluitend hoofdthema’s (synoniemen) 
gedefinieerd die overeenkomen met de door mij geanalyseerde patronen 

 
Eerste algemene beeld:  
Alle geïnterviewde omarmen het gegeven dat je problemen klein moet houden om ze nog zelf te kunnen 

oplossen. Interessante waarneming hierbij vond ik dat alle ondervraagden de probleemstelling (heel erg) 

herkende, er zelf ook “dagelijks” last van hebben, het leuk vonden om erover te praten en geïnteresseerd zijn 

naar de uiteindelijke uitkomst (wanneer kan ik het resultaat zien, wat ga je nu doen, stuur mij ook een afschrift? 

Zijn veel gehoorde termen). Niemand gaf aan de probleemdefinitie niet te herkennen of vond het “onzin”. De 

meeste geïnterviewde kende de escalatieladder niet maar hadden meteen een beeld van herkenning. Alle 9 

stappen konden met eigen ervaring geduid worden. Ze hebben niet de overtuiging dat je alles te allen tijde kunt 

oplossen maar dat er thema’s, aspecten noodzakelijk zijn die ervoor zorgen dat “het blijft werken”. Kijkend naar 

Glasl bestaat er een drive om binnen het 1
e
 blok te blijven. De emotionele fase en strijd fase voelen niet goed en 

klinken vervelend” en gaat men liever uit de weg. 

 

Diepere analyseresultaten 

In totaal heb ik een 20-tal gesprekken gevoerd met diverse collega’s en externen. Op basis van de gesprekken 

constateerde ik dat er sprake is van een grote gemene deler en dat er op onderdelen nuances te maken zijn (“net 

iets anders, slightly different”). Mensen die met een net iets andere blik naar de materie kijken en oplossingen 

hebben aangedragen. Een samenvatting van al deze gesprekken is opgenomen in bijlage 3. Op basis van de 

analyse heb ik onderstaande hoofdlijn gedefinieerd gegroepeerd in 7-tal thema’s. 

 

Deze 7 thema’s heb ik geordend waarbij ik een relatie probeer te leggen met treden van de ladder van Glasl en 

De Kleine Stap. Onderstaand eerst de thema’s met toelichting. Aansluitend ben ik zelf nagegaan of en waar dit 

thema zou kunnen passen binnen de  fase en trede van de escalatieladder (overzicht in tabel 1, blz 8). Gedachte 

hierachter is dat het dan kan dienen als een soort trigger/voelspriet, dan wel kunt ontwikkelen, voor dit 

desbetreffende thema. Deze trigger/voelspriet kan hiermee een indicator worden die je kunt gebruiken in de 

observatie bij wederzijdse samenwerking om problemen klein te houden. 

 

Voorbeeld: Thema – Bereidwilligheid. Past binnen de rationele fase, ingedeeld bij trede – Irritatie. Is er sprake van 

bereidwilligheid of ontstaat er op dit thema een bepaalde mate van irritatie? Met deze constatering kan thema 

onderwerp van gesprek worden om gezamenlijk vast te stellen of Bereidwilligheid niet te veel onder druk komt te 

staan. Hebben we nog dezelfde focus, zijn we nog op de goede weg? 

 

Aanvullende gedachte hierbij is dat door de toedeling van de thema’s binnen (met name) de 1
e
 fase je altijd een 

trede voor of achteruit kunt om binnen deze rationele fase te blijven – een kleine stap voor en achteruit 

 

In de opgenomen kaders staan een aantal ‘specials’, het betreffen ‘trucs’ van geïnterviewde die alleen door 

desbetreffende persoon is genoemd en door mij als uniek gewaardeerd en als ‘pareltje’ dan wel als nadere uitleg 

bij desbetreffend thema kan worden gezien. 

https://www.marktvisie.nu/voorbeeld/rijkswaterstaat/
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4. 7 Thema 
 

4.1. Belang (1) 

Beide samenwerkende partijen dienen een belang te hebben bij het klein 
houden van het probleem. Is dit belang niet aanwezig of wordt dit 
onderkend dan verhindert dit het tijdig oplossen van het probleem 
(blokkade). 
 
Het betreft hier het belang van jezelf maar ook dat belang zoals je eigen 
achterban ertegenaan kijkt als mede de definitie van het uiteindelijke 
projectbelang. 
 

Escalatieladder: Staat boven de ladder, zonder belang geen wederzijds 
begrip/samenwerking 
Stap: Klein, kan ieder moment onderdeel zijn van gesprek, duiding 

4.2. Bereidwilligheid (2) 

Er dient bereidwilligheid te zijn om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Eventuele blokkades zoals trots, 
competenties, eigen belang e.d. dienen hierbij weggenomen te worden. 
 
Ga na in hoeverre je bereidwillend bent om problemen tijdig te onderkennen, te bespreken en op te lossen 
(rationele fase) of dat je toch bewust kiest voor een beetje strijd op zijn tijd (emotionele, win-lose fase) 
 
Escalatieladder: 1

e
 blok, rationele fase, irritatie 

Stap: Klein, vormt onderdeel van gesprek 

4.3. Projectfocus (3) 

Stel vast wat de gezamenlijke opgave van het project is, de projectfocus, de meetlat waarlangs je het probleem 
kan spiegelen 
 
Focus dient te worden gezien vanuit project op zich (= eendimensionaal) en vanuit bredere perspectief van het 
project in zijn gehele omgeving (= multidimensionaal) 
 
Zie het project hierbij dus niet sec als een eendimensionaal proces (voorbereiden, aanbesteden, uitvoeren en 
overdragen). Houdt in gehele proces van verkenning, planstudie, aanbesteding, realisatie en beheer & onderhoud 
rekening met ruimte = tijd om problemen te onderkennen en daar waar nodig op te lossen. 
 
Escalatieladder: 1

e
 blok, rationele fase, onderhandelen 

Stap: Klein 

4.4. Tijd als onderdeel van het proces (4) 

Problemen dienen gemeld en gedeeld te worden zodra deze zich voordoen (weak signals?) en er dient 
aansluitend ruimte te zijn in tijd en proces om de problemen op te lossen. Een deel van de problemen kent zijn 
oorsprong al voordat het project is opgedragen, bijvoorbeeld planstudie, aanbesteding, beheerdervraagstuk en 
dergelijke. Er zal hiervoor ook tijd moeten zijn om deze te onderkennen en op te lossen. 
 
Tijdens planstudie en/of aanbesteding kan met potentiële Opdrachtnemers al worden verkend hoe de marktpartij 

tegen potentiële opdracht aankijkt en welke risicoverdeling er toegepast kan worden. 

 

Escalatieladder: Staat boven de ladder voor proces, 1
e
 blok rationeel als onderwerp voor melden, onderhandelen 

Stap: (heel) Klein “seconden”, per direct. 

4.5. Vertrouwen en transparantie (5) 

Er dient wederzijds begrip, vertrouwen en transparantie te zijn. Dit zit niet in “een potje”. Dit vergt een investering 
en leertraject van beide partijen met evaluatie- en bijstuur momenten 
 

Vertrouwen en transparantie vormt de basis voor strategie en spelregel kader. Waar bestaat vertrouwen en 
transparantie uit voor jezelf en deel deze met je counterpart? 
 
