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1

Inleiding

Begin 2009 nam ik de leiding over van het team dat namens de gemeente Amsterdam werkt aan de
ruwbouw van de diepe stations. Het was duidelijk dat het nodige was fout gegaan in de voorgaande
periode. Er moesten dingen veranderen. Afgemeten aan de (tussen)resultaten anno 2013 zijn we daarin
geslaagd. Onze prognoses van de “kosten einde werk” zitten al jaren op hetzelfde niveau en op de
prognose oplevering lopen we zelfs 1 tot 6 maanden voor. En niet onbelangrijk, de relaties met
belanghebbenden zijn sterk verbeterd en vanuit onze beleving constructief.
De veranderingen binnen het team diepe stations kun je niet los zien van de veranderingen in de gehele
Noord/Zuidlijn organisatie zoals op het gebied van “corporate” communicatie. Hierover vindt u elders op
deze site verhalen. In dit artikel beperk ik me tot de basisgedachte achter de veranderingen in het
management van de diepe stations. Ik ga hierbij vooral in op die aspecten die buiten de mainstream ideeën
over projectmanagement vallen. Daarmee doel ik op de ideeën en de best practices die u vindt in de
meerderheid van de boeken over projectmanagement. Ik wil u graag laten zien dat projecten leiden meer,
en soms zelfs iets anders, vraagt dan het volgen van handboeken.

2

Mainstream ideeën over het managen van projecten

Vorig jaar had ik de eer als keynote speaker op te treden op het jaarcongres van de Best Practice User
Group, een platform dat de dialoog over best practices wil stimuleren en de kennis daarover wil
verspreiden. De dagvoorzitter vroeg mij: “Meneer Scheffrahn, welke best practices gebruikt de
Noord/Zuidlijn?, PRINCE2®, MSP®, P3O® ….”. Tja.. “dat weet ik eigenlijk niet, een beetje van alles wat
waarschijnlijk” was mijn antwoord.
Vanzelfsprekend is er niets mis met best practices en evenmin met het verspreiden ervan. Sterker nog,
iedereen gebruikt best practices. Vaste routines om dingen te doen en die hun nut in de praktijk hebben
bewezen. Zo maak ik altijd een boodschappenlijst voordat ik op zondagmorgen naar de lokale JUMBO ga.
Dat doe ik vanuit het oogpunt van kwaliteitsborging (anders vergeet ik geheid iets) en vanuit efficiency (ik
zet alles namelijk op de volgorde waarin het in de rekken van de supermarkt staat). Ook meet ik altijd de
tijd die ik nodig heb vanaf het klaphekje bij binnenkomst totdat ik buiten sta. Ik maak er een beetje een
sport van. Daardoor kost het bezoek naar mijn beleving minder tijd.
Met vaste patronen (lees procedures), checklisten en het gebruik van instrumenten is mijns inziens dus
niets mis. En toch voelde ik een licht allergische reflex bij me opkomen toen ik die vraag kreeg op het
congres. Die allergische reactie komt voort uit de verwachtingen die sommigen lijken te hebben van het
effect van de toepassing van best practices en de daaraan gekoppelde waardeoordelen:
kostenoverschrijdingen zijn gevolg van slechte bewaking en/of slecht risicomanagement. Ze zijn daarmee
verwijtbaar en dus zegt het iets over de over de professionaliteit van de projectmanager en zijn team.
Vervanging is dan de oplossing.
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Waar komt dat verwachtingspatroon en oordeel vandaan? Elke theorie is volgens filosoof Kuhn gebaseerd
op veronderstellingen en waarden, een paradigma. In de projectmanagement literatuur wordt het
onderliggende paradigma vrijwel nooit uitgeschreven. Het is impliciet. Wetenschappers hebben afgeleid
dat het (impliciete) paradigma van de mainstream projectmanagementtheorie overeen komt met
(filosofische) concepten als het Logisch Positivisme, Newtonism en Reductionisme. Binnen deze
concepten nemen begrippen als “rationaliteit”, “logica”, “objectieve waarheid”, “universele wetmatigheden“
en “voorspelbaarheid” een belangrijke plek in. Uitgaande van deze basisveronderstellingen is het logisch
om de nadruk bij het managen van projecten te leggen op de structuur van organisaties en werkwijzen. Te
geloven in “one best way” en in goede en foute aanpakken. Ook de aandacht voor cijfermatige studies en
het geloof in de uitkomsten daarvan is uit dit paradigma verklaarbaar.

