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Hierbij bied ik u, namens de deelnemers van een workshop, een
aantal exemplaren aan van de notitie "Projectmatig werken bij
LNV".
In die workshop is een inventarisatie gemaakt van de hinderpalen
die men bij LNV tegenkomt bij projectmatig werken (pmw) en zijn
aanbevelingen geformuleerd om deze hinderpalen te slechten.
De notitie is het afgelopen jaar besproken in de ambtelijke staf,
Directeurenvergadering, Directieraad, SG-staf en Directeuren LNOvergadering. De meest in het oog springende opmerkingen uit deze
vergaderingen zijn gebundeld opgenomen in een Bijlage.
Aan enkele aanbevelingen is inmiddels invulling gegeven, bijvoorbeeld de cursus voor opdrachtgevers. Ook is er intussen ervaring
opgedaan met (proef)projecten, bijvoorbeeld NDF en SGR.
Desondanks menen wij dat deze notitie nog steeds van nut kan zijn
bij pmw. Wij voldoen daarom graag aan het verzoek van de ambtelijke top om deze notitie te verspreiden.
Ik wil u vragen de notitie te verspreiden onder de personen die
binnen u organisatie, nu of in de toekomst, met pmw te maken hebben. Meerdere exemplaren van de notitie zijn verkrijgbaar bij O&E,
mevr. D. de Jager-Wanninkhof tel. 3792571.
Namens de deelnemers,

i r . B. Lammers
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Introductie
Er wordt bij LNV veel gesproken over projectmatig werken (pmw). Een groot aantal beleidsmedewerkers heeft de afgelopen jaren de basiscursus pmw. gevolgd. Toch blijkt de
invoering van pmw. in de praktijk met de nodige moeilijkheden gepaard te gaan.
In mei 1992 is in Noordwijk een workshop "projectmatig werken voor senior projectleiders" gehouden. In de workshop is een inventarisatie gemaakt van de hinderpalen die
projectleiders binnen LNV bij een meer projectmatige manier van werken tegenkomen.
Tevens is een aantal aanbevelingen geformuleerd om deze hinderpalen te slechten.
Deze notitie geeft daarvan een overzicht. De notitie is het afgelopen jaar besproken in
de ambtelijke staf en vervolgens in de Directieraad, de Directeuren-vergadering, de SGstaf en de Directeuren LNO-vergadering. In deze gremia worden de genoemde hinderpalen herkend en zijn de aanbevelingen in algemene zin onderschreven. De meest in het
oog springende opmerkingen die bij de besprekingen van deze notitie zijn gemaakt, zijn
in geaggregeerde vorm als bijlage bij deze notitie gevoegd. Aan enkele aanbevelingen is
inmiddels invulling gegeven (bijvoorbeeld de curcus voor opdrachtgevers). Ook is er intussen ervaring opgedaan met (proefprojecten (denk bijvoorbeeld aan SGR en NDF).
Desondanks menen wij dat deze notitie van nut kan zijn voor hen die in de toekomst met
pmw. te maken krijgen. Daarom voldoen wij graag aan het verzoek van de ambtelijke
top deze notitie in bredere kring te verspreiden.
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1.

Wat is projektmatig werken?
Pmw. is een wijze van creatief samenwerken, waarbij een groep van deelnemers dwars
door organisatie heen, één gezamelijke resultaat oplevert. Bij pmw. gaat het om het
principe dat, via een tijdelijke organisatie, planmatig aan een helder te definiëren resultaat wordt gewerkt. Pmw. betekent verder het volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De verhouding tussen opdrachtgever en projectleider wordt veeleer gekenmerkt als
die tussen gelijkwaardige "contractpartners" dan als relatie "chef-ondergeschikte";
Er zijn duidelijke (en wederzijds bindende) afspraken gemaakt over normen ten
aanzien van tijd, geld en kwaliteit van het resultaat, informatie en (project-) organisatie (TGKIO) en de beheersing van deze aspecten;
Het betreft relatief unieke problemen, die niet compleet nieuw zijn, en elk integraal
kunnen worden benaderd;
De mensen uit verschillende disciplines en afdelingen werken naar één geïntegreerd
resultaat toe;
Er wordt in logische fasen gewerkt;
Eén opdrachtgever per fase neemt een go-no-go besluit en binnen die fasen werkt
de projektleider met een sterke mandatering;
De projectieden zijn relatief sterk taakgericht;
Na het bereiken van het gewenste resultaat wordt de projectorganisatie opgeheven;
Er onstaat een werkcultuur waar, binnen centrale randvoorwaarden, processen worden aangestuurd op een relatief laag niveau in de organisatie en met een grote verantwoordelijkheid van de betrokken medewerkers.