Escalatieladder: 1

e
 blok rationele fase, forceren 

Stap: Klein 
  

Ingenomen posities 
Vanuit belang dient er een balans 
te zijn tussen de positionele en de 
transactionele positie. Ligt de focus 
maximaal op de transactionele fase 
(fijn en leuk samenwerking) verlies 
je de houvast die contract, 
aanbieding en opdracht je biedt in 
de positie van het werk. “Pas op dat 
we niet doorslaan naar een 100% 
transactionele fase” en het werk uit 
het oog verliezen. 

https://www.marktvisie.nu/voorbeeld/rijkswaterstaat/
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Nadere duiding en praktijkvoorbeeld 
 
De samenwerkingsvorm waarbij projectfocus 
voorop staat gekoppeld aan vertrouwen en 
transparantie, probleemoplossend vermogen, 
inspireren, inleven, respecteren e.d. vraagt een 
persoonlijkheid, ervaring, competenties waar 
vooraf rekening mee dient te worden 
gehouden. Eigen organisatie dient hierin te 
faciliteren en managers dienen na te gaan of 
teams complementair aan elkaar kunnen en 
willen zijn. Kan zijn dat er hiervoor training 
noodzakelijk is of eventueel wijzigingen in 
teams. 
 
Organiseer een organisatievorm waarbij beide 
partijen elkaar opzoeken en daar waar mogelijk 
visueel managen. 
 
Praktijkvoorbeeld komt van SAA 
Gaasperdammerweg waar gewerkt wordt met 
o.a. interactief werkoverleg (= niet vrijblijvend 
met elkaar van gedachte wisselen van 
onderwerpen die mogelijk kunnen gaan spelen 
(weak signals), het tijdig onderkennen hiervan 
zodat er afspraken gemaakt kunnen worden 
hoe hierop te anticiperen. Dit in combinatie met 
een “Ontwerpmuur”: het gehele project 
gevisualiseerd aan de muur. Alle disciplines, 
rolhouders en actoren kunnen met elkaar van 
gedachte wisselen over de invulling van het 
project en eventuele zwaktes blootleggen. 

 

Nadere duiding: 
Door gebruik te maken van de Escalatieladder als 
hulpmiddel/gebruiksaanwijzing kan er op een eenvoudige 
manier gevoel gekregen worden bij de status van het 
probleem en de positie van beide partijen. Dit helpt enorm in 
de beeldvorming en de hulpvragen voor de oplossingsrichting 
en daarmee aan het bouwen van vertrouwen.  
 
Wees duidelijk dat er op sommige onderwerpen geen 
gemeenschappelijke oplossing is. Een bewust genomen 
verlies van Opdrachtnemer kan niet worden verrekend tijdens 
de opdracht; situaties van agree to disagree zullen blijven 
bestaan, laat hier los, escaleer en ga door. 
 
Ga na of je “alles samen wilt oppakken” of dat de inzet van 
een onafhankelijke derde (facilitator) nuttig is. Immers je hoeft 
nu niet meer alles zelf te doen, er wordt van buiten naar 
binnen gekeken, invullen van trainen en ontwikkelen, 
blootleggen van blinde vlekken. 
 
Wees transparant ten aanzien van geldende escalatie 

clausules en respecteer deze. 

Problemen zijn vaak niet eenvoudig in een hokje te plaatsen 

(zwart-wit). Een heldere projectfocus helpt doorgaans om 

probleem beter in hokje te plaatsen (“van grijs naar zwart of 

wit”). 

Praktijkvoorbeeld stapelen van Escalatieladders is 

opgenomen in bijlage 4 

 

4.6. Strategie en spelregels (6) 

 
Je zult over en weer met elkaar over een moeten 
komen welke strategie en spelregels je hanteert 
om de onderkende problemen te kunnen en willen 
oplossen. Hierbij zal je ook moeten aangeven wat 
voor jou “niet oplosbaar is” = begrenzen. 
 
Escalatieladder: 1

e
 blok eventueel 2

e
 blok, 

rationele fase - forceren, emotionele fase – 
(dreigingen) strategie 
Stap: Klein 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.7. Menskant (7) 

Managers en betrokken teamleden dienen over persoonlijkheid, 
ervaring en competenties te beschikken dan wel te worden 
getraind/geselecteerd zodat ze kunnen voldoen aan werkwijze 
“klein houden en oplossen”.  
 
Escalatieladder: 1

e
 blok eventueel 2

e
 blok, rationele fase - 

irritatie, emotionele fase – gezichtsverlies 
Stap: Klein 

Algemene regels van goed/gewenst gedrag  
Behoudens bovenstaande hoofdlijn/menskant vielen er ook een 
aantal zaken op die meer te duiden zijn als goed/gewenst 
gedrag en voorbeelden ter verdere duiding. Onderstaand een 
overzicht hiervan. 

- De uitvraag en de daar aan gekoppelde aanbieding vormt 
de basis voor het uiteindelijke project. Zie dit als gegeven 
en kom daar niet steeds op terug (OG: dit hadden we 
bedoeld; ON: hier hebben we geen rekening mee 
gehouden). Dit staat immers een werkwijze voor oplossing 
van “kleine problemen” continu is de weg. 
De opdracht komt altijd tot stand in concurrentie. 
Wanhoopsaanbiedingen of Ambitieuze inschrijvingen 
blijven bestaan. Als mogelijke oplossing kan er direct na 
gunning voor worden gekozen om na te gaan of beide 
partijen elkaar goed hebben begrepen. Zaten er vreemde 
onderwerpen in de uitvraag of aanbieding, wat bedoelen 
we daarmee, hoe gaan we er aansluitend me om? Hoe zijn 
of worden de kritische eisen vormgegeven en ligt dit voor 
de hand? Welke partij kan mogelijk risico het beste 
dragen? En als resultante -> wat spreken we aansluitend af 
– moeten en mogen we voor start van de opdracht nog iets 
repareren? 

- PSU’s  en PFU’s zonder duidelijke focus zijn doorgaans 
“vervelende tijdrovende koffie momenten” 

https://www.marktvisie.nu/voorbeeld/rijkswaterstaat/
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- Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Aan vertrouwen moet je blijven bouwen. In ieder huwelijk gaat wel 
eens iets fout. Zoek maar eens de scherpte op, hier word je beide beter van. 

- Het nakomen van afspraken valt onder vertrouwen en transparantie. Het niet nakomen van afspraken leidt tot 
wegvallen van vertrouwen. Koester uw afspraken of maak ze niet. 

- Maak gebruik van afspraken die al overeengekomen zijn en pas deze dan ook toe indien daar aanleiding toe 
bestaat. Veel overeenkomsten kennen al een escalatie clausule maar wordt niet toegepast, wordt gezien als 
zwakte. NEE: gewoon hanteren, probleem wordt tijdig geëscaleerd en op een andere tafel opgelost. 
Let wel: de uitkomt van de escalatie dient wel te worden gerespecteerd door beide partijen. Vaak wordt het 
verlies niet aanvaard, genomen en komt het probleem weer terug op tafel.  

- Ga na of je teamsamenstelling, vorm van de groep past bij de opdracht waar ze voor gesteld staan. Zorg dat 
noodzakelijke ervaring en competenties voldoende zijn geborgd of wijzig anders je team.  

- Winnen zit toch wel in onze genen. Schroom niet om een keer voor de winst te gaan, houdt het wel netjes. 
Zonder wrijving geen glans. Je kunt niet altijd voor het gelijk gaan. 

- Er zijn al veel praktijkvoorbeelden van best practices voor communicatie en samenwerkingsvormen. Onder 
ander te denken aan: “Babbeltje- belletje-briefje”; “Hullie en Zullie boekje A2 Den Bosch; Het Pact van 
Vreeswijk Markvisie Beatrixsluis; Bruggenbouwers NeerlandsDiep. Kijk of je hier gebruik van kan maken en 
vindt het wiel zelf niet meer uit. Er zijn ook voldoende externe bureaus die hier een aardige boterham aan 
verdienen 

 

Tabel 1: met relatie verdeling thema’s op escalatieladder van Glasl in relatie tot de De Kleine Stap 

 

Basis = Belang; Tijd als onderdeel van het gehele proces 

Rationele fase 
Win-Win 

Irritatie Bereidwillig 
Menskant 

Onderhandelen Projectfocus 
Tijd 

Forceren Vertrouwen & transparantie 
Strategie en spelregels 

Emotionele 
fase 
Win-Lose 

Wapenen  

Gezichtverlies Menskant 

(Dreigings)strategie Strategie en spelregels 

Strijdfase 
Lose-Lose 

Schijnaanval  

Systematische vernietiging  

Zelfvernietiging  
 

5. Discussie en conclusie  

 
Genoemde/onderscheiden thema’s vormen mijns inziens onderdeel van een cyclisch proces dat gedurende 

gehele looptijd van het project door de Projectmanager, Contractmanagers, counterpart gefaciliteerd dient te 

worden. 