3

Beperkingen van het mainstream gedachtegoed

Elk model van de werkelijkheid vormt per definitie een vereenvoudiging van die werkelijkheid. In dat licht
moeten de mainstream ideeën en principes natuurlijk ook worden bezien. Maar aan het vereenvoudigen
zit een grens: “everything should be as simple as it can be, but not simpler” (Einstein). Bovendien betekent
het niet dat wat buiten het model valt niet van belang is.
Aan de veranderingen in het management van de diepe stations liggen een aantal noties ten grondslag die
buiten het mainstream model van projectmanagement vallen of de werking van die aanpak zelfs
relativeren. Zonder compleetheid te pretenderen noem ik de volgende:
•

Het verschil tussen gecompliceerd en complex

•

Feiten zijn feiten maar perceptie is realiteit

•

Samenwerken is niet hetzelfde als elkaar niet tegenwerken

•

Leiden door betekeniscreatie en -overdracht

In het onderstaande ga ik in op deze noties en vertaal ze naar onze praktijk. Het blijkt niet eenvoudig om
ze los van elkaar te behandelen. U zult merken dat tussen de bovenstaande noties verbanden bestaan.
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Het verschil tussen complex en gecompliceerd

Wat is complex en wat is gecompliceerd? In het dagelijks taalgebruik gebruiken we de woorden complex
en gecompliceerd vaak als synoniemen. Toch wordt door diverse wetenschappers onderscheid gemaakt
tussen deze twee begrippen. Gecompliceerd gebruiken zij voor systemen die uit veel, maar inerte,
componenten bestaan. De eigenschappen van de componenten veranderen niet als gevolg van interactie.
Dat is anders bij complexe systemen. De eigenschappen van elementen uit een complex systeem worden
beïnvloed door de interactie met andere elementen uit het systeem. Dat klinkt mogelijk abstract maar is
eenvoudig te begrijpen als je het vertaalt naar het dagelijks leven. Mensen die met elkaar omgaan
beïnvloeden elkaar. Jouw denkbeelden en mening zijn geen vaststaand gegeven. Bovendien kunnen
toevalligheden een grote invloed hebben, een ander kenmerk van complexe systemen.
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Doordat de elementen uit een complex systeem geen vaststaande kenmerken hebben is het gedrag van
een complex systeem ook niet geheel voorspelbaar. Anderzijds is het ook niet helemaal onvoorspelbaar.
Er zitten wel patronen in en tijdelijk voorspelbaar gedrag. Daarom spreken sommigen ook over chaordisch.

