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Een wereld op zich 

De tijdelijke projectcollega’s van de projectleider hebben logischerwijs niet dagelijks met 

projectmanagement te maken. Dat komt doordat ze deel uitmaken van meer continue 

werkprocessen in hun organisatie. Luister maar eens naar een paar reacties:  ‘het lijkt wel of 

ik ineens in een andere wereld terecht ben gekomen. Andere cultuur, ander gedrag, andere 

normen en waarden. Wat wordt er nou eigenlijk van me verwacht?’. Mocht u dit herkennen, 

u bent echt niet de enige!  

 

Systemen en structuren 

Over projectmanagement is al veel geschreven. Er zijn veel uitgekiende systemen en 

structuren voorhanden. Prince2, Itil, IPMA, Scrummen, en ga zo maar door. Wat ze allemaal 

gemeen hebben zijn onderwerpen als formaliseren en faseren; kostenbeheersing, 

tijdsplanning, kwaliteitsborging, communicatie en organisatie. En bij al die onderwerpen 

hoort een veelheid aan instrumenten, waarmee men het doel kan realiseren. En toch slagen 

lang niet alle projecten. Sterker nog, uit onderzoek bleek dat 70% van de projecten niet het 

gewenste resultaat oplevert. De oorzaak zit hem vaak niet zozeer in de instrumenten, maar 

meer in de mensen. Knelpunten in het mensenwerk kunnen we vinden als we kijken naar de 

essentie van projectmanagement. 

 

Essentie 

Want wat ís projectmanagement nu eigenlijk? Wat is de essentie? Wat betekent het voor u 

persoonlijk om aan projectmanagement te doen? Laten we hier eens stilstaan bij twee 

aspecten van de invalshoek van ‘alpha’, de menselijke kant.  

 

Projectmanagement is in essentie het gezamenlijk realiseren van een collectief doel. Puur 

mensenwerk dus. Projectmanagement brengt mensen tot interactieve samenwerking. 

Intentie en Attitude, dát zijn de menselijke aspecten waarmee u persoonlijk een waardevolle 

bijdrage levert aan projectmanagement. 

 

Intentie 

Belangrijk is, dat het gezamenlijke doel vooraf ‘klip en klaar‘ wordt geformuleerd: het venijn 

zit in de start, niet in de staart. De start van het project vraagt van u een heldere en trefzekere 

omschrijving van de doelen en de werkwijze van de organisatie. Hoe beter uw omschrijving, 

des te beter de definitie van uw doel en des te sterker uw intentie, dat doel te realiseren.  

 

Attitude 

Interactieve samenwerking vraagt om een attitude met betrokkenheid als basis. 

Betrokkenheid op het gezamenlijke doel, op de achtereenvolgens te nemen stappen én op de 

mensen met wie u tijdelijk samenwerkt. Want net als u zijn zij een schakel in de 

‘productieketen’. Staat u open voor een beschrijving van een aantal effectieve gedragingen 

waarin de gewenste attitude tot uiting komt? 
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Plan van Aanpak 

Schrijf bijvoorbeeld vooraf een gedegen Plan van Aanpak. Kortweg is hier de opgaaf: benoem 

het concrete resultaat en benoem de stappen. Benoem en beleg de acties. Check of alles voor 

iedereen duidelijk is. Monitor de voortgang en reageer, communicéér als u afwijkingen 

constateert. 

 

Procesdenken 

Betrokkenheid komt ook tot uiting in het besef dat u een schakel bent in een productieketen. 

Kén de processtap die vóór u zit. Kén uw eigen processtap. Chéck of u begrijpt wat er van u 

wordt verwacht. Check of u met de input die u krijgt in staat bent output te genereren 

waarmee uw opvolger in het proces echt verder kan. En check ook dat … persoonlijk.  

En accepteer dat uw project-collega’s ook zo te werk gaan. Zij hebben immers hetzelfde 

gezamenlijke doel! 

 

Resultaat 

Voor het uiteindelijke resultaat van een project is zeer zeker van belang dat we de juiste 

structuren en methoden hanteren. Op een vakkundige wijze. Dat spreekt voor zich. En toch… 

het zou uiteindelijk wel eens de menskant kunnen zijn, waarmee uw project valt of staat. 

Intentie en Attitude vormen in essentie de basis van een succesvol project, want 

projectmanagement is in essentie vooral mensenwerk.  

 

Meer informatie over Projectmanagement?  

Lees verder op www.cobaltconsult.nl of bel of mail naar mail Hans Schut, Cobalt Consult. 
Mailadres: h.schut@cobaltconsult.nl Telefoonnummer: 06 17 565692 
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