 

Ze vormen een roadmap voor projecten. Het gaat niet om het contract of de opdracht,. Het  gaat om de manier 

waarop je met elkaar samenwerkt binnen een vooraf afgesproken kader. Dit betekent dat je de onderwerpen 

moet agenderen, bespreken, en af te stemmen waar je voorheen geen afspraken over  hebt gemaakt. Het start 

op het moment dat je partnerschap aangaat en eindigt als je partnerschap beëindigd. Gedurende dit gehele 

tijdsframe dient op basis van duiding van de thema’s en het cyclisch weergegeven proces de Problemen 

gedefinieerd, besproken en klein gehouden te worden. 

In onderstaand schema (figuur 2) heb ik hiervan een weergave gemaakt op de manier waarop een en ander vorm 

zou kunnen krijgen. Bovenstaande tabel geeft invulling aan mogelijke triggers/voelsprieten per thema. 
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Figuur 2:  7 thema’s schematisch in beeld  

De kleine stap vormt onderdeel van het samenwerkingsproces waarbij oog dient te worden gehouden op 

genoemde thema’s. Hoe groot deze stappen zijn valt niet als “maat – eenheid” te definiëren. Op basis van 

gesprekken en eigen ervaring zal je hier continu alert voor moeten zijn. Het vergt learning on the job in combinatie 

met evaluatie (terug- en vooruitkijken). 

 

6. Aanbevelingen 
 

Op basis van de resultaten onderken ik onderstaande aanbevelingen die je zelf of samen dient te doen dan wel 

dient te faciliteren. 

Zelf 

- Definieer je eigen belang (1), van je eigen “achterban” en het project. 

- Stel vast wat je eigen spelregels (6) zijn waarmee je wilt en kunt werken.  

- Bepaal de projectdimensie.  

- Definieer vertrouwen en transparantie (5).  
 
Samen 

- Definieer op basis van beide eigen belangen (1) wat het overkoepelende projectbelang en projectfocus 
(1) is waarmee van start wordt gegaan. Monitor deze en stel zo nodig bij. 

- Op basis van gedeelde belang kan verder worden verkend wat de bereidwilligheid (2) voor beide partijen 
uit bestaat die bijdraagt aan het tot oplossing van het probleem te komen.  

- Definieer het gezamenlijke belang (1) van het project. Dit vormt de feitelijke vingerafdruk voor het 
project, de gemeenschappelijke normen & waarden en belangen op basis waarvan gemeenschappelijk 
besluiten genomen worden. 

- Spreek samen uit waar, wanneer en hoe er ruimte = tijd (4) wordt ingebouwd om problemen te melden, 
te bespreken en op te lossen. 

- Strategie en spelregels (6). Spreek samen door wat de strategie en spelregel kader is om problemen 
tijdig naar elkaar te duiden, te behandelen en op te lossen. Inzicht in tijdsdoorloop en het feit dat 
probleem behandeld wordt leidt al tot rust in beide organisaties (= vertrouwen (5)).  

 

Faciliteren om samen mogelijk te maken 

- Ga in je eigen organisatie na waar de bereidwilligheid (2) bij interne Opdrachtgever(s) uit bestaat. 

- Blijf je achterban informeren en mobiliseren met terug koppelen aan je counterpart  

- Gezamenlijk wel (of niet) benoemen van een onafhankelijke derde.  

- Menskant (7) Lijnorganisatie dient in staat te zijn te faciliteren in juiste mensen en middelen 

- Organiseer een organisatievorm waarbij beide partijen elkaar opzoeken en daar waar mogelijk visueel 
managen.  
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7. Toepassing huidige project 

 
Medio mei 2018 ben ik als Projectmanager gestart op project InnovA58. Het project bevindt zich in de planstudie 
en werkt hiervoor samen met een Ingenieursbureau. Het project is een kleine 2 jaar gelden gestart. Samengevat 
is het project “over de helft” en constateer ik dat er spanning staat op de samenwerking en er al diverse kleine en 
grote problemen zijn die samenwerking en uiteindelijke projectresultaat in de weg staan. 1

e
 Escalaties hebben al 

plaatsgevonden.  
 
Vraag die ik me stel (kan stellen): Kan mijn eigen onderzoek je helpen om de problemen het “hoofd te bieden”? 
Het antwoord is zeker: Ja. Ik merk hierbij wel op dat het project al een kleine 2 jaar loopt en er op dit vlak een 
hoop te repareren valt. Het antwoord is dan ook een zekere: Nee. Resultaten uit het verleden bieden geen 
garantie voor de toekomst. Sommige zaken, problemen zijn al dusdanig groot geworden dat deze zonder 
interventie niet meer opgelost kunnen worden. We zullen hierbij de focus moeten hebben op eerst schoon schip 
maken en gelijktijdig naar voren kijken (we werken nog 2 jaar samen). Focus op de toekomst van het project, 
welke herstart kan ik als projectmanager doorvoeren met de opdrachtnemer om te voorkomen dat we blijven 
hangen in de huidige problemen. De 3 hoofdthema’s zijn voor mij hierbij: 

1. Valt er schoon schip te maken? Kunnen we de huidige problemen niet spoedig en acceptabel oplossen 
dan zijn deze bepalend voor het verdere verloop en blokkeren ze de samenwerking. Dit in combinatie 
met: 

2. Staan beide partijen open voor de projectaanpak uit het onderzoek?  
En bij een ja 

3. Hoe geven we dan samen vorm, wat doen we anders vanaf vandaag om project “weer op de rails te 
krijgen”? 

Best een hele uitdaging in een project dat je niet “zo maar” even stop kan zetten (om eerst even alles op te 
lossen) en waar de dingen die gebeurd zijn al zijn gebeurd.  
 
Mijn beeld is dat ik de projectfocus zal leggen op verdere verloop van het project en de fase verschuiving van 
planstudie naar contractering en realisatie met incorporatie van de innovaties. De aanbevelingen uit het 
onderzoek bieden hiervoor een mooi handvat de eerste Kleine Stap.  
 
Ik stel wel vast dat ook in dit project je er niet aan ontkomt om vanaf het begin hiermee van start te moeten gaan. 
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8. Reflectie 

 

Voorafgaande aan het Kernprogramma had ik mezelf al georiënteerd bij een aantal collega’s over het programma 

en de opgave. Met name over de opgave doen de meest uiteenlopende verhalen de ronde van: in 1 keer 

opgeschreven en goed tot begin er op tijd mee, vele rondes van concepten etc. Tja wat moest ik daar nu weer 

mee, als manager zou ik dit wel graag willen managen, zo bleef het een black box. Ik kon toen al wel inschatten 

dat het voor mij niet in 1 keer goed zou zijn en dat ik er ook wel de nodige tijd in zou moeten steken. Het 

onderwerp waar me in wilde verdiepen was een onderwerp waar ik al lang mee worstel en waar ik al redelijk snel 

bij de start van het kernprogramma mee aan de slag kon gaan. 

