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MANAGEMENTSAMENVATTING 
 
In deze opgave gaat het over lastige besluiten binnen Rijkswaterstaat waarbij een 
beheerorganisatie (tevens opdrachtgever voor het project), een GWW-projectorganisatie en een 
IV-projectorganisatie het samen eens moeten worden over hoe een project voort te zetten. Deze 
besluiten verlopen regelmatig moeizaam. Het lukt ze in die gevallen niet om snel tot een besluit te 
komen en als het besluit er ligt herkennen de mensen die het besluit mede hebben voorbereid zich 
lang niet altijd in de uitkomst. 
 
De gevolgen hiervan voor de projecten zijn buitengewoon ernstig: 
- Er sprake is van motivatieverlies door besluiten te herzien die eerder zijn genomen (heb ik nu 

alles voor niets gedaan én weten ze eigenlijk wel wat ze doen ‘daarboven’) in zowel het 
projectteam als bij de beheerder(s) van het areaal; 

- Er sprake is van motivatieverlies en onrust door dat besluiten lang op zich laten wachten en 
steeds nieuwe informatie wordt gevraagd; 

- Er sprake is van veel re-work; 
- Er een periode van vacuüm ontstaat waarin mensen niet weten wat precies van ze verwacht 

wordt, waardoor er minder ‘productie’ is; 
- Er komt grotere druk op de projecten voor het vervolg na het besluit (een krapper tijdspad met 

daarbij projectvertraging en/of kwaliteitsverlies als gevolg); 
- De besluiten geen of beperkt draagvlak kennen bij een deel van de (project)organisatie. 
 
Om tot een beheersbare opgave te komen heb ik focus aangebracht door me vooral te richten op 
mijn huidige project als het gaat om de analyse van het vraagstuk dat voorligt. Natuurlijk met een 
schuin oog kijkend naar wat er in andere projecten en in de organisatie gebeurt zodat ik juist die 
patronen en mogelijke verbetermaatregelen kon formuleren die ook breder herkenbaar c.q. 
inzetbaar zijn. 
 
Op basis van een reconstructie van de tijdlijn van besluitvorming bij het project Renovatie 
Heinenoordtunnel zijn 9 patronen gesignaleerd welke in drie groepen zijn te verdelen. De eerste 
groep van patronen ligt echt aan de grondslag van de kwestie, ze vormen het fundament van het 
probleem. Het gaat hierom de tegenstrijdigheid tussen de bestuurlijke en professionele arena 
enerzijds (patroon 1), de tegenstrijdigheid in vakopvatting tussen de GWW projecten en IV-
ontwikkeling (patroon 2) en de mozaïek aan arena’s en besluitvormingsprocessen (patroon 3) die 
samenhangt met de complexe structuur die hiermee samen hangt.  
 
De tweede groep betreft de secundaire patronen, het zijn in feite de consequenties die volgen uit 
de fundamentele patronen. Op systeemniveau ontstaan onbedoelde tegenstanders, beide arena’s 
zetten lapmiddelen om de eigen doelen te halen met als onbedoeld neveneffect dat de doelen van 
de anderen niet gerealiseerd kunnen worden (patroon 4). De schuld van wat niet goed gaat wordt 
vervolgens bij de ander gelegd en partijen nemen niet zelf de regie en worden daardoor onderdeel 
van het probleem en niet van de oplossing (patroon 5). Ook is er sprake van een federatieve in 
plaats van collegiale samenwerking, echt sprake van het werken vanuit één RWS is nog geen 
sprake van (patroon 6).  
 
De eerste 2 groepen vormen een voedingsbodem voor negatieve bijeffecten, tertiaire patronen. Er 
ontstaat een positioneel spel (patroon 7), framing wordt onderdeel van het besluitvormingsproces 
(patroon 8) en de veerkracht komt zwaar onder druk te staan (patroon 9).  
 
De verbetermaatregelen vallen in twee groepen te verdelen.  
Op organisatieniveau is het van belang: 
1. te werken aan bewustzijn van de patronen en de gevolgen; 
2. te investeren in de invulling van de interne opdrachtgevers- en opdrachtnemersrol; 
3. de dynamieken uit de projectenwereld en de ontwikkelwereld aan elkaar te koppelen; en 
4. te oefenen met besluiten in goede tijden.  
 
Op projectniveau kun je: 
5. investeren in de relatie met de bestuurlijke arena; 
6. het frame zelf bepalen en  laten zien wat er goed gaat; 
7. de dynamieken uit de projectenwereld en de ontwikkelwereld aan elkaar te koppelen; en 
8. investeren in het team zodat het team in voorkomende gevallen onderdeel kan worden van de 

oplossing.  
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Mijn hoofdvraag gaat over wat je vanuit het project en vanuit de rol  van projectmanager ‘slightly 
different’ kan doen om de besluitvorming aan de top te verbeteren.  
 
Het eenvoudigst is natuurlijk invulling te geven aan de verbetermaatregelen op projectniveau. 
Hoewel het ‘probleem’ van de besluitvorming vaak ligt op het bestuurlijk niveau van HID’en, of bij 
de ‘interface’ die tussen het project en dit bestuurlijk niveau is ingericht in een stuurgroep, dragen 
verbetermaatregelen op projectniveau wel degelijk bij aan het verbeteren van de besluitvorming. 
Investeren in de relatie met het bestuurlijk niveau kan er bijvoorbeeld aan bijdragen dat er een 
beter beeld is van de effecten van besluitvorming (of het gebrek daaraan) en een gevoel van 
urgentie om te komen tot een goed besluit. Werken aan de veerkracht van het team en zorgen 
voor een ‘internal locus of control’ draagt eraan bij dat je onderdeel bent van de oplossing en aan 
tafel komt om die te bespreken.  
 