Beton storten onder overdruk bij station de Pijp,
26 november 2009, Foto Gé Dubbelman
Als ik de Noord/Zuidlijn, en andere grote projecten waarin ik actief ben geweest, afmeet aan deze theorie,
dan is in vrijwel alle gevallen sprake van een dominant complex systeem. Wat is nu het praktische belang
van deze constatering?
In de eerste plaats maakt het dat je je realiseert dat jouw project altijd onderdeel is van een groter systeem.
Dat systeem bestaat niet alleen maar uit partijen en nevenprojecten maar ook uit algemene
maatschappelijke ontwikkelingen. Dat systeem is in beweging en heeft invloed op wat er in je project
gebeurt. Binnen de mainstream aanpak is er een instrument om met deze dynamiek om te gaan: de
scopewijzigingsprocedure. Verandert er iets, dan inventariseer je de gevolgen en legt deze ter
besluitvorming voor. Is daar iets mis mee? Zeker niet, wij gebruiken ook een dergelijke procedure. Maar
tegelijkertijd realiseren wij ons ook dat de invloed van “buiten” niet een gegeven hoeft te zijn. We kunnen
het op onze beurt weer beïnvloeden. Dat vraagt een open proactieve houding waarbij je als projectmanager
en team actief op zoek gaat naar relevante ontwikkelingen en daarop acteert. Waarschijnlijk niet de eerste
associatie die je hebt bij het “strak sturen” op kosten en tijd door de scope te bewaken. We hanteren dus
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een tweeledige aanpak waarbij we de scopewijzigingsprocedure gebruiken, maar niet als defensief middel
inzetten. We gebruiken de procedure om besluitvorming te ondersteunen. Want sturen op de scope
betekent voor ons dat een bewuste keuze vooraf gaat aan de verandering.
In de tweede plaats maakt de complexiteit dat exacte voorspellingen van kosten en tijd een illusie zijn. Dit
heeft impact op ons denken over risicomanagement. Inzet van analyse-instrumenten zoals ons
planningsmodel hebben veel toegevoegde waarde. Ze geven inzicht in het gecompliceerde maar kenbare
deel van de toekomst en draagt daardoor sterk bij aan de sturing van het project. Maar we hebben niet de
illusie dat we exact kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren of zelfs maar dat we alle onzekerheden
(risico’s en kansen) kennen.
Mijn assumptie is dat we misschien maar 50% van de risico’s vooraf in kaart kunnen brengen. Naast het
actief werken met een risicodatabase en periodieke bespreking daarvan stelt risicomanagement daarom
eisen aan de cultuur van de organisatie. De organisatie moet alert zijn op early warning signs van
ontsporing. Ze moet in staat zijn verbanden te leggen tussen individuele gebeurtenissen en patronen
kunnen herkennen. Dat vraagt weer gedeeld inzicht in wat belangrijk is en wat minder aandacht behoeft
en waarbij iedereen zijn inzichten op tafel legt. In zo’n organisatie heerst een cultuur waarbij reflectie een
onderdeel van way of doing things is. Daarnaast vraagt het simpelweg om “een pot onvoorzien”. Als er
geen verborgen reserves in een raming zijn opgenomen is de kans op extra kosten nu eenmaal veel hoger
dan meevallers. Voor tegenvallers in de planning kan ik het zelfs statistisch bewijzen:
Stel er zijn 3 activiteiten die parallel gebeuren die allemaal een kans op uitlopen hebben van 50% en
voorwaardelijk zijn voor de opvolgende activiteit. De kans dat die opvolgende activiteit later kan starten
bedraagt maar liefst 87,5%.
Hoe kwantificeer je dat onvoorzien dan als je slechts 50% van de risico’s kan labelen? Wij doen het als
volgt: verschillende mensen schatten het in en beoordelen vervolgens collectief het resultaat. We hebben
dat binnen de NZ lijn geïnstitutionaliseerd met de verificatiesessies die na elke rekensessie volgen. Sessies
waarin we beoordelen of de resultaten conform onze verwachtingen zijn, overeenkomen met het
onderbuikgevoel, of misschien mooier geformuleerd: “expert judgement”. Klinkt dit te veel als natte
vingerwerk? Helaas, meer is niet mogelijk.
Een derde praktisch effect is de relatieve waarde van (gedetailleerde) plannen. Plannen maken vormt de
essentie van projectmanagement. Het laatste waar ik voor pleit is te stoppen met plannen maken. Sterker
nog: veel van wat fout gaat in projecten is het gevolg van het ontbreken van een plan. Bij het maken van
plannen is het wel verstandig rekening te houden met de complexiteit. Dat betekent dat het plan ook
anticipeert op een beperkt inzicht in de situatie en veranderlijkheid. Dat maakt dat soms een plan op
hoofdlijnen functioneler is dan een heel gedetailleerd plan. Een mooi voorbeeld komt uit mijn vorige project.
Voor de sanering van de Oostergasfabriek lag voor de uitvoering een heel gedetailleerd saneringsplan
klaar. Zowel de projectorganisatie als het bevoegd gezag wilde discussies over de wijze van uitvoering van
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de sanering vooraf voeren om te voorkomen dat deze tijdens de uitvoeringfase zouden worden gevoerd.
De oplossing leek te liggen in het vooraf maken van gedetailleerde afspraken. Echter kort na de start bleek
dat de feitelijke situatie in het veld net iets anders te zijn dan waarvan was uitgegaan bij het opstellen van
de plannen. Het gedetailleerde plan werkte nu tegen. Elke afwijking van het plan werd een milieudelict. Als
gevolg daarvan belandde het project in een crisis die alleen maar kon worden opgelost door een nieuw
plan op hoofdlijnen te maken waarin alleen de essentiële zaken werden geregeld. Dit plan van 14 A4-tjes
bleek veel robuuster dan het plan van 300 bladzijden. Een mooi voorbeeld van “less is more”.
Wat zijn samengevat nu de praktische implicaties van werken in complexe projecten? De onderlinge
afhankelijkheden in complexe systemen vragen om proactief scopemanagement. De onvoorspelbaarheid
van complexe systemen vraagt om een adaptieve organisatie en planningen met voldoende flexibiliteit en
buffers.