 

Terugkijkend krijg ik een gevoel dat ik er misschien wel te vroeg aan ben begonnen. Ieder blok van het 

kernprogramma bracht nieuwe theorieën, ideeën en gedachten. Dit aangevuld met kennis en kunde van “buiten 

het kernprogramma” bracht mij dit steeds verder van een helder inzicht laat staan van een richting en een 

eventuele oplossing. Gelukkig nog tijd genoeg dacht ik toen. Maar hoe manage je toch iets waar zeker mijn kracht 

niet zit en wat ik ook nog grotendeels zelf mocht oplossen? Trail en error volgde elkaar nog even op. De frustratie 

nam nu ook wel toe. Toen toch maar de grote interventie met behulp van André – André hier kom ik echt niet 

meer uit was mijn constatering. Des te verhelderend was zijn opmerking, je hebt te veel informatie verzameld, te 

veel theorie, het moet veel kleiner, focus op 1 specifiek item en leg daar de nadruk op. Met wat doorvragen is 

toen het onderwerp van mijn opgave ontstaan, letterlijk en figuurlijk “De Kleine Stap”. Pfff … wel opluchting en 

(wederom frustrerend) veel werk “voor niets” dag uren, dag werk, dag voortgang. Oeps best even en schok voor 

mij als projectmanager en ja dat gebeurt natuurlijk ook gewoon in onze projecten. Er gaat altijd wel iets fout mijn 

onderwerp gaat er zelfs over. 

 

Tja mijn onderwerp is goed, ik heb er gevoel bij, de mensen die ik al gesproken heb zijn geïnteresseerd en ik had 

al (te veel) informatie verzameld. Dit samen met de interventie van/met André heeft het pad van de oplossing 

ingezet. Niet hoe handel je grote problemen maar hoe houd je het zo klein dat je zelf nog in staat bent ze op te 

lossen. Voor mij toch wel een aardige gedachte switch, het klonk wel hel simpel. Zo eenvoudig, zo klein .. tja het 

voelde voor mij toen als “te eenvoudig” en ik kon er goed mee uit de voeten. Het sluit prima aan bij een meer 

pragmatische werkwijze. De vele interviews die volgde  brachten weer voldoende informatie en vormen voor mij 

wel weer een van de leuke momenten van het onderzoek. Vele antwoorden op de gestelde vragen had ik zelf ook 

kunnen gegeven maar werden nu door een ander gegeven, welke bril had ik nu zelf op? Die van projectmanager 

of die van vraagsteller? Om de informatie te verwerken in een kort, bondig en begrijpelijk stuk was nog de nodige 

afstemming met André noodzakelijk. Het liefst had ik dit van me af gemanaged. En ja het voelde voor mij als een 

van die ingewikkelde projecten waar ik zelf aan werk die de nodige dynamiek kennen. De opgave was voor mij 

alles in één. Het zoet en het zuur, hate en love, once in a livetime.  

 

De Kleine Stap was voor mij best een “grote ingewikkelde” stap. Het beeld dat ik had aan het begin van de 

opgave, hoe los ik grote problemen op? heb ik bijgesteld. Het zijn de kleine stappen die bijdragen aan een 

mogelijke oplossing, een stap die je/ik zelf ook heb moeten maken. 
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Bijlage 1: Eigen ervaringen 
 
Vanaf 2002 heb ik aan bij Rijkswaterstaat onder andere aan diverse grote projecten mogen werken. Onderstaand 
een korte samenvatting van deze projecten met een kleine toelichting: 

1. Projectleider A73-zuid van planstudie naar contractering naar uitvoering, tracé delen Roermond (met de 
Roertunnel) tot en met de aansluiting A2. Contractvorm E&C, UAV87. Zeer lage inschrijving (1

e
 grote 

project na de bouwfraude) Project kende diverse tegenvallers door wijzigingen tijdens de uitvoering. Het 
heeft grote inspanning gekost om een werkende tunnel op te leveren. Vele contractwijzigingen, veel 
problemen en politieke druk. 

2. Contract- en Projectmanager Randweg A2 Eindhoven, verbreding met toepassen van parallelbanen. 
Contractvorm E&C, UAV87. Inschrijving op 50% van het beschikbare budget. Direct vanaf de start van 
het werk al contractdiscussies tot het einde van het werk. Groot aantal aanvullende opdrachten. 

3. Projectmanager Maaswerken - Zandmaas, ruimte voor de rivier. Programma met een aantal 
contractvormen waaronder “nul euro” contracten. De werkzaamheden zouden worden gefinancierd uit 
de winning van zand en grind dat vrijkwam bij het verruimen van De Maas. Ten tijde van de realisatie 
sloeg de recessie hard toe. Er bestond geen tot weinig vraag naar zand en grind. Het hele verdienmodel 
viel letterlijk in het water.  

4. Contractmanager A4DS. Contractvorm D&C met onderhoud voor de tunneltechnische installaties, UAV-
GC. Zeer lage inschrijving op 50% van het beschikbare budget. Direct vanaf de start van het werk al 
contractdiscussies over areaal (o.a. areaal niet op orde en zandpalen in de verdiepte ligging die leidde 
tot lekkages, scope oplossingen zoals hergebruik kunstwerken Kethelplein (beheerder wilde eigenlijk 
nieuwe kunstwerken) en tunnelaanpassingen waardoor het lastig werd een werkende tunnel op te 
leveren. Verharding gedurende 1

e
 helft van het werk en een constructieve wending tijdens 2

e
 helft van 

het werk. 
5. Projectmanager ICOON Afsluitdijk; samenwerking tussen Studio Roosegaarde en Rijkswaterstaat – 

Kunst op de Afsluitdijk. Klein qua omvang en groot in de problemen. 
6. Projectmanager InnovA58 (lopend), planstudie en realisatie van verbreding van de A58. Op dit moment 

al diverse problemen met bureau ten aanzien van planstudie 
Allemaal projecten met een eigen  karakter en dimensies. Bij alle projecten grote problemen die gedurende de 
uitvoering zijn opgelost of nog dienen te worden opgelost. Deze problemen zijn vaak klein begonnen om binnen 
de kortste keren uit hun “voegen te barsten”.  
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Bijlage 2: Projectvoorbeelden  
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Bijlage 3: Samenvatting interviews  
 

Willem Verstraaten – Projectdirecteur Volker Infra + Jan Pols – Projectdirecteur Volker Infra 

Beiden herkennen de problematiek. Insteek is in de basis om probleem zo klein mogelijk te houden en dan de mogelijkheid 

te hebben het zelf gezamenlijk op te lossen. Er dient hierbij wel vertrouwen te zijn tussen beiden partijen. Nee er wordt niet 

bewust “laag – fout” ingeschreven. Er wordt afhankelijk van de marktsituatie scherp ingeschreven op basis van de uitvraag 

van de OG – in concurrentie. 

Je proeft hier een soort trots, kwetsbaarheid, gemis aan begrip aan de OG kant na gunning. “Nee we schrijven niet dom in”. 

Spelen allerlei bedrijfsmotieven mee, bedrijf dient primair zorg te dragen voor positief nettoresultaat. Inschrijving komt wel 

in concurrentie tot stand. Dit houdt in dat er niet in volledige transparantie en vertrouwen over en weer gesproken kan 

worden over de uitvraag en het tot stand komen van de aanbieding besproken kan worden. Personen in de aanbesteding 

zijn weer anderen dan tijdens de uitvoering 

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid tijdens de uitvoering nemen. Focus leggen op het gemeenschappelijke projectdoel, wat 

is het doel?  Dus niet vasthouden aan het contract – immers conform het contract “klopt het dat het niet klopt” – hierdoor 

bouwt het probleem zich steeds verder op en groei je verdere uit elkaar.  