Maar ook als het gaat om de verbetermaatregelen op organisatieniveau kun je vanuit de rol van 
projectmanager dingen net iets anders doen. Het onderwerp besluitvorming bespreekbaar maken 
zorgt voor bewustzijn, het maken van goede afspraken met de stuurgroep over hun rol kan eraan 
bijdragen dat zij zich bewuster zijn van hun rol ten opzichte van de bestuurlijke arena. Ook heb je 
als projectteam door het agenderen van besluiten en de wijze waarop je dat doet invloed op het 
oefenen met ‘positieve’ besluiten zodat de structuren staan op het moment dat de besluiten 
lastiger worden. 
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VOORWOORD 
 
Halverwege 2019 moest ik het thema kiezen voor mijn “Opgave” voor het kernprogramma. Ik was 
toen net begonnen op een nieuw project. Ik had daarvoor 2 jaar gewerkt aan een project waarbij ik 
me regelmatig heb verbaasd en soms ook geïrriteerd aan de moeizame besluitvormingsprocessen 
op het moment dat het lastig werd. Het ging dan over besluiten waar meer onderdelen van 
Rijkswaterstaat bij betrokken waren in verschillende rollen.  
In mijn nieuwe project zag ook weer gebeuren dat met vergelijkbare spelers er ook weer een 
situatie ontstond van moeizame besluitvorming. In het kernprogramma heb ik geleerd dat als iets 
één keer gebeurt het toeval is, bij twee keer moet je op gaan letten, bij drie keer is er een patroon. 
Ik ben op gaan letten en om me heen gaan kijken naar of dit breder speelt. Mijn conclusie was dat 
hier sprake is van een patroon. Een patroon waar we last van hebben. Ik zou dat patroon graag 
willen doorgronden en daar vanuit mijn rol bijdragen aan het doorbreken van het patroon.  
 
Gelukkig heb ik voor het formuleren van mijn opdracht mogen sparren met André Doree en Joop 
Bos zodat ik focus heb weten aan te brengen en niet gelijk het hele besluitvormingsproces bij 
Rijkswaterstaat in kaart heb gebracht maar me heb gefocussed op mijn eigen project. Het idee was 
dat als dit iets is wat in meer projecten speelt, het al helpt de patronen en mogelijke verbeteringen 
in mijn eigen project in kaart te brengen. Deze zijn vast ook toepasbaar voor anderen die tegen 
hetzelfde aanlopen. Dank voor dit waardevolle advies en adviezen later in het traject. 
 
Ook wil ik graag alle mensen bedanken waarmee ik de afgelopen twee jaar regelmatig heb gespard 
over het onderwerp. In geplande interviews, maar vaak ook gewoon terloops in gesprekken. Dank 
ook aan iedereen die ik, zonder dat ze het zelf misschien door hadden, heb geobserveerd om te 
komen tot de tijdlijn en de patronen.  
 
Mijn bijzondere dank gaat uit naar Hans de Bruijn, mijn begeleider voor deze opgave. Hans heeft 
me echt geholpen om structuur te krijgen in al mijn waarnemingen en ordening te krijgen in de 
patronen die ik zag en door de woordkeuze die hij gebruikte in de gesprekken heb ik goed kunnen 
gebruiken om te komen tot krachtigere woordkeuze in deze opgave. 
 
Last but not least wil ik mijn team bedanken. Zij zijn, vaak ongemerkt, onderwerp geweest van het 
experimenteren met de patronen en de verbetermaatregelen. De opgave heeft mij geholpen om 
een aantal verbetermaatregelen al in de praktijk wat handen en voeten te geven.  
 
Graag geef ik de lezer vooraf iets mee.  
1. Als je de opgave leest zou je denken dat het project waar ik aan werk niet goed loopt. Dat is 

niet het geval. We zijn als team datgene wat ik heb gebruikt voor de casus te boven gekomen 
en het project verloopt nog steeds overeenkomstig planning, etc. Er is dus licht aan het einde 
van de tunnel en uiteindelijk is een (nog) veerkrachtiger team ontstaan.  

2. Er zijn meerdere opgaven geschreven over Industriële Automatisering (IA) in tunnels en 
andere projecten. Een aantal daarvan heb ik ook gelezen om ook daar meer inzicht uit te 
halen. In deze opgave ga ik juist niet in op de technische uitdaging die er komt kijken bij de 
combinatie van IA in een civiel object. Dat deze complexiteit een rol speelt is wel relevant, 
maar ik heb me hier echt willen focussen op de wijze waarop de besluitvorming loopt.  
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INLEIDING 
 
Onderbouwing van de urgentie van deze opgave 
In juni 2019 ben ik begonnen met inwerken op het project Renovatie Eerste Heinenoordtunnel 
(REHT) om in oktober de rol van de zittende projectmanager over te nemen. Op dat moment 
moest er een ingewikkeld besluit worden genomen door 4 HID’en. Namelijk of en hoe er 
bouwblokken voor Industriële Automatisering zouden moeten worden toegepast in het project. Het 
was wel wonderlijk dat dit besluit nu door deze mensen genomen moest worden, zeker omdat ruim 
een jaar eerder al een besluit was genomen door de stuurgroep. En aan dat besluit was reeds een 
jaar invulling gegeven. Het team had de hele aanbesteding conform dat besluit voorbereid. Nu een 
ander besluit nemen zou betekenen dat een deel van dat werk voor niets zou zijn, misschien zelfs 
wel de aanbesteding moest worden vertraagd. Ook waren er zorgen over de consequenties voor de 
kwaliteit. Kortom het bracht onrust in het team, maar ook bij andere onderdelen van de 
organisatie. Meerdere scenario’s werden uitgewerkt en voorgelegd aan de HID’en. En een besluit 
werd steeds maar niet genomen. In juni niet, in juli niet, in augustus niet… en de tijd drong, want 
in oktober zouden alle aanbestedingsdocumenten een laatste toets krijgen en in november zou de 
aanbesteding starten. 
Het leverde mij een déjà vu op. Ook in mijn vorige project moesten meerdere 
organisatieonderdelen met elkaar enkele cruciale besluit nemen. Toen over het stopzetten van het 
project, ook dat duurde maanden. En daarna over hoe het project te herstarten. Eveneens een 
proces dat maanden kostte. En al die tijd liep de tijd weg en de kans op het halen van deadlines in 
het project werd kleiner.  
 