5

Feiten zijn feiten maar perceptie is realiteit

Binnen het Logisch Positivisme wordt er vanuit gegaan dat er een waarheid bestaat die onafhankelijk is
van de waarnemer, een objectieve waarheid. Voor sommige dingen is dat ook zo. De vloeigrens van
normaal staal ligt rond de 240 N/mm2. Dat geldt voor zowel socialistische als liberale constructeurs.
Voor veel andere zaken geldt dat niet. Een praktisch voorbeeld is hinder. Je kunt hinder bijvoorbeeld
uitdrukken in geluidsniveaus in dB, in maximale gehaltes NOx of het aantal overschrijdingen van de
afgesproken werktijden. Maar uiteindelijk is hinder een beleving. Als de buren een feestje geven dat
doorgaat tot in de nachtelijke uren dan maakt het bij mij voor de mate van irritatie uit of ze je van te voren
hebben gewaarschuwd of dat je er gedurende de nacht er pas achter komt.
Wat is het belang van de notie dat hinder op zichzelf geen betekenis heeft? Ik zie in dit geval drie
consequenties.
In de eerste plaats betekent het dat als iemand hinder beleeft, dat het altijd reëel is. In een discussie met
een buurtbewoner kun je stellen: “mevrouw, we hebben de geluidsniveaus bij onze betonpomp gemeten
en we blijven keurig binnen de wettelijke normen”. Het zal geen of zelfs negatieve invloed hebben op de
hinder die ze ondervindt. Het geluidsniveau is in deze situatie slechts een operationalisatie van hinder, niet
een synoniem.
De tweede consequentie is dat de oplossingsruimte groter is dan alleen maar maatregelen tegen geluid,
luchtverontreiniging of beperking van de werktijden. De beleving van de hinder wordt bijvoorbeeld ook
beïnvloed door je reputatie. Als je een hekel aan je buurman hebt, dan zal je je eerder storen aan de
geluidsoverlast dan wanneer je vorige week nog even een biertje met hem hebt gedronken.
De derde consequentie is wat subtieler van aard. Stel we zetten geluidschermen neer rondom de
betonpomp ondanks het beperkte effect op de geluidsniveaus (wat in de praktijk overigens niet het geval
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is). De projectorganisatie kan dat beleven als “zonde van het geld maar als we daarmee van het gezeur af
zijn…”. In mijn ogen heb je de hinder verminderd, punt. Je hebt je verantwoordelijkheid ingevuld en
geïnvesteerd in je reputatie. Ook de perceptie en de betekenis die jouw projectorganisatie aan de
maatregel geeft doet er toe. Want je programmeert jezelf. Het maakt uit in je houding.

Bouw station de Pijp in de Ferdinand Bolstraat
Mogelijk vond u het voorgaande nogal voor de hand liggen. Mijn ervaring is dat we als professionals vaak
zo vast zitten in onze technische waarheid dat we niet onderzoeken wat de beleving van de ander is.
Prachtig voorbeeld bij de diepe stations is het meetsysteem waarmee we de verplaatsingen van de panden
rondom de bouwput meten. Deze metingen waren primair bedoeld om het bouwproces te sturen.
Daarnaast konden de meetresultaten worden gebruikt bij de behandeling van claims van omwonenden in
geval schade aan hun panden. De zorgen over schade zijn rondom de Vijzelgracht groot, niet in de laatste
plaats door de verzakkingen die hebben plaatsgevonden als gevolg van verschillende incidenten. Die
zorgen uitten zich in steeds meer vragen over het meetsysteem. Het gevolg, nog meer analyses, verhoging
van de meetfrequenties, etc. Een ogenschijnlijk technische discussie die geen eind leek te hebben. Bij
onze adviseurs liep de frustratie op. De zorgen waren onterecht. Er waren in eerdere projecten nog nooit
zulke uitgebreide analyses gemaakt. Men kreeg het gevoel dat hun geloofwaardigheid op het spel stond
en dat bleek een self fulfilling prophecy. Ook bij omwonenden liepen de frustraties op. Ze kregen voor hun
gevoel nooit afdoende antwoord. Een technisch inhoudelijke discussie? Ja, die hadden we er van gemaakt.
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Een oplossing kwam pas na een goed gesprek tussen de voorzitter van de Stichting Gijzelgracht en
ondergetekende. Wat bleek, de bron van de frustratie zat, ook na enig zelfonderzoek aan de kant van de
omwonenden, vooral in de rolverdeling. Wie moest nu wat bewijzen? De bewoners moesten in hun beleving
aantonen dat wij de veroorzaker van schade waren terwijl wij, o.a. betaald van hun belastinggeld, het van
ons bordje schoven. “Waarom draaien jullie het niet om?”. Zo ontstond de omkering van de bewijslast. Als
er maar enige twijfel is, dan zorgt de Gemeente Amsterdam nu voor reparatie. In natura wel te verstaan.
Gewoon een timmerman of stukadoor langs sturen die wij hebben ingehuurd. Nog een stuk goedkoper ook
dan nog meer analyses maken.
De moraal van het verhaal? Kijk uit met discussies over wie gelijk heeft. Niet alles is een objectief feit. Het
belangrijkste instrument is in dit verband vragen stellen, open vragen waarbij je jouw oordeel uitstelt. Het
kan goede ideeën opleveren zo blijkt uit de omkering van de bewijslast.