 

VolkerInfra werkt mee met “Verbinders Neerlands Diep” hierbij komt o.a. aan de orde: Verbetervermogen = 

Probleembewustzijn x Doelbeeld x Acties -> samenspel tussen OG en ON. Focus ligt hierbij op durf, durf een hulpvraag te 

stellen, durf je open te stellen, kwetsbaar te tonen. 

 

Je zult over je eigen trots heen moeten stappen. Er zit een duidelijk verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Je zult je 

moeten richten op herijking van het principe: wat heb ik nodig? Wat heb jij nodig? Welk belang heb ik en welk belang heeft 

mijn partner bij dit vraagstuk? Je zult hierbij wel gezamenlijk besluiten moeten nemen en door te pakken anders blijf je 

alsnog hangen in het vraagstuk  

 

Adagium: “De man die snel beslist brengt meer geld in de kist dan de perfectionist die de aansluiting mist” -> Hier zit met 

name een tijdscomponent, als je elkaar wilt begrijpen dan handel het probleem af – laat je het liggen dan groeit het van je 

af en stijgen de kosten vanzelf -> netto minder rendement 

 

Afgesproken mandaat betreft doorgaans een “papieren mandaat”, je zult moeten nagaan wat je werkelijke “werk mandaat” 

is en hiermee werkervaring opdoen -> Voor jezelf en je counterpart dient het duidelijk te zijn waar je zelf nog over kunt 

beslissen en waar je voor terug moet naar je achterban. Schept dus duidelijkheid over wat je kunt, wat je mag en geeft 

vertrouwen tot welke grens je kunt gaan en het feit dat het probleem dan ook kan worden opgelost – er wordt dan niet op 

teruggekomen in een volgende ronde. 

 

Vaak ligt de focus op het formuleren van het probleem met bijbehorende risico’s, dit vormt dan weer de basis voor nieuwe 

adviezen en verdere escalatie – partijen groeien hierdoor weer verder uit elkaar, probleem vergroot. Focus zou moeten 

liggen op formuleren van kansen en oplossingen met als focus punt het gedefinieerde projectdoel voorop. Dit vergt 

karakter en interactie met en/of de board en teamleden. Ruimte inbouwen voor kwetsbaarheid en dus vertrouwen. 

 

Iedere stap die je hebt gezet is en blijft gezet is afgerond hier wordt niet meer op teruggekomen. Of wel je moet niet gaan 

stapelen in probleemoplossingen. Iedere probleem wordt opgelost en er wordt geen verband gelegd tussen de 

probleemoplossingen volgordelijk “een olifant eet je in stukjes” 

 

Gezamenlijkheid: het moet en dient van beide kanten te (blijven) komen 

 

Grote gemene deler 

Vertrekpunt vormt een “eerlijke zakelijk” aanbieding die onder concurrentie tot stand is gekomen. 

Probleem dient klein gehouden te worden om het nog tijdig te kunnen oplossen. 

Vertrekpunt vormt wederzijds vertrouwen met de intentie om tijdig tot een oplossing te komen. Gezamenlijk 

verantwoordelijk verantwoording nemen 

Begrip voor en met elkaar waarbij gemeenschappelijk projectdoel voor op staat – dit dien je dan wel gezamenlijk te 

formuleren, te borgen en te koesteren.  

Tijdigheid, niet laten lopen, per direct melden, bespreken, met oplossingsrichting. 
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Ieder probleem afzonderlijk bespreken en oplossen, niet laten liggen. Afgehandeld is afgehandeld, niet op terugkomen of 

terugkijkend verbinden aan elkaar = vertrouwen zonder rancunes  

 

Vertrouwen, gezamenlijkheid, gemeenschappelijk projectdoel, stapje voor stapje, tijdig oplossen, bespreekbaar houden, 

over je eigen trots uitstijgen 

Is afhankelijk van type mens, zal je iedere keer opnieuw moeten opbouwen en tijdens de uitvoering blijven 

nakomen/borgen.  

 

Jil Ligterink – Directeur Volker Infra 

Problematiek is herkenbaar 

 

Grote gemene deler 

Zou goed zijn als problemen vroegtijdig worden opgepakt en opgelost. Komende uit concurrentie ligt dit niet snel voor de 

hand. ->We zijn slecht in het tijdig oppakken van Weak Signals. Hoe komt het dat ze wel worden uitgesproken maar niet 

worden gehoord? Eigen ervaring leert dat hierdoor zeer grote foute in het werk sluipen. (=”leergeld”, doet wel veel pijn) 

Aandacht dient hierbij te zijn voor de combinatie systeemkant en mensorganisatiekant. Cultuur dient veilig en open te zijn 

waarbij tijd bestaat om zaken uit en door te spreken. Checks and Balances werken allen als je ook echt mensen hebt die 

door de inhoud heen kunnen prikken. Anders prevaleert de arbeidstrots – weaksignals doven uit. 

Binnen project van VW is hierdoor onnodig risico opgetreden, niet onderkent. Hierdoor heeft er geen toedeling 

plaatsgevonden. Als zodanig dient deze scheefte in de uitvoering hersteld te worden, als daar ruimte voor is. Hiervoor dient 

samen gekeken te worden naar mogelijke oplossingen, projectbelang prevaleert hierbij. Vertrouwen in elkaar – menskant 

 

Aanbesteden zoals RWS uitvoert leidt tot scheve machtsverhouding. Samenwerking komt onder concurrentie tot stand. 

Deze scheefte dient na gunning te worden hersteld. Dit lukt niet vanzelf. Deze scheefte wordt versterkt door eventuele 

Boete clausule die als zwaard van Damocles boven de samenwerking blijft zweven.  

Herstel van scheefte wordt pas helder bij een 1
e
 echte testcase – vertrouwen kan dan worden opgebouwd als partijen 

elkaar kunnen ontzorgen 

 

->Prijsduiken vindt niet plaats, er wordt hooguit opportunistisch ingeschreven! Zit in de genen is branche gerelateerd, 

denken dat alles meevalt. Zou goed zijn als er in de aanbestedingsfase meer kan worden nagedacht over de risico’s en de 

verdeling hiervan. Gezien concurrentie – gaat dit alleen werken als oplossingen en risico’s beschermd kunne worden 

besproken. 

Andersoortige contractvormen kunnen hierbij helpen. Voorbeeld: Zuidas concretiseringsfase, alliantiepot, geconditioneerd 

aanbieding  

 

Dhr ? – Contractmanager RWS 

Problematiek is heel herkenbaar 

 

Grote gemene deler 

Probeer altijd rationeel te blijven ook als je het niet begrijpt. Accepteer hierbij ook de aanbieding als gegeven en ga hier niet 

steeds weer de discussie over aan 

Emotie aan de andere kant is altijd een soort hulpvraag – bevraag en vraag door wat is er aan de hand. Je partner dient hier 

dan wel open voor te staan, niet in blijven hangen. 

Niet laten liggen, direct oppakken, bespreken en zoek naar een oplossing anders groeit het van je af. Losse eindje vermijden 

– dus helemaal oplossen 

Contractmanager heeft geen eigen mandaat. Zult dus wel werkafspraak moeten maken met projectdirecteur en deze 

afspraak delen met je counterpart. 

Problemen dienen gemeld te worden en niet onder de radar te blijven. Aansluitend prioriteren, keuzes maken, juiste 

moment en timing, als het kan “voorkomen” dat het een probleem wordt (vooruitkijken) 

Gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en dus ook durven erkennen dat fout = fout is, accepteer en neem je verlies en 

gun de andere de “winst”  

Vergt een “gezonde open” grondhouding van beide kanten. 