De overeenkomsten in deze projecten waren groot. Een beheerorganisatie (tevens opdrachtgever 
voor het project), een GWW-projectorganisatie en een IV-projectorganisatie moesten het samen 
eens worden over hoe een project voort te zetten. Het lukt ze niet om snel tot een besluit te 
komen en als het besluit er ligt herkennen de mensen die het besluit mede hebben voorbereid zich 
lang niet altijd in de uitkomst. Het idee voor een thema van de opgave was geboren. Ik heb om te 
staven of ik hier iets te pakken had met een aantal collega’s (binnen het project en betrokkenen bij 
andere projecten) gespard of zij herkenden dat hier iets zit dat als ‘hardnekkig’ probleem valt te 
kwalificeren. Hieruit heb ik de conclusie getrokken dat wat ik meemaak vaker gebeurt. 
Overeenkomsten zijn dat het regelmatig lang duurt voordat een besluit wordt genomen, regelmatig 
het draagvlak voor het besluit ontbreekt en soms is ook sprake van beide.  
 
Waarom is hier echt ‘iets’ aan de hand vanuit de bril van het projectteam c.q. de projectmanager: 
- Er is sprake van motivatieverlies door besluiten te herzien die eerder zijn genomen (heb ik nu 

alles voor niets gedaan én weten ze eigenlijk wel wat ze doen ‘daarboven’) in zowel het 
projectteam als bij de beheerder(s) van het areaal; 

- Er is sprake van motivatieverlies en onrust door dat besluiten lang op zich laten wachten en 
steeds nieuwe informatie wordt gevraagd; 

- Er is sprake van veel re-work (er is bij REHT een jaar gewerkt aan een aanbesteding die niet in 
de voorbereide vorm op de markt is gegaan); 

- Er ontstaat een periode van vacuüm waarin mensen niet weten wat precies van ze verwacht 
wordt, waardoor er minder ‘productie’ is; 

- Er komt grotere druk op de projecten voor het vervolg na het besluit (een krapper tijdspad met 
daarbij projectvertraging en/of kwaliteitsverlies als gevolg); 

- De besluiten kennen geen of beperkt draagvlak bij een deel van de (project)organisatie. 
 
Onderzoeksvragen 
Hoofdvraag: Wat kun je vanuit het project / in je rol als projectmanager ‘slightly different’ doen om 

de besluitvorming ‘aan de top’ te verbeteren? 
 

Subvragen: 
1. Inzicht in wat maakt dat de besluitvorming tussen beheerorganisatie (regionale diensten van 

RWS), IV (CIV) en projectorganisaties (PPO en GPO) niet goed loopt, welke patronen spelen 
hierbij een rol? 

2. Welke handelingsperspectieven zijn er om die besluitvorming te verbeteren? 
3. Wat kan ik / kunnen we morgen anders doen? 
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Aanpak 
Na een eerste verkenning van onderwerpen door mezelf heb ik mijn 
onderwerp gekozen en getoetst bij collega’s of ik hier iets heb dat de 
moeite van het nader onderzoeken waard is.  
 
Toen het beeld bevestigd werd ben ik een logboek gaan bijhouden met 
interessante momenten voor mijn opgave en ben ik gesprekken blijven 
voeren. Na mijn keuze voor een begeleider heb ik de onderzoeksvraag 
aangescherpt. In deze fase heb ik ook al eens wat invalshoeken op 
papier gezet.  
 
In overleg met mijn begeleider heb ik mijn logboek omgezet in een 
tijdlijn en daaruit een aantal cruciale momenten gekozen die ik heb 
afgestemd met een aantal mensen in en rond het project en de 
portfoliomanager.  
 
Naar aanleiding van de analyse (subvraag 1) van de cruciale momenten 
heb ik patronen in beeld gebracht die ik hierin herken. Omdat de 
invalshoek voor de tijdlijn en analyse vooral met collega’s in de 
projecten en de intern opdrachtgever binnen GPO had plaatsgevonden 
heb ik deze patronen ook getoetst met de voormalig HID WNZ (en 
daarmee intern opdrachtgever voor zowel de renovatieopgave als de 
bouwblokontwikkeling), momenteel namens het bestuur actiehouder 
IAS. 
 
Op basis van deze uitkomst zijn verbetermaatregelen geformuleerd 
(subvraag 2) en heb ik een doorvertaling gemaakt naar wat ik morgen 
anders kan doen (subvraag 3). Met die laatste subvraag is in feite ook de hoofdvraag beantwoord.  
 
 
PATRONEN 
Onderstaand zijn 3 groepen van patronen uitgewerkt. 
 
I Patronen die met aan de grondslag van de kwestie liggen met hun consequenties 
(primaire patronen) 
 
1. De bestuurlijke arena versus de professionele arena.  
In het hele spel van besluitvorming zie je eigenlijk 2 arena’s: 

1. een bestuurlijke arena: de wereld van de HID’en en de DG; 
2. een professionele arena: de wereld van de projecten en de inhoudelijk adviseurs.  

 
In beide arena’s zitten redelijke mensen. De combinatie leidt echter tot besluitvorming die op 
momenten schadelijk is. Tussen deze beide werelden zit een interface, die faalt op dit soort 
beslismomenten.  
 

Kenmerken van bestuurlijke arena Kenmerken professionele arena 

Zit dicht op de politieke arena en heeft dus ook rekening te 

houden met politieke consequenties van besluiten en 

gebeurtenissen. 

Directe relatie met zowel marktpartijen als 

omgevingspartijen en daarom meer geneigd oog te hebben 

voor belangen directe omgeving en markt dan voor 

belangen van de politiek.  

Momentum in organisatie, politiek, etc. is vaak van belang 

om te komen tot besluiten of aanpassen van reeds genomen 

besluiten (bijv. de brief van DGMO). 

Projectplanning en projectvoortgang is bepalend om te 

komen tot besluiten. 

Behoefte om alle informatie te hebben zodat er grote mate 

van zekerheid is dat het juiste besluit wordt genomen ook 

als dat leidt tot vertraging in de besluitvorming.  

Vanuit de professionele inhoudelijke kennis en ervaring 

bereid risico te nemen een  besluit te nemen op de 

beschikbare (onvolledige) informatie (geen besluit nemen 

geeft ook risico’s). 

Grote betrokkenheid op het zorgvuldige proces dat moet 

worden doorlopen. 

Grote mate van betrokkenheid op de inhoud, daarom moeite 

met besluiten die niet het beste voor de ‘inhoud’ zijn.  
 