6

Samenwerken is niet hetzelfde als elkaar niet tegenwerken

Wie is er tegen samenwerken? Bijna niemand denk ik. Maar het feit dat er zoveel over gesproken wordt,
suggereert dat we over het algemeen niet tevreden zijn over de mate waarin we samenwerken.
Gebrek aan samenwerking wordt vaak geweten aan het ontbreken van de wil om samen te werken. Ik
denk dat het vooral komt omdat we het woord te pas en te onpas gebruiken, we te weinig begrip hebben
van de manier waarop samenwerking rendeert en doordat onze maatschappij wantrouwen prioriteit geeft.
Te pas en te onpas?
Publiek Private Samenwerking werkt! Dat was de titel van een bijeenkomst die recentelijk is georganiseerd
door het Rijkswaterstaat en de Rijksgebouwendienst. Een interessante bijeenkomst met mooie bijdragen
van verschillende partijen. Eén ding blijft mij intrigeren. In de bijeenkomst stonden Design Build Finance
Maintain en Operate (DBFMO) contracten centraal. Contracten waarbij zoveel mogelijk klassieke rollen
van de overheid naar private partijen wordt doorgeschoven. Ik begrijp in dat verband de termen Publiek en
Privaat, maar samenwerken? De projectmanagers van de voorbeeldprojecten leken een prima relatie te
onderhouden met hun opdrachtnemers, maar dat is wat mij betreft niet hetzelfde als samenwerken. Mijns
inziens vraagt een samenwerkingsrelatie evenwicht in die zin dat beide partijen bijdragen aan het
gezamenlijke doel. Beide partijen voegen waarde toe en zijn daarbij afhankelijk van elkaar. Dit is in mijn
beleving afwijkend van een situatie waarin de een het werk doet en de ander het controleert. Natuurlijk kan
ook dat in goede harmonie plaatsvinden maar dat is wat mij betreft niet hetzelfde als samenwerken.
Samenwerken is niet hetzelfde als elkaar niet tegenwerken.
Het kan zijn dat ik nog geen goed beeld heb van de praktijk van PPS constructies. Ik heb persoonlijk alleen
ervaring in het leidinggeven aan alliantiecontracten. Ook moet u dit niet uitleggen als een pleidooi tegen
DBFMO of afgeleide contractvormen. De logica hierachter is ook voor mij duidelijk. Ik vraag me alleen af
of we het woord samenwerking in dit geval ‘te pas’ of ‘te onpas’ gebruiken.
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Het rendement van samenwerken
Samen waarde toevoegen in onderlinge afhankelijkheid. Wat betekent dat in de praktijk? Een voor de hand
liggend antwoord is dat je onderlinge de handelingen op elkaar afstemt en goede keuzes maakt in wat je
doet en waar je prioriteit aan geeft. Dat laatste betekent dat (gezamenlijke) besluitvorming een centrale
plaats inneemt. Martin Hetebrij presenteert daarvoor in zijn boek “Een goed besluit is het halve werk” een
mooi en praktisch model. De kwaliteit van de besluitvorming heeft volgens hem twee pijlers: de
inhoudskwaliteit en de besluitkracht. De inhoudskwaliteit wordt bepaald door de mate waarin relevante
kennis en belangen in het besluit zijn meegenomen. De besluitkracht wordt bepaald door de tijdigheid van
het besluit en de mate waarin het besluit ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Het is goed voorstelbaar dat
inhoudskwaliteit en besluitkracht soms met elkaar concurreren. Dus dat is al spannend. Maar ik zou er
graag nog een pijler aan toevoegen: de mate waarin de organisatie erin slaagt om tijdig te signaleren dat
een besluit gewenst is. Er gaan veel dingen fout omdat niet wordt gesignaleerd dat er een besluit nodig is.