Duiding van het probleem over en weer – elkaar hier ruimte geven 

Vooraf duidelijkheid over strategie die je samen wilt hanteren, deze strategie verzorgen, evalueren en indien noodzakelijk 

aanpassen 

RWS kenmerkt zich door een hoog opportunisme – hier los je niets mee op 

Driehoek, relatie – inhoud – proces. Vinden van de juiste balans hierbij 

Komt nooit tot een lose – lose situatie bij RWS, wordt wel eens heel spannend – ON weet dit ook en houdt hier rekening 

mee  
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Wees consistent = dus voorspelbaar, vertrouwd, herkenbaar, verklaarbaar 

Bereidheid over en weer om er op deze manier aan te werken en verplichtingen over en weer nakomen 
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Amiranda Abbes – Projectmanager RWS 

Problematiek is heel herkenbaar 

Grote gemene deler 

Blijft mensenwerk – er dient een bereidwilligheid te zijn om samen te werken. 

Vertrekpunt dient vertrouwen te zijn, helderheid en transparantie aan de voorkant 

Belangen over weer duiden – welk belang heb je en je partner, Contract is niet zwart – wit,  

Strategie bepalen – “geven en nemen” Wees duidelijk waar je wel in mee kunt en waarin niet. Proces dient van beide 

kanten gevoed en onderhouden worden 

Doe wat je zegt (vertrouwen transparant) – laat dit zien maakt zelf de 1
e
 stap 

Houdt feeling met je achterban en deel hoe er wordt omgegaan met probleemvraagstukken 

Tijdigheid – zaken niet op zijn beloop laten – niet opbossen 

Wat je niet kunt oplossen kun je niet oplossen – verlies van 10 miljoen aan ON kant kan niet worden vereffend. 

Open en transparant – oordeel vrij blijven – geef aan hoe je er in zit wat je vindt 

Bij “grijze” gebieden/onderwerpen (niet eenduidig) zul je elkaar wederzijds moeten willen begrijpen – vanuit dit 

vertrekpunt dealen en gunnen – Wel het totaal van het project blijven overzien – waar kun je elkaar wederzijds helpen 

Kunnen en willen begrijpen van elkaar – human interest tonen – betrokkenheid op en rond het daadwerkelijke werk 

Focus van uit eigen belang dan wel project belang 

 

Helen Miley – Contractmanager RWS 

Problematiek is heel herkenbaar 

 

Grote gemene deler 

Sturen aan de voorkant – stel vast wat je bewegingsruimte is 

Open relatie gebaseerd op vertrouwen – blijven investeren in de relatie 

Ondanks groot verlies binnen huidige project – strijd voorkomen – begrip voor elkaars belangen blijven tonen – kan over en 

weer niet worden opgelost 

->! Speciaal contractbeheersmodel = interactie – informeel maar niet vrijblijvend overleg: “ik heb een probleem, kun je me 

helpen versus ik denk dat je een probleem hebt kan ik je helpen” = anticiperen vooruitkijken op wat er eventueel komen 

gaat (weak signals?) – klimaat voor ontwikkelen, problemen delen, bespreekbaar maken, lef en durf, over eigen 

verantwoordelijkheid heenstappen, durven in elkaar domein te kijken 

->! Strategisch overleg met reflectie, IPM met rechterhanden, wat zien we gebeuren – kunnen we dat begrijpen – wat 

kunnen we er mee gaan doen = vooruitkijken en anticiperen 

BOT overleg op werkniveau 

Samenwerken is niet knuffelen – if you fucked up you fucked up – vastpakken en bespreken 

Vertrouwen en saamhorigheid – intuïtie – ken je eigen zwaktes 

->! Ontwerpmuur – visueel managen op basis van volledige tekening gehele werk in werklokaal – beide teams elkaar zo 

vroeg mogelijk meenemen in concept fasen en follow up 

->! “Winnen – verliezen” zit in onze natuur, accepteer dit – kunt elkaar beide gevoel geven gewonnen te hebben terwijl er 

toch sprake is van win – lose (goed onderhandeld – mooie prijs gekregen) 

Maak van grijze thema’s – witte thema’s – eenvoudiger mee te dealen 

Integraliteit binnen gehele team 

 

Rob Spit – Contractmanager RWS 

Problematiek is heel herkenbaar 

 

Grote gemene deler 

Er wordt te sportief gepland er is geen ruimte voor re-work -> bouw ruimte in je planning – er gaat altijd iets fout 

Weak signals – heb focus op zaken die in de toekomst fout kunnen gaan en maak deze bespreekbaar 

Alles is te veel – maak keuzes – werk met werkhypotheses en ga door – bepaal later hoe en welke contractuele 

consequenties dit heeft gehad = sturen op voortgang en continuïteit  

Tijdigheid is een must  = “Vlaggen”– pas op voor sleetse punten 

Adagium: Alles wat aandacht krijgt groeit niet!  

Adagium: Een uil heeft het al lang gezien – iets weerhoudt ons om 1
e
 stap te zetten 

Wat weerhoudt ons: Beroepstrots, escaleren ipv de-escaleren, schroom, probleem niet op de juiste tafel – onvoldoende 

niveau binnen team 

Durf en lef – kwetsbaar opstellen, luisteren, oordeel vrij, intervisie – leren van fouten hier de vrijheid in geven. 

Begrip – ook bij agree to disagree 

->!Door bewust met de 1e 3 stappen van de escalatie ladder bezig te zijn, zenden/ontvangen op: irritatie, onderhandelen 

en forceren voorkom je dat je afglijdt naar 2
e
 blok stap 4-6 = sturen  
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Marc Lentjes – Projectmanager RWS 

Problematiek is heel herkenbaar 

 

Grote gemene deler 

Openheid en transparantie – elkaar informeel meenemen – oplossingen aandragen 

Voorkom voldongen feiten – je hebt dan al een probleem en kunt niet meer oplossen 

Voorkom: wil niet – kan niet en mag niet 

Moet van beide kanten komen – maak zelf een 1
e
 stap in de gewenste richting – wees het voorbeeld 

Geen gekleurd beeld – oordeel vrij – praat niet over elkaar maar met elkaar 

Eigenaarschap – door hele team heen – verantwoordelijkheid 

Opereer als 1 geheel team – geen losse onderdelen – PFU’s – intervisie – evaluaties – feedback geven 

Deel het in begin al met je OG en maak hem deelgenoot 

->! Communicatie – stel vast hoe je dat doet – gedragregels Babbeltje, Belletje, Briefje. Spreek tijdsverloop af. Wanneer 

willen we reactie etc 

Houding & gedrag – vertrouwen – behoefte aan een veilige omgeving (definiëren)  

->! Resultaat = Focus x Team 

 

Bart van der Roest – Contractmanager RWS 

Problematiek is heel herkenbaar. Basis houding is om zaken altijd klein te houden. 

Grote gemene deler 

De gouvernance is onvoldoende belegd. Wie doet wat wie is verantwoordelijk, niet duidelijk. ON is dichter op het werk 

gaan zitten en OG is vanwege andere rolopvatting meer op afstand gaan zitten. Gevolg hiervan is dat er te veel tijd zit 

tussen probleem herkennen, oppakken en afhandelen. Op het moment dat het doordringt is het al te laat. 

 

Samenwerken vergt een relationele relatie en minder een zakelijke relatie. Hoe kun je anders begrip voor elkaar hebben of 

elkaar kunnen en willen begrijpen. Inhoudelijk moet je kunnen bijschakelen om complexe zaken tijdig te kunnen 

doorgronden, organiseer voelde hulptroepen (back office). Werk samen op relatie en niet op contract. Blijf, ook bij 

tegenslag, met elkaar in gesprek. 

 

Probleem kan qua impact wel groot zijn (geld, hoog bedrag) inhoudelijk kan het een simpel feit zijnen behoeft als zodanig 

niet doorgeschoven te worden en kan binnen eigen cirkel van invloed afgehandeld te worden.  

Voorkom patstelling, zoek de balans tussen effort en effect in combinatie met de fase van het project (aan het eind “laat 

maar zitten”). 