Om deze arena’s te verbinden is er een OG/ON relatie ingebouwd welke in meestal vorm wordt 
gegeven in een stuurgroep waarin vertegenwoordigers van de HID’en zitting hebben. De 

Onderwerp

Logboek bijhouden Gesprekken met collega’s

Formuleren eerste 
onderzoeksvraag

Tijdlijn reconstrueren

Cruciale momenten 
kiezen

Eerste analyse cruciale 
momenten / quick scan

patronen

Toetsing van de patronen

Formuleren 
verbetermaatregelen

Conclusies 

Reflectie op de opgave
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opdrachtgever (OG) is hierin de regionale dienst die beheerder is van het areaal. De 
opdrachtnemer is de projectorganisatie (PPO of GPO) die intern opdrachtnemer is van de GWW 
projecten. In de projecten waar het hier om gaat is de het organisatieonderdeel dat 
verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de informatievoorziening (CIV) toeleverancier en 
deelnemers aan het project. In de stuurgroep is deze ook vertegenwoordigd. Ook andere 
belanghebbenden zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep. Ze zijn geen onderdeel van de formele 
sturingslijn, maar voor het succes van deze projecten zijn dit wel een essentiële spelers. De 
stuurgroep bestaat daarmee uit meer leden dan de formele sturingslijn, waarvan het mandaat dan 
ook niet altijd helder is als het gaat om de besluitvorming.  
 
In de praktijk gaat dit goed zolang deze stuurgroepen positieve besluiten kunnen nemen. Bij 
besluiten die pijnlijker van aard zijn loopt dit echter moeizaam (in de praktijk van deze casus het 
voorbeeld van het niet tijdig beschikbaar hebben van bouwblokken die moeten worden toegepast in 
de renovatie van de tunnel). Er zijn dan twee mechanismen die vaak optreden:  
1. De stuurgroep vindt niet dat het zelf het mandaat heeft dat besluit te nemen. De bestuurlijke 

arena (HID’en of zelfs de DG) moet dan betrokken worden. Het besluitvormingsproces is daar 
eigenlijk niet op ingericht, tenminste niet voor het tempo waarmee het nodig is dergelijke 
besluiten te nemen zonder projectvertraging; 

2. De stuurgroep neemt een besluit waarvan later blijkt dat dit buiten de kaders ligt die de  
bestuurlijke arena heeft gesteld. Het besluit wordt later terug gedraaid.  

 
Hiermee wordt de verbinding die wordt gezocht door een stuurgroep in te zetten doorbroken. De 
tussenkomst van de bestuurlijke laag leidt dan vaak tot vertraging in de besluitvorming dan wel 
het ter discussie stellen van reeds genomen besluiten en het zelfs terug draaien daarvan. Daar 
waar in de stuurgroep de bestuurlijke arena en de professionele arena goed vertegenwoordigd zijn, 
zie je dat indien de besluitvorming wordt opgetild de professionele arena niet meer aan tafel zit. De 
balans tussen beide werelden wordt daarmee verstoord. 
 
In de meeste patronen die nog volgen speelt het verschil tussen deze beide arena’s en de wijze 
waarop deze worden verbonden een rol. De zoektocht in deze opgave is dus eigenlijk een 
zoektocht naar de verbinding tussen de twee arena’s, hoe herontwerpen we deze interface.   
 
2. De vakopvatting vanuit de GWW-projectenwereld en die vanuit de IV-ontwikkelwereld 

verschillen: Ontwerpen versus ontwikkelen 
Binnen de beide arena’s is er ook een groot verschil in werkwijze vanuit de GWW-projecten en de 
IV-ontwikkelaanpak. 
 
Rijkswaterstaat bouwt en onderhoudt al meer dan 150 jaar kunstwerken. Daar is ze bedreven in en 
dat pakt ze projectmatig aan. Daar zijn we over het algemeen succesvol en dat kunnen we goed. 
We hebben hierbij een gestructureerde aanpak, getypeerd door ontwikkelen.  
 
De informatietechnologie die nodig is voor het beheer, onderhoud, gebruik en bediening van de 
objecten speelt een steeds grotere rol. Rijkswaterstaat ziet de noodzaak op hierop te innoveren en 
ontwikkelen. Ontwikkelen kent echter een geheel andere dynamiek.  
 
Joop Bos heeft die verschillen kaart gebracht. In onderstaand overzicht zijn de meest relevante 
voor deze opgave opgenomen. 

Ontwerpen Ontwikkelen 

Organisatie als tekortkoming Organisatie als bron van ervaring 

Nieuw ontwerp met blauwdruk Verbeteren vanuit huidige organisatie 

Stabiele eindsituatie Vergroting veranderingsvermogen 

Eenmalig lineair proces Voortdurend iteratief proces 

Scheiding ontwerp en invoering Vloeiende overgang tussen fasen 
 
Echter in de situatie van de renovatieprojecten waarin bouwblokken voor IV-onderdelen moeten 
worden ingezet is dat de twee vermengd worden in het project. Daarbij zijn de 
verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de renovatieopgave enerzijds en de ontwikkelopgave 
anderzijds bij twee verschillende organisatieonderdelen neergelegd. De sturingswijze van beide 
organisaties is daarom ook verschillend. Dat beide doelstellingen en werkwijzen nu in één project 
zijn belegd, betekent dat twee werkwijzen moeten worden gecombineerd. En in het kader van het 
voorliggende vraagstuk: Ook de besluitvormers hebben een heel andere achtergrond en kijken 
verschillend naar vraagstukken die hen worden voorgelegd.  
 



 
 

9 
 

3. Er is een mozaïek aan arena’s en besluitvormingsprocessen 
Bij het renoveren van de tunnel worden meerdere IA-bouwblokken toegepast. In de voorliggende 
casus gelden hierbij de volgende wijze van toepassing: 
- Het bouwblok voor bediening, bewaking en besturing van de tunnel wordt ontwikkeld in het 

renovatieproject en daarin ook toegepast.  
- Daarnaast worden bouwblokken toegepast die reeds gereed zijn. Deze worden toegeleverd 

door de CIV, daarachter zit een beheerorganisatie voor die bouwblokken.  
- Ook zijn er bouwblokken die parallel aan het renovatie project ontwikkeld worden en moeten 

worden toegepast. Het betreft in dit geval het audiobouwblok, videobouwblok en het bouwblok 
voor een uniforme werkplek op de verkeerscentrale waarvan uit de bediening van de tunnel 
plaats vindt. De opdrachtgever voor audio en video is ook de regio, de opdrachtgever voor de 
uniforme werkplek het landelijke organisatieonderdeel dat verantwoordelijk is voor het 
verkeersmanagement. De opdrachtnemer voor beide is de CIV. Voor deze bouwblokken is een 
andere stuurgroep ingericht.  