Het besef van onderlinge afhankelijkheid en gezamenlijke doelstellingen zal ertoe leiden dat
samenwerkingspartners eerder geneigd zijn open kaart te spelen en relevante kennis op tafel leggen en
meningen durven geven in het besluitvormingsproces. De noodzaak tot het nemen van besluiten zal eerder
worden gesignaleerd. Daarnaast zal het per definitie een positieve invloed hebben op de inhoudskwaliteit.
Het proces om te komen tot het omkeren van de bewijslast is hiervan een mooi voorbeeld. Ook de
besluitkracht zal ervan profiteren. Besluiten zullen minder snel worden gezien als een waterig compromis
als ze herkenbaar zijn genomen met het oog op de gezamenlijke doelstelling. Dat maakt weer dat de kans
groter is dat de besluiten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Iets dat helemaal niet vanzelfsprekend is
zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.
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Voor mij staat besluitvorming dus centraal binnen samenwerking en is dat ook het mechanisme waardoor
samenwerking bijdraagt aan de sturing van een project. Een bepaalde mate aan gelijkwaardigheid is
daarbij een voorwaarde. Dat is de reden dat we in een nieuw contract met aannemer Max Bögl hebben
afgesproken dat we gezamenlijk besluiten welke versnellingsmaatregelen we nemen. Dat is niet coulance
van ons als opdrachtgever maar een maatregel om beter te sturen. Hetebrij noemt dat excellente
besluitvorming in plaats van autocratische besluitvorming.

Wantrouwen krijgt de prioriteit
Open kaart spelen is nog niet zo eenvoudig. Besluitvorming is een politiek proces. Het gaat niet alleen om
de inhoud maar ook over posities en belangen. Dat is niet goed of slecht, dat is een realiteit. Wantrouwen
ligt om de hoek. Niet alleen vanwege mogelijke eerdere slechte ervaringen van direct betrokkenen maar
ook omdat onze maatschappij is ingericht op wantrouwen.
Ik stel het misschien wat gechargeerd, maar er zijn mijns inziens beroepsgroepen die hun geld grotendeels
verdienen met dit wantrouwen. Ik denk aan accountants en juristen. Ze zijn zeker nodig. Natuurlijk kun je
niet op goed vertrouwen een jaarrekening goedkeuren. Checks and balances zijn van belang. Maar het
vraagt wel om balans. Elke misstand in ons maatschappij vertaalt zich tegenwoordig in de roep om nieuwe
regels of controles, met de illusie dat deze nieuwe misstanden voorkomen. Daarom gaat de explosie aan
regelgeving, ondanks onze pogingen tot dereguleren, nog steeds door. We stellen ons zelden de vraag
wat die controle kost en wat die oplevert. Het is natuurlijk ook niet alleen een financiële businesscase maar
ook een morele. Maar toch…. Het lijkt logisch dat in zo’n cultuur vertrouwen geven niet bepaald eenvoudig
is. Hoe graag we het ook zeggen te willen en hoeveel rendement we er ook van verwachten.
Goede besluitvorming vraagt om het bespreken van wantrouwen. Er moet voor goede samenwerking
daarom een veilige sfeer hangen. Het vraagt investeringen van betrokken partijen. Niet direct de
loopgraven in bij een conflict. Dat kan alleen als het vertrouwen er is dat gegeven informatie niet wordt
misbruikt en er in de basis op persoonlijk vlak een goede relatie is. De situatie bij conflicten is ook meestal
niet zwart-wit. Ogenschijnlijk kan je juridisch in je recht staan maar vraagt de redelijkheid en billijkheid om
een ander, genuanceerder standpunt. Als je naar de Raad van Arbitrage stapt zal deze er ook zo naar
kijken dus waarom niet meteen?
Dit laat zien hoe lastig het is om zakelijk op te treden in conflicten met opdrachtnemers. De 10 lessen van
de Noord/Zuidlijn is één van de stukken waarin gepleit wordt voor een meer zakelijke opstelling. De
gemeente moet ‘scherper onderhandelen en krachtiger optreden bij geschillen’ en ‘de verhouding met
aannemers niet te veel laten bepalen door het streven naar een goede relatie’ zo staat er in het advies.
Maar wat betekent dat dan in zo’n situatie? Elkaar de tent uitvechten in een wedstrijdje zinsontleding met
het contract als examentekst? Of op een transparante en genuanceerde manier tot overeenstemming
proberen te komen, zonder de gezamenlijke doelstelling uit het oog te verliezen? Handelen zodat de
schade, wie die ook moet dragen, zo laag mogelijk is. Dat is toch een veel beter alternatief?
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Dit vraagt wel dat de principes van redelijkheid en billijkheid consequent worden toegepast. Dat is verre
van eenvoudig en maakt dat je soms verder kijkt dan je directe geschil om oplossingen te bedenken, de
“taart groter maken”. Dit past beter in mijn definitie van zakelijkheid dan een vechtrelatie.
Zowel met belangenpartijen als met onze contractanten hebben we een duidelijke keuze voor
samenwerken gemaakt. De manier waarop we dat met aannemer Max Bögl hebben gedaan is
vermeldenswaardig. Komend vanuit een historie van strijd (er werd scherp onderhandeld en krachtig
opgetreden, de kwaliteit van de relatie met de aannemer was ondergeschikt gemaakt) hebben we begin
2012 een overeenkomst getekend waarin we hebben afgesproken alle resterende tijdsrisico’s te delen.
Geen getouwtrek over wie een eventuele vertraging heeft veroorzaakt maar direct doorschakelen naar
maatregelen. Met zo’n afspraak nemen beide contractanten een risico. Wat nu als de ander veel meer
vertraging veroorzaakt dan jij? Beide zullen de natuurlijke neiging hebben te denken dat ze meer investeren
in de samenwerking dan de ander. Herkenbaar? Of is dat bij u thuis anders? Als dat opduikt dan wordt de
rol van leiderschap belangrijk. Dat vormt een mooie brug naar mijn laatste notie.