Moet van beide kanten komen, counterpart gelijkwaardig, geven en nemen: Rijnland model = harmonie en zakelijk. Geen 

Angelsaksisch model = regels Amerikaans.  

->Alleen vertrouwen is niet voldoende, regel het mandaat (voldoende omvang) zodat dealen en wheelen mogelijk is. 

Veel problemen zie je aankomen, zorg dat je ze tijdig voorbereid. 

Niet iedereen is hiervoor geschikt vergt een bepaalde persoonlijkheid, is deze niet aanwezig dan wissel aub 

->heb aandacht voor het verdienmodel van de ON 

 

Marjolijn Lubbert – Contractmanager RWS 

Problematiek is heel herkenbaar – en het gebeurt overal en altijd dus heb  niet de illusie dat we het kunnen uitbannen 

Grote gemene deler 

Er moet een gedeeld belang zijn om het klein te houden! Dus bij geen belang escaleert het probleem – partij stuurt bewust 

op groter laten worden van het probleem – mogelijk worden eigen belangen van de partij onvoldoende afgedekt bij het 

klein houden (€€€€) 

 

Delen van elkaars belangen en marge – speelruimte verkennen 

Intermenselijke vaardigheden – competenties – De manier waarop je dit doet geeft aan hoe je er zelf mee om gaat – 

matching tussen personen dient te passen 

Definieer de samenwerkingsvorm 

->! Belangen verander afhankelijk van de gesprekstafel – persoon groen; team oranje; directie rood 

->! Definieer de escalatielijn en pas deze toe; je houdt het probleem klein door door te schuiven. Houd je aan de escalatie 

afspraken 

->! Je kunt van links naar rechts escaleren op de ladder van Glasl volgens de escalatieregels; je kunt echter ook verticaal 

escaleren en 3 ladders van Glasl boven elkaar plaatsen; ladder 1 gaat van geel naar mogelijk rood; door verticaal te 

schakelen naar hoger niveau begint de situatie daar weer in groene kwadrant 

Communicatie – praten, praten, praten 
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3
e
 laten meekijken – iemand van buiten – interventie 

Samen verkennen, bespreken en samen besluiten 

Let op persoonlijke triggers (emotie, dreigingen) en weak signals (gaat niet, lukt niet..), ongelijk – onrecht -> groeit direct 

van groen naar oranje 1
e
 naar 2

e
 blok van de ladder 

 

John Nagtegaal – Contractmanager RWS 

Problematiek is heel herkenbaar.  

 

Grote gemene deler 

Streeft naar klein houden. Kan alleen als het binnen eigen mandaat valt. Sommige situaties zijn niet oplosbaar, vallen buiten 

mandaat en escaleren. Streeft hierbij om wel in gesprek te blijven.  

Areaal niet op orde blijft probleem tijdens de uitvoering. Zoekt hierbij meer vrijheid en speelruimte aan de voorkant, 

risicoreservering ook bij projecten met hoog risicoprofiel 

Prijsduiken of ambitieuze aanbiedingen leiden alleen tot ellende. Mooi zijn als werkwijze zou zijn om dit te verkleinen – 

gedachte: prijsmiddeling en inzage in detailbegroting – resultaten meewegen in de aanbesteding 

 

Richard Hartman – Contractmanager RWS 

Problematiek is heel herkenbaar is niet “onverdeeld positief” 

 

Grote gemene deler 

Focus op probleem oplossen echter als het er echt op aan komt mijdt RWS de echte escalatie en de gang naar de rechter. Er 

wordt doorgaans geschikt e.d. ON weet dit, dit leidt tot gewenning, gedrag verandert niet.  

Voor de eigen rolinvulling/samenwerking werkt dit frustrerend. Vanuit eigen rol stuurt op o.a. 

Duidelijke escalatielijnen, directie, onafhankelijke derden, PFU’s, periodiek overleg, dispuut buiten project afhandelen, 

bouwreflectie, raad van deskundigen 

Begrip, begrijpen. Duiden in OK=wit, Niet OK =zwart. Grijs toedelen in wit of zwart. Niet boven de markt/project laten 

hangen. Timing, niet bundelen en periodiek zaken afhandelen. Inhoud en financiën scheiden.  

Helpen met door zaken die RWS goed kan regelen en die de ON geld besparen. 

Communicatie, 1 op 1 gesprekken buiten formele overleggen om, eerst praten en geen brieven sturen, respectvol 

communiceren. Houdt de afstand klein “1 bouwkeet”, zoek elkaar op. 

 

Theo Hammen – Contractmanager RWS 

Problematiek is heel herkenbaar.  

 

Grote gemene deler 

Focus op probleem oplossen, streeft om binnen de rationele fase te blijven, levert positieve energie op. Dient van beide 

kanten te komen, overleg voeren in kleine setting. Als emotie gaat meespelen holt de oplossing achteruit. 

Oog voor elkaars belang, begrip, wat houdt je bezig? Vermogen om eens een stap terug te doen, niet kost wat kost alles uit 

de kast halen. Werk moet leuk blijven. Daar waar geen oplossing voorhanden is werken aan een eventuele schikking. 

 

Sam de Visser – Contractmanager RWS 

Problematiek is heel herkenbaar.  

 

Grote gemene deler 

Begrip voor elkaar standpunt, vertrouwen in elkaar. Merkt op dat ik erg afhankelijk is van de contractpartner. Sommige 

Opdrachtnemers werken vanuit gestructureerde aanpak, logistiek dient alles in 1 keer goed te gaan. Weinig tot geen ruimte 

om te anticiperen. Logistieke verstoringen zijn “een ramp”. Zijn vaak logistieke doorvertalers, back to back contracten – 

risico’s doorschuiven etc.  

Samenwerking vergt ook aan ON andere setting, elkaar meenemen in problematiek en oplossingsgericht. Binnen eigen 

organisatie van ON oppakken. Vergt wat van bedrijf qua cultuur en mensen. Bottom Line levert dit onder aan de streep 

gewoon geld op. Eerder al betere samenwerking en positieve energie van werken. Dus: probleem hoe lossen we het samen 

op en niet probleem: hoe gaat u het voor mij oplossen, hoe gaat u mij helpen? 

Project belang staat voorop – samenbindend vermogen – focus op flexibiliteit, bijpassend mandaat, hoe te onderhandelen 

en nakomen van afspraken  

Indien geen gedragen probleem dan niet gaan opkloppen. Valse start bij lage inschrijvingen kunnen niet recht worden 

gezet. Eventuele risico’s zijn wel bespreekbaar = openheid 

“Gebeurt het niet dan gebeurt het niet” – als het niet lukt dan via externe adviseurs, oliemannetje of escalatie – probleem 

moet van tafel. 
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Marjolein Gorter – Projectmanager/teamleider RWS 

Problematiek is heel herkenbaar 

 

Grote gemene deler 

Wat niet kan kan niet. Samen besluiten naar de rechtbank te gaan voor een bindende uitspraak. Werk hoeft hier verder niet 

onder te lijden = klein houden van grote problemen = escalatie 

 

Adagium: Je moet de relatie smeden in tijd van vrede 

Investeer in de relatie direct bij de start – inzage geven in elkaars problemen – zoek de win/win situatie 

Project gemeenschappelijk probleem ipv eigen belang 

Kwetsbaarheid in een veilige omgeving – intenties kenbaar maken 

Niet vanuit de letter van het contract maar van uit belang van het project 

Gouden Driehoeken Twijnstra Gudde -> gezamenlijk belang zo groot mogelijk maken 

 

 
 

 

 

Tijdigheid – direct probleem duiden (vlaggen) – toedelen naar verantwoordelijkheid 

Probleem is niet € maar resultante van onderliggende echte probleem = inhoud 

->! Bewust “te laag inschrijven” -> verwachtingen managen al in de aanbesteding Is de risicoverdeling correct en 

toebedeeld in de aanbesteding. Focus op: Invloed versus Oorzaak versus ->! Oplossing -> welke partij kan risico beste 

managen -> reële werkafspraken 

Zitten er vreemde onderwerpen in de aanbesteding/aanbieding – doorspreken voor gunning meenemen in de beoordeling 

->! Kritische eisen na gunning doorspreken – hebben we elkaar goed begrepen?? 