Noot: een aantal bouwblokken is alleen voor tunnels bedoeld, een aantal bouwblokken is zowel 
voor tunnels als voor bruggen en sluizen. 
 
Om te komen tot een werkende tunnel moeten al deze bouwblokken en de installaties in de tunnel 
met elkaar samen werken. Voor een deel van de besluiten die deze stuurgroepen nemen is er dus 
afhankelijkheid tussen de stuurgroepen onderling en de besluitvormingsprocessen. En elk van de 
opdrachtgevers en opdrachtnemers bevindt zich deels ook in een andere bestuurlijke arena met 
andere belangen. Hierdoor ontstaat eigenlijk een mozaïek aan besluitvormingsprocessen. 
  
II Consequenties van de in categorie I genoemde patronen (secundaire patronen) 
In categorie I zijn patronen opgenomen die zorgen dat besluitvorming complex is in drie 
dimensies; Het verschil tussen de bestuurlijke belangen en de projectbelangen, het verschil in 
projectmatig werken en werken aan een ontwikkeling en de mozaïek in de besluitvorming waardoor 
in een aantal gevallen er 3 stuurgroepen c.q. sturingslijnen nodig zijn om tot één besluit te komen.  
 
Deze complexe omgeving leidt bijna automatisch tot effecten in de manier waarop de 
samenwerking wordt vorm gegeven en men verantwoordelijkheid neemt voor de belangen van de 
ander.  
 
4. Op systeem niveau is sprake van ‘onbedoelde tegenstranders’  
Tussen de professionele arena in de projecten en de bestuurlijke arena op HID-niveau ontstaat het 
door Jaap Schaveling in zijn boek ‘Systeemdenken’ beschreven patroon van onbedoelde 
tegenstanders. Het is in de basis de bedoeling dat de bestuurlijke arena besluiten neemt en 
omstandigheden creëert zodat het project het projectresultaat kan neerzetten. Tegelijkertijd is het 
de bedoeling dat het project dit zo uitvoert dat de bestuurlijke wereld de organisatiedoelstellingen 
kan waarmaken en de afspraken die zij daarover maakt met omgeving en politiek in te vullen.  
 

Beide werelden hebben echter de 
neiging lapmiddelen toe te passen 
op het moment dat dit anders 
gaat. De situatie voor de ingreep 
was daarvan een voorbeeld. De 
organisatie wilde graag een IA-
ontwikkeling realiseren die op 
lange termijn een voordeel 
oplevert in beheer en onderhoud 
én deze ontwikkeling toepassen in 
een renovatieproject. Zowel het 
ontwikkelproject als het 
renovatieproject willen daar in de 
basis graag invulling aangeven. 
Op het moment dat vanuit een 
van beide arena’s niet wordt 
geleverd wat nodig is vanuit de 
andere arena om het eigen succes 
waar te maken worden 
lapmiddelen ingezet. Het project 

bakent bijvoorbeeld de scope hard af zodat de organisatiedoelstelling niet volledig waargemaakt 
kan worden, de organisatie levert bij tekort aan personele middelen minder mensen aan het 
project waardoor de projectdoelstelling niet volledig waargemaakt kan worden. Hiermee ontstaat 
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een zichzelf versterkend effect en worden de beide arena’s onbedoeld tegenstanders van elkaar in 
plaats van dat ze bijdragen aan elkaars succes.  
 
5. Er is sprake van externe attributie 
De eerder beschreven complexiteit vertaalt zich er al snel in dat de bal regelmatig naar elkaar 
wordt doorgespeeld. De CIV wijst naar GPO als zijn de een organisatie die niet bereid is 
ontwikkelingen op te pakken c.q. te implementeren in hun projecten. Tegengesteld wijst GPO naar 
CIV als ontwikkelprojecten in hun ogen ‘steeds’ uitlopen, waardoor toepassen ervan in de projecten 
niet kan of lastig is. Hetzelfde geldt in de relatie met de beheerder c.q. Opdrachtgever.  GPO/CIV 
wijst naar de beheerder voor een onduidelijke opdracht of slechte areaalinformatie, de beheerder 
naar GPO/CIV als het gaat om niet handelen binnen de opdracht of slechte opleverdossiers. 
 
De betrokken organisatieonderdelen hebben dus de neiging tot een ‘external locus of control’ 
waarbij de schuld buiten de eigen persoon en buiten de eigen organisatie wordt gelegd in 
tegenstelling tot een ‘internal locus of control’ waarbij je zelf de regie neemt en onderdeel wordt 
van de oplossing.  
 
6. Er is sprake federatieve samenwerking (i.p.v. collegiale samenwerking) zowel tussen 

organisatieonderdelen binnen RWS als tussen projecten onderling 
De collegiale samenwerking die nodig is om tot een gezamenlijk resultaat te komen komt door de 
complexe situatie moeilijk van de grond. Teams en afdelingen neigen naar een meer federatieve 
samenwerking. Hierin werk je wel samen, maar houdt elke partij in de samenwerking zijn eigen 
verantwoordelijkheden. In een samenwerking zie je dat terug doordat men vooral denkt vanuit het 
eigen organisatieonderdeel en/of eigen projectorganisatie en voor een veel kleiner deel vanuit de 
verantwoordelijkheid van de totale organisatie. In een collegiale samenwerking is dat andersom.  
 