7

Leiden door betekeniscreatie en -overdracht

Een paar weken geleden liep een leerling uit 4 VWO bij ons stage. In een gesprek stelde ze mij een zeer
relevante vraag: “meneer Scheffrahn, hoe kunt u de verantwoordelijkheid dragen voor wat 40 mensen in
uw team doen?”.
Toen ik de leiding overnam van het team in 2009 constateerde ik dat mijn voorganger veel zelf deed, ook
al had hij een team van 20 mensen. Ik herken dat. Gedurende lange tijd in mijn carrière had ik moeite om
dingen uit handen te geven. Als ik dat deed dan instrueerde ik mijn medewerkers alsof zij mijn linker en
rechter hand waren (hand en niet hersenen!).
Dat lukte bij overzichtelijke situaties die ik eerder had meegemaakt. Maar voor nieuwe onbekende zaken
wist ik niet welke instructie ik moest geven. Daarvoor moest ik het eerst zelf onderzoeken en op een
bepaald punt gekomen kon ik het ook maar beter zelf afmaken. Het gevolg, ik ging heel hard werken, lange
dagen maken en ….verloor steeds meer het overzicht.
Zeker in complexe situaties is instructie niet de oplossing. Complexe situaties zijn per definitie niet (geheel)
te overzien. Plannen hebben een relatieve waarde in die situaties. Delegeren is dan niet een geste aan je
medewerkers, maar een bittere noodzaak om effectief met de situatie te dealen. Iedereen die namens het
team opereert in de omgeving neemt potentieel belangrijke zaken waar en ontdekt wat wel en niet werkt.
Ik ben gaan inzien dat je rol als leider is om die beelden bij elkaar te krijgen en uit te wisselen.
Als leider ben je niet alleen de verkeersregelaar in dit proces. Je neemt het initiatief en introduceert en
bekrachtigt de principes en waarden waarvan je verwacht dat ze effectief zullen zijn. Dat kan expliciet door
kernwaarden te benoemen, of impliciet door consequent dingen op een bepaalde manier te doen. Deze
principes gaan de “way of doing things” bepalen. Door hun universele karakter zijn ze duurzamer dan
instructies. Ze geven in veel meer verschillende situaties richting. Niet alleen maar in de concrete situatie
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waarin ze zijn benoemd. Bovendien zetten ze mensen vaak in beweging omdat ze appelleren aan wat
mensen belangrijk vinden. Daar staat tegenover dat ze door hun abstractie open staan voor interpretatie.
Om die reden moeten ze worden besproken, direct of indirect. Het gevolg is dat de “way of doing things”
steeds meer wordt ingevuld en daarmee de onderlinge afstemming binnen het team, maar ook met partijen
buiten het team, wordt versterkt. Je wordt een voorspelbare en in het kielzog daarvan betrouwbaarder
partner.