Echt jouw probleem = echt jouw probleem – niet oplosbaar 
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Yke Norg – Contractmanager RWS 

Problematiek is heel herkenbaar en is ook een “tegen denker” 

 

Grote gemene deler 

Groen voelt wel veilig maar geel voelt lekkerder. Een beetje strijd kan geen kwaad. Winnen zit toch in ons bloed – 

maatschappij. Win win voelt als gelijkspel. Bij win lose kijk je meer naar je eigen voordeel, what’s in it for me? 

 

Er moet een belang zijn om probleem klein te houden, klein is behapbaar en blijft in eigen cirkel van invloed. Met een multi 

issue plaats je het buiten je cirkel van invloed en worden anderen erbij betrokken 

 

Proef een soort tegenwerken – what’s in het for me – minder in groene vak maar meer in gele vak win lose. Zonder wrijving 

geen glans – aanval is de beste verdediging – eigen belang voor op, voor overall belang 

 

Een beetje strijd kan op zijn tijd geen kwaad 

 

Willem de Bont – Directeur BdB 

Problematiek is heel herkenbaar 

 

Grote gemene deler 

Operationele karakter van de bouwsector laat probleem lopen waardoor het nodeloos groot wordt. Er is geen sprake van 

ultiem projectmatig denken – er wordt hier geen echt tijd aan besteedt.  

Projectmatig werken is erg eenzijdig: ontwerpen, voorbereiden en uitvoeren = enge benadering Wordt onvoldoende 

nagedacht over de samenwerkingsvorm en de plaats van het project in haar omgeving (met bijbehorende partijen) Project 

wordt technocratisch aangevlogen – mindset van de top is vaak eenzijdig en gericht op bepaalde marge te behalen 

 

Focus zou meer moeten liggen op hebben we elkaar goed begrepen, waar staat project nu echt voor en hoe verhoudt zich 

dit ten opzichte van zijn omgeving (project is een momentum). Welke maatschappelijk opgave hebben we te realiseren? 

 

Relatie binnen projecten bij RWS is (nog) niet gericht op langdurige duurzame relatie. Focus ligt hierdoor steeds op ene 

project – individuele belang – we beginnen steeds opnieuw – erg technocratisch. Project wordt bezien van uit eigen 

grondhouding, niet vanuit maatschappelijke opgave/context, verengen aan de voorkant, te veel algemeen gedoe, Top is 

bestuurder/niet leidend 

 

Wijkt sterk af van projectaanpak bij Bouw- en Vastgoed – hier wordt focus gericht op lang lopende relaties gericht op 

duurzame samenwerking. 

 

Vragen als: hoe willen we de productkwaliteit afhechten? Welke inhoudelijke afspraken maken we met elkaar? Hoe zitten 

we er in, waar ben je goed in, waar niet in? 

Organisatie in en om het project vormgeven: richten, inrichten en uitrichten. Escalatielijnen. 

Menselijke aspecten, ervaringen, houding en gedrag zijn niet georganiseerd naar elkaar.  

Neiging bestaat om vanuit de juridische sturing naar project te kijken, verharding vindt plaats. VTW’s worden ingeschoten 

en niet aangekondigd of vooraf besproken. Bij grote problemen wordt vaak personen gewisseld, de problemen blijven 

bestaan, de top is niet in beeld. 

 

Insteek zou veel meer moeten zijn, wat zijn onze gezamenlijke grote gemene delers? Aandachtspunten vroegtijdig 

bespreken, alternatieven verkennen, spiegelen met grote gemene deler. Wederzijds vermogen organiseren om zaken 

bespreekbaar te maken. Gemeenschappelijke belang dient voorop gezet te worden en naar geacteerd te worden. Bewust 

worden en zijn en de verbinding blijven aangaan.  

-> Samenwerken vergt een topsport mentaliteit. Als je als team aan elkaar verbonden bent bereik je in de wedstrijd veel 

meer! 

De menselijke kant dient veel meer naar de voorgrond komen en verbonden te blijven.  

-> Stel je de vraag eens: Heb je plezier in dit project met mij? Bij een NEE, zoek het eens elders en niet binnen dit project 
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Ton Huijzer – Consultant, contractmanager 

Problematiek is heel herkenbaar 

 

Grote gemene deler 

->”Je moet door de bocht” = <KLEIN WERKEN>, zoals Ton dit noemt 

-> Van Positioneel naar Transactioneel! Houdt echter wel oog voor de balans en schiet niet door. De Marktvisie schiet door 

in de transactionele fase zonder daar echt zelf mee te werken. 

-> Positioneel is niet vervelend, dit biedt in basis de normen en waarden waarmee gedeald kan worden. In die gevallen dat 

het niet lukt biedt dit een goed handvat voor belangen en besluit. Kan daarbij geen kwaad om een aantal treden van de 

ladder Van Glasl te doorlopen 

Voor deze situatie, manier van werken heb je bepaalde vaardigheden nodig en een gelijkwaardige counterpart. 

Marktvisie en Best Value Procurement leiden tot een eigen prositionerings verhaal. Posities worden ge-secured – 

veiliggesteld met het eigen belang voorop. Er is geen sprake van collectief persoon, gemeenschappelijkheid, 

rechtsvaardigheidsgevoel. Het samenspel of collusie leidt niet tot het bespreekbaar maken van de problemen. Het gedrag 

wordt te veel op elkaar afgestemd. 

Verticaal schakelen op de ladder van Glasl, escaleren werkt alleen indien de OG ook meewerkt in < Klein Werken> OG dient 

betrokken te zijn en te blijven, tijd hebben en niet vastzitten in systemen (HID, DG, BS, DGMo, RvB) die leiden tot blokkades. 

Hoe klein je het probleem dan ook wilt houden je krijgt geen (tijdige) reactie. 

->Aanbesteding gaat over positionering – tijdens de uitvoering dient deze getransformeerd te worden naar de 

transactionele omgeving 

->Moet de andere “verliezen”? – Nee, je kunt echter winnen en de andere kan ook winnen. Winst en verlies kan op een 

andere schaal plaatsvinden, loop de ladder even af, een beetje spanning – oplossen en weer terug naar 
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Bijlage 4: Procesplaatje stapelen van Escalatieladders 
 
Stapelen van de escalatieladder 
Een idee dat werd aangedragen is het “Stapelen van escalatieladders” boven elkaar. Gedachte hierbij is om 
problemen klein te houden en anders tijdig 1 niveau hoger neer te leggen/te escaleren. Iedere rolhouder heeft 
een “eigen escalatieladder” deze kan van links (groen) naar rechts (rood worden afgelopen). Een projectmanager 
valt onder portfoliodirecteur en deze onder algemeen directeur. Ook zij hebben een/hun “eigen escalatieladder”. 
Je kunt hierdoor zelf schuiven op je eigen escalatieladder (horizontaal) en doorschuiven naar een hoger echelon 
(escaleren), stapt naar de eerstvolgende escalatieladder (verticaal), zie onderstaande weergave. Hier start het 
probleem weer links op de ladder, kan het klein worden gehouden, dit escalatieniveau kan probleem mogelijk wel 
oplossen. Je houdt hierdoor transparantie over waar welk probleem zich bevindt en zelf focus op je project.  
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