
Thema projectmanagement

Paul Janssen, contractmanager boortunnel

Projectmanagement

Sturen op:

§ Tijd

§ Geld

§ Kwaliteit

§ Imago



Complexiteit project en omgeving
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Complexiteitsmatrix

2017
‘Klaar in 2008’



3,1 miljard

‘Kosten: 1,4 miljard Euro’

‘Nauwelijks overlast’



‘Technisch in control: er kan niets gebeuren’

Projectmanagement

Sturen op:

§ Tijd

§ Geld

§ Kwaliteit (Joost)

§ Imago (Alex)



Noord/Zuidlijn

Complexiteit project en omgeving
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Projectmanagement

Is dus:

§ Omgevingsmanagement

§ Risicomanagement



Wie of wat is de omgeving?

§ Bewoners & Belanghebbenden (buurtverenigingen, 
winkeliers)

§ Gemeente Amsterdam

§ Stadsdelen

§ GVB

§ Dienst Milieu en Bouwen

§ Arbeidsinspectie, VROM

§ Havenbedrijf

§ Rondvaartboten

Vergunningen

§ Bouwvergunning

Milieuvergunning

Kapvergunning

Art. 19, wijziging bestemmingsplan

Art. 17, vrijstelling bestemmingsplan

Wet Verontreiniging Opp. Water
Grondwaterwet

Boswet

Monumentenverordening

Gebruiksvergunning Art 6, In gebruik name 
openbare ruimte

Flora- & Faunawet Melding wet milieubeheer

Sloopvergunning

Opbreekvergunning

Ontheffing lozing afvalwater

Melding ontgronding
Inritvergunning

Ontheffing aansluiting op provinciale weg

Nachtvergunning

APV reclame uitingen

Verkeersbesluit



Doorlooptijd vergunningen

Omgevingsmanagement

Wat we geleerd hebben:

§ In een binnenstad staat scope nooit vast

§ Een stakeholder-analyse is essentieel

§ Wees naar iedereen toe eerlijk

§ Omgevingsmanagement is geen sluitpost op de 
begroting en het is geen vastgesteld percentage 
van de aanneemsom



Amsterdammers zijn kritisch







Risicomanagement



Risicomanagement

Gaat over:

§ Tijd

§ Geld

§ Kwaliteit (Joost)

§ Imago (Alex)



Een wiskundige verklaring waarom grote projecten 
in de tijd uitlopen

doorlooptijd 1 jaar

doorlooptijd 1 jaar

deelproject x

deelproject y

onzekerheid 
+/- 4 mnd

kans op tijd 
gereed

verwachte 
overschrijding

50%

50%

0; geen 
vertraging

0; geen 
vertraging

25% 1 mnd vertraging
Einde totale project



doorlooptijd 1 jaar

doorlooptijd 1 jaar

onzekerheid 
+/- 4 mnd

deelproject x

deelproject y

kans op tijd 
gereed

verwachte 
overschrijding

50%

50%

0; geen 
vertraging

0; geen 
vertraging

12,5% 1,5 mnd vertraging
Einde totale project

doorlooptijd 1 jaardeelproject z

50% 0; geen 
vertraging

.. laat staan voor ..
RKN

VZG

DPP

VZG

DPP

Start afbouw
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geboorde tunnels Noord/Zuidlijn

 

Financieel  risicoprofiel

Planningsrisicoprofiel

Risicodossier 
NZL

Rekentool
NZL

Probabilistische planning

Tijdgebonden kosten

Planningrisico´s

Financiële risico´s

Haalbaarheid 
start exploitatie

Trend/verschil-
analyses

Tijdgebonden kosten 
€/week



Risicomanagement

Andere wijze van risicobeheersing



St. Barbara
Beschermheilige van mijnbouwers, tunnelbouwer, klokkenmakers etc.

Risicomanagement

Wat we hebben geleerd:

§ Sturen op imago is cruciaal

§ Elke interface is er één te veel

§ Robuustheid is goud waard

§ Innovaties zijn leuk, met name op andere projecten

§ Gebruik risicomanagement om te sturen, niet om 
achteraf te rapporteren



De ideale aannemer bestaat niet

Het blijft gelukkig 
mensenwerk!