In mijn waarneming is dit, ondanks een al langjarige inzet om meer te werken als één RWS, nog 
steeds het geval. Tussen organisatieonderdelen, maar ook tussen afdelingen binnen een 
organisatieonderdeel.  
Projectteams zijn vaak samengesteld uit medewerkers van verschillende afdelingen van 
verschillende organisatieonderdelen en hebben binnen het project wel vaak een collegiale 
samenwerking. Een veel gehoorde uitspraak is ‘best for project’. Toch is er in mijn beleving ook 
hier nog steeds sprake van federatieve samenwerking als het gaat om de samenwerking met 
andere projecten, de afdelingen, etc.  
 
III Consequenties die hun voedingsbodem vinden in categorie I en II (tertiare patronen) 
De complexiteit beschreven in de meer fundamentele patronen en bijna automatische gevolgen 
daarvan voor de samenwerking en het nemen van verantwoordelijkheid vormen een 
voedingsbodem voor een aantal negatieve effecten.  
 
7. Er is sprake van positioneel spel (regressie, macht, invloed) 
Oscar David benoemt in zijn boek ‘Macht’ 3 soorten macht 

• Macht 1.0 Survival of the fittest en het recht van de sterkste 
• Macht 2.0 Checks and balances 
• Macht 3.0 De integriteit van de macht 

 
Bij Rijkswaterstaat is veelal sprake van checks and balances, zeker in de projecten. Als het 
spannend wordt gaat het recht van de sterkste aan zwaardere rol spelen. In het spel tussen de 
mensen met de formele macht (directeuren, HID’en), maar ook in het spel tussen de expertmacht 
en de formele macht.  
Er kan dan een situatie ontstaan waarbij alleen de formele macht nog aan tafel zit en bij de echt 
belangrijke besluiten zie je vaak dat de echte experts (het projectteam) niet aan tafel zitten. 
Besluitvorming lijkt daarmee voor het project verder weg te komen staan van wat het beste is voor 
project en er is minder begrip voor gemaakte keuzes.  
 
8. Framing heeft een belangrijke rol gespeeld in de besluitvorming 
Bij de framing spelen twee zaken een rol in onderhavige casus: 
1. Vanuit het renovatieproject is heel sterk het frame neergezet dat de planning ‘heilig’ is. Dit is 

vanuit het project gedacht niet onlogisch omdat er afspraken worden gemaakt met 
stakeholders, ramingen worden gemaakt gebaseerd op een aanpak met planning, etc. Dit 
frame werd echter bovengeschikt aan het frame dat het project een launching project was voor 
bouwblokken. Tot aan de zomer van 2019 was dit overigens een succesvol frame en zag 
iedereen dat als positief; 
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2. De ontwikkeling en toepassing van bouwblokken werd tegelijkertijd vrijwel door iedereen 
negatief geframed. Iedereen leek in dat negatieve frame te stappen. Terwijl er de afgelopen 
jaren aanzienlijke stappen zijn gezet komt dat eigenlijk niet over het voetlicht. Een voorbeeld 
hiervan is dat in de zomer van 2019 het erover ging dat de bouwblokken niet zouden worden 
toegepast en daarom niet de ambitie van RWS zou worden behaald. Er werd op gereageerd 
door terugvalscenario’s te ontwikkelen (bevestiging van het frame) of door te ontkennen door 
middel van verdediging (feitelijk ook een bevestiging van het frame). 

 
De combinatie van deze twee maakte het ook dat er bijgedragen werd aan twee tegenstromen:  

• De renovatie moet door en niet belast worden met bouwblokken; 
• We behalen als we zo doorgaan halen ons doel met de bouwblokken niet, er moet dus een 

kanteling komen in de projecten. 
 
9. Veerkracht binnen het team komt onder druk te staan 
Het is niet vreemd dat de veerkracht van teams onder het totaal van bovengenoemde 
omstandigheden zwaar onder druk komt te staan.  
 
Joop Bos geeft in zijn sheets als het gaat over veerkracht de volgende definitie van veerkracht: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook in onderhavige casus is de veerkracht van het medewerkers in het team en daarbuiten zwaar 
op de proef is gesteld. Het projectteam uit deze opgave was en is een behoorlijk sterk en stabiel 
team dat ver gaat om de opgave waar te maken. Maar toen in de zomer van 2019 er een ingreep 
plaats vond die er mogelijk toe leidde dat een groot deel van het werk dat de afgelopen jaren was 
verzet terug zou worden gedraaid koste het wel tijd en enige moeite om terug te veren en weer 
constructief te handelen.  
 
Noot: de patronen zoals ze hier staan zijn gebaseerd op mijn waarnemingen en analyse in mijn 
huidige project. Grotendeels komen ze overeen met wat ik heb gezien in een eerder project en 
sluiten ze aan bij de gesprekken die ik heb gevoerd met mensen bij de quick scan van de tijdlijn.  
 
 
VERBETERMAATREGELEN  
De verbetermaatregelen heb ik opgesplitst in maatregelen die je kan nemen op organisatieniveau 
en maatregelen die je kan nemen op projectniveau.  
 
Organisatieniveau 
1. Bewustwording creëren 
Het laten zien van de patronen en de gevolgen voor zowel projecten als lijnorganisatie draagt al bij 
aan het veranderen van wat er gebeurt. Ik heb dit al gemerkt in de interviews / gesprekken die ik 
heb gehouden. Herkenning zorgt er al voor dat mensen bewuster nadenken over hoe zij bijdragen 
aan het besluitvormingsproces en wat ze vanuit hun perspectief kunnen bijdragen. 
 