Collega Felix Paleari geeft uitleg aan buurtbewoners over aankomst tunnelboormachines
Bij Station Vijzelgracht 2011, Foto Caro Bonink
Recentelijk woonde ik een workshop bij van Marcel Veenswijk, hoogleraar aan de VU in Amsterdam. Hij
had het over het “projectverhaal”. Ik heb me (nog) onvoldoende verdiept in zijn gedachtegoed om te
bepalen of mijn interpretatie overeenkomt met wat hij bedoelt. Ik vind het in ieder geval een prachtige term
voor wat ik bedoel. Het opbouwen van het projectverhaal duidt hij aan als betekeniscreatie, de verspreiding
als betekenisoverdracht. Voor beide aspecten is er mijns inziens een belangrijke rol weggelegd voor leiders
binnen een team. Sterker nog: voor mij bepaalt dat het onderscheid tussen leiders en managers. Het
relativeert tegelijkertijd ook de rol van de leider. Betekeniscreatie en -overdracht kun je stimuleren maar
niet rechtstreeks afdwingen, het is meer regisseren dan dirigeren.
Wat moet u zich voorstellen bij zo’n waarde, zo’n leidend principe? Een voorbeeld is de metafoor van de
vervelende buurman. Mooi uitgediept door Ton Baetens in zijn boek “De ingenieur en de buurman”. We
hebben tegen elkaar gezegd dat we ons moeten beschouwen als een vervelende buurman. Eentje die net
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(nou ja net) in de buurt is komen wonen en ontzettend aan het verbouwen is. Als je zo tegen je eigen positie
aankijkt wordt je vanzelf minder arrogant, weet je dat je een relatie met je buren moet opbouwen en dat je
rekening hebt te houden met hun belangen. Je moet toch niet willen dat de politie in een ruzie met je buren
tussenbeide moet komen?

8

Ter afsluiting

Wat is nu de conclusie uit het bovenstaande? Kunnen de meeste boeken over projectmanagement wat mij
betreft nu bij het oud papier? Dat zou onzin zijn. Gestructureerd werken, plannen maken en periodiek
meten is belangrijk. Dat heb ik in het bovenstaande regelmatig bekrachtigd. Het zorgt er voor dat individuen
die samen aan iets werken houvast hebben. Een voetbalelftal heeft een opstelling nodig en bij voorkeur
ook een tactisch plan. Wanneer spelen we de lange bal, wanneer zakt de spits terug naar het middenveld?
De percentages balbezit, goede passes en overtredingen kunnen waardevolle informatie opleveren voor
de coach. Niet weggooien dus.
Maar met het bovenstaande alleen win je de wedstrijd niet. Wat ik aannemelijk heb willen maken is dat het
ertoe doet hoe we aan de tactiek zijn gekomen. Dat het belangrijk is dat de spelers alert zijn op onverwachte
tactische ingrepen van de tegenstander en daar effectief op kunnen reageren, en dus niet consequent
vasthouden aan de afgesproken tactiek. Dat vraagt een bepaalde mindset en manier waarop je naar
tegenstander kijkt, maar bijvoorbeeld ook zoiets als de weersomstandigheden in de gaten houden. Dat
vraagt dat al je spelers zich verantwoordelijk voelen en durven leiding te nemen. De coach heeft daar grote
invloed op. Die creëert een klimaat waarin dat kan, maar zorgt er ook voor dat niet ieder zijn eigen ding
gaat doen. Je kunt heel veel meten, maar uiteindelijk telt het aantal doelpunten dat je meer hebt gescoord
dan je tegenstander. En wat die uitslag wordt? Soms kan één scheidsrechterlijke dwaling het verschil
tussen winst en verlies betekenen. Als reactie daarop de coach naar huis sturen houdt misschien de
supportersschare rustig en heeft een daadkrachtige uitstraling, maar zal waarschijnlijk weinig uithalen. Er
is meer nodig, zie hierboven.
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