2. Investeer in de invulling van de OG/ON-rol, de interface tussen de arena’s 
DG en HID’s maken afspraken in het bestuur en een Managementcontract. Projecten krijgen 
opdrachten mee in scopeformulieren. De OG/ON-rol wordt bij complexe projecten vaak ingevuld 
door een stuurgroep. Hiermee worden de interne opdrachtgever en interne opdrachtnemer 
bedoeld.  
Waar er voor de projecten een kader wordt meegegeven in de vorm van een scope en klanteisen 
waarin ook duidelijk wordt wanneer er besluitvorming van de stuurgroep nodig is voor invulling of 
afwijking van die afspraken is het wenselijk dat ook de stuurgroep dit soort afspraken expliciete 
vast legt met degene namens wie zij de OG/ON-rol invullen. Voorbeelden van afspraken die daarbij 
horen: 
- De stuurgroep bewaakt dat een project handelt binnen de afspraken die er zijn 

(bestuursbesluiten, managementcontract) en neemt besluiten binnen dat kader; 
- De stuurgroep faciliteert het project zodanig dat het de scope kan waarmaken;  

Veerkracht = Leren omgaan met tegenslag + terugveren 
Door:  

• Een antwoord hebben i.p.v. reageren 
• Een goed beeld vormen van de situatie 
• Constructief handelen 
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- Het moet duidelijk zijn wie binnen de stuurgroep welk mandaat heeft. Zeker omdat er vaak 
meer mensen in de stuurgroep zitten dan de formele interne opdrachtgever en interne 
opdrachtnemer;  

- Niet elk besluit is een stuurgroepbesluit, dus ook niet elk besluit moet als besluit worden 
voorgelegd aan de (hele) stuurgroep; 

- Het is de verantwoordelijkheid van de stuurgroep om te zorgen dat de bestuurlijke arena op de 
juiste wijze wordt betrokken. Zowel informatief als betrokkenheid bij besluiten buiten de 
kaders; 

- Goede afspraken over de betrokkenheid van en besluitvorming door de bestuurlijke arena 
zodat het vertragen van besluitvorming of terug komen op besluitvorming kan worden 
voorkomen.  

 
3. Koppel de dynamieken vanuit de (GWW-)projectenwereld en de (IV-) ontwikkelwerelden aan 

elkaar op organisatieniveau 
ICT-ontwikkeling speelt een steeds belangrijkere rol in onze infrastructuur. Het is onvermijdelijk 
dat deze twee werelden beter met elkaar verbonden moeten te worden. Het is zelfs noodzakelijk 
als we de (maatschappelijke) opgave die we hebben als RWS willen invullen.  
 
Binnen de organisatie loopt momenteel een traject ‘De Fabriek’,  dit traject zal naar verwachting 
ook een bijdrage leveren aan de verbinding tussen deze twee werelden. (zie ook maatregel 7 voor 
de meer projectspecifieke invulling) 
 
4. Oefen met besluiten nemen in goede tijden 
Op het moment dat er geen lastige besluiten voorliggen hebben we de neiging deze niet expliciet 
door de hele besluitvormingslijn heen te nemen c.q. deze zorgvuldig vast te leggen. Er is een 
mozaïek aan arena’s en besluitvormingsprocessen dat niet dezelfde route doorloopt als wanneer 
het een lastiger besluit zou betreffen. Door dit juist wel expliciet te doen kan bij de minder lastige 
besluiten juist worden geoefend met mandaat, geldende kaders, relaties in de stuurgroep en 
relaties met eventuele andere stuurgroepen. Hierdoor wordt de besluitvormingsstructuur steeds 
expliciet gebruikt en hoeft deze niet alsnog te worden ingericht als er een keer een lastig besluit 
voorligt.  
 
Bijkomend effect is dat door de hele besluitvormingsroute ook bij niet lastige besluiten te 
doorlopen krijgen alle betrokken ook meer inzicht in de projectbeslissingen die positief verlopen. 
Dat helpt bij het krijgen positieve frame.  
 
Projectniveau 
5. Investeer in de relatie tussen de bestuurlijke arena en de professionele arena 
Hoewel het formeel de taak van de stuurgroep is de bestuurlijke arena te betrekken heeft een 
projectteam meerdere mogelijkheden bij te dragen aan de relatie hiermee. Dit kan o.a. door: 
- De opdrachtgevende HID’en mee te nemen in voortgangsberichten of nieuwsbrieven van het 

project; 
- Bij wisseling van HID’en het project onder de aandacht te brengen; 
- De stuurgroep er actief op te wijzen dat een besluit de kaders van bestuursbesluiten of 

afspraken uit het managementcontract raken. 
 
6. Bepaal zelf het frame, laat zien wat er goed gaat  
In de projectenwereld wordt vaak gedacht vanuit het eindresultaat. Alles wat niet gehaald wordt 
van dat eindresultaat wordt vaak gezien als falen. Vanuit een renovatie of aanlegproject is dat ook 
niet zo vreemd. Als het resultaat niet wordt gehaald kan de weg, de sluis, de brug of de tunnel niet 
open. 
Bij een ontwikkeling hebben we tot nu toe de neiging dat op dezelfde manier neer te zetten. Terwijl 
een kenmerk van een ontwikkeling is dat de exacte oplossing voor wat je met de ontwikkeling wilt 
bereiken nog niet bekend is. Dat betekent dat elke stap op weg naar wat je wilt bereiken in een 
positief frame kan worden geplaatst. 
 
7. Koppel de dynamieken vanuit de (GWW-)projectenwereld en de (IV-) ontwikkelwerelden aan 

elkaar op projectniveau 
In een project waarin een ontwikkeling plaats moet vinden is er geen keuze, de werelden moeten 
verbonden worden anders behaal je de projectdoelstellingen niet. Manieren waarop verbonden kan 
worden zijn: 
- Gelijkwaardigheid van het uiteindelijke doel dat moet worden behaald. Planning technisch kan 

er een verschil zijn, een ontwikkeling is tenslotte iets dat continu doorloopt en een project kent 
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een einde. In de keuzes die worden gemaakt kun je echter wel de effecten op beide 
doelstellingen meenemen; 

- Gelijkwaardigheid binnen het team, beide disciplines zitten gelijkwaardig aan tafel; 
- Koppelen van mijlpalen. Voor een aanleg of renovatie heb je bepaalde producten nodig vanuit 

de ontwikkeling voor bijvoorbeeld het ontwerp van, in deze casus, de tunnel of 
vergunningaanvragen. Deze expliciet maken in de tijd, zorgt voor zekerheid van levering voor 
de aanleg of renovatie en voor heldere afbakening voor de ontwikkeling op een bepaald 
moment in de tijd. 

 
Als je dit op projectniveau goed organiseert in het klein, kan dat ook een positief effect hebben in 
de organisatie. Zie ook verbetermaatregel 3. Dat wat op organisatieniveau in het groot moet 
gebeuren, kun je als project in het klein. Omdat dit ook een veel overzichtelijker is doordat er 
minder mensen bij betrokken zijn kun je hier ook een olievlekwerking vanuit laten gaan voor de 
organisatie als geheel. 
 
8. Investeer in het team  
Alles staat of valt met een goed team. We selecteren mensen in een team vaak op hun inhoudelijke 
kwaliteiten en met een beetje geluk is er nog ruimte om ook keuzes te maken om te komen tot 
een team dat goed kan samenwerken. Managers zijn zich steeds meer bewust van de noodzaak tot 
teambuilding en teamontwikkeling. In de fase dat het ‘goed’ gaat investeren in veerkracht en het 
nemen van verantwoordelijkheid als team kan eraan bijdragen dat ook als het lastig wordt er 
steeds een goed beeld gevormd kan worden van de situatie en kan worden meegedacht en 
meegewerkt aan de oplossing in plaats van het (blijven) bedenken van redenen om iets niet te 
doen. Hiermee is de kans groter dat je zelf aan tafel blijft zitten bij de besluitvorming in plaats van 
dat er over je wordt besloten.  
 
 
BEANTWOORDING HOOFDVRAAG 
De hoofdvraag is: Wat kun je vanuit het project / in je rol als projectmanager ‘slightly different’ 
doen om de besluitvorming ‘aan de top’ te verbeteren? 
 
Natuurlijk gaat deze opgave over besluitvorming waar je als project beperkt invloed op hebt. Als 
project ga je vooral om met de besluitvorming door de interne opdrachtgever en opdrachtnemer, 
vaak georganiseerd in een stuurgroep waarin ook de andere stakeholders zitting hebben. De casus 
waar het hier om gaat, en ook bij andere projecten, gaat vooral spelen als de stuurgroep niet meer 
het mandaat heeft of denkt te hebben om de besluiten die voorliggen te nemen. Toch zijn er zaken 
die je als project net iets anders kan doen, waardoor het ook in die gevallen soepeler kan lopen.  
 
De maatregelen 5 t/m 8 liggen in de directe invloedssfeer van de projectmanager en het team. Ze 
hebben misschien niet een directe relatie met de besluitvorming, maar dragen er wel positief aan 
bij.  
Ook als het gaat om de verbetermaatregelen op organisatieniveau kun je vanuit de rol van 
projectmanager dingen net iets anders doen. Het onderwerp besluitvorming bespreekbaar maken 
zorgt voor bewustzijn, het maken van goede afspraken met de stuurgroep over hun rol kan eraan 
bijdragen dat zij zich bewuster zijn van hun rol ten opzichte van de bestuurlijke arena. Ook heb je 
als projectteam door het agenderen van besluiten en de wijze waarop je dat doet invloed op het 
oefenen met ‘positieve’ besluiten zodat de structuren staan op het moment dat de besluiten 
lastiger worden.  
 
 
REFLECTIE EN EIGEN HANDELINGSPERSPECTIEF 
Toen ik begon aan deze opgave zou ik deze in augustus 2020 afronden. In maart 2020 zijn we 
geconfronteerd met de Coronacrisis en moesten we thuis werken. Ik was toen op het punt van de 
quick scan en de vertaling naar patronen. Ik heb daardoor minder dan ik me had voorgenomen 
kunnen sparren over de patronen en de verbetermaatregelen dan ik me heb voorgenomen. 
Anderzijds heb ik wel al een aantal verbetermogelijkheden kunnen verkennen in de praktijk 
hetgeen ook waardevol is gebleken. De eerste verbetermaatregel gaat over bewustwording in de 
organisatie. Interessant daarbij is dat ik door het doen van deze opgave, met name het 
onderzoeken van de patronen, ook zelf bewuster ben gaan kijken naar wat er gebeurt en hoe ik 
daar op kan bijsturen. Er is als het ware een interactie ontstaan tussen deze opgave en wat ik in 
mijn project heb gedaan nadat er in september 2019 een besluit is gekomen in de voorliggende 
casus. Ik heb ultiem de kans gehad om waarnemingen en patronen bespreekbaar te maken en 
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zaken in de projectaanpak te verwerken die ik geleerd heb ik de opgave. Hierdoor zal ik de laatste 
subvraag deels beantwoorden met zaken die ik zelf al in de praktijk heb kunnen brengen.  
 
Voorbeelden van het eigen handelingsperspectief:  
- Direct door invulling te geven aan de maatregelen 5 t/m 8. Enkele voorbeelden hierbij:  

o In de projectaanpak expliciet aandacht voor het verschil tussen ontwerpen en 
ontwikkelen, dit ook als leerdoel voor het project benoemen en dit ook expliciet 
uitdragen in bijeenkomsten. Hiermee wordt dit verankerd in de projectaanpak en 
tegelijkertijd wordt het vertaald in een positief frame; 

o Meer aandacht geven aan teamontwikkeling en dan met name door te zorgen dat je 
investeert in een veerkrachtig team dat de verantwoordelijkheid niet buiten zichzelf 
plaatst. Dit sluit ook aan bij de gedachte van RWS over opgavegericht werken. De 
opgave die je als team hebt is breder dan je opdracht. Als die opgave iets anders 
vraagt van het team dan de oorspronkelijke, moet het team in staat zijn mee te 
denken in plaats van argumenten tegen bedenken. 

- Indirect door bij te dragen aan maatregelen 1 t/m 4. Enkele voorbeelden hierbij: 
o het maken van goede afspraken met de stuurgroep over hun rol kan eraan bijdragen 

dat zij zich bewuster zijn van hun rol ten opzichte van de bestuurlijke arena en er ook 
daar meer expliciete afspraken worden gemaakt over hun rol en het betrekken van de 
bestuurlijke arena;  

o door het agenderen van besluiten en de wijze waarop je dat doet heb je invloed op het 
oefenen met ‘positieve’ besluiten zodat de structuren staan op het moment dat de 
besluiten lastiger worden; 

o In de bewustwording van de complexiteit van de besluitvorming investeren door hier 
op meerdere niveaus het gesprek over te voeren, 1-op-1 en in bijeenkomsten;  

o Door als projectteam expliciet aandacht te geven aan verschillen tussen ontwerpen en 
ontwikkelen en dit ook uit te dragen, laat je ook anderen zien wat wel en niet werkt en 
kan dit ook breder in de organisatie opgepakt worden.  
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