Pmw. is dus professioneel en resultaatgericht werken. Voordat aan een project opzet
wordt begonnen, moet de vraag worden gesteld: is pmw. hier de juist weg?
Het opstellen van een projectstartdocument is een goed hulpmiddel bij het beantwoorden
van deze vraag. In algemene zin kunnen echter wel situaties worden aangegeven,
waarbij géén sprake kan zijn van pmw:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er is geen helder, tastbaar resultaat te verwachten;
De projectleider krijgt geen verantwoordelijkheid voor (deel)resultaten en de totstandkoming daarvan;
De opdrachtgever commiteert zich niet met het projectresultaat en zorgt niet voor
besluitvorming;
De "projectweg" neemt meer dan 3 è 5 jaar in beslag;
De vraag is compleet nieuw en er is uitsluitend een creatief zoekproces vereist;
De tegengestelde belangen kunnen binnen de projectgroep niet helder op tafel worden gebracht;
Het resultaat kan alleen via onderhandeling worden bereikt;
Het betreft een bekend probleem en oplossingsweg, en het gaat met andere woorden om routinematig werk;
Het resultaat moet worden bereikt, onder hoge tijdsdruk of in crisis;
Er moeten ad hoc vragen worden beantwoord;
De bedoeling en gebruikers van het resultaat zijn (nog) niet helder.

Alternatieven voor pmw. kunnen dan bijvoorbeeld zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Opknippen in deel-projecten;
Elementen van pmw. inbouwen, bijv. systematisch of planmatig werken;
Onderling regelen;
Onderhandelingstraject organiseren;
Gewoon onderbrengen in afdelingsactiviteiten;
Ad hoc bundelen van deskundigheid onder lijnverantwoordelijkheid: een task-force;
Crisismanagement: lijnbevel met de hoogste prioriteit;
De hele activiteit afblazen.
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2.

Ervaringen in de workshop voor senior projectleiders
De workshop is als zeer nuttig ervaren. Geconcludeerd kan worden dat de cursisten:
• Meer inzicht hebben gekregen ten aanzien van de krachtenvelden rond
(politiek)complexe projecten (omgevingsmanagement);
• Het bewustzijn hebben verhoogd ten aanzien van eigen projectleiderschap en kernkwaliteiten;
• Geleerd hebben van het uitwisselen van ervaringen met collegae-projectleiders met
uiteenlopende projecten;
• Het nut hebben ervaren van het consulteren van collegae in goede sfeer.
Pmw. kan binnen directies een nuttig instrument zijn om planmatig aan een concreet
resultaat te werken. Tussen directies, eventueel in samenwerking met derden, kan via
pmw. worden ingespeeld op complexe veranderigen en kan de integratie tussen de
beleidsterreinen worden bevorderd. De hokjesgeest wordt daarmee doorbroken, hetgeen
kan bijdragen aan de ingezette cultuurverandering bij het departement.
Tegelijkertijd ervoeren de cursisten in de praktijk een aantal hinderpalen bij pmw..
De gesignaleerde hinderpalen moeten worden gezien in het licht van de hierboven
geschetste kenmerken van pmw..

3.

Hinderpalen LNV
Hieronder worden de gesignaleerde hinderpalen op een rijtje gezet. Op zich zijn de hinderpalen niet uniek voor LNV. De meeste zullen gelden voor grote organisaties waar
pmw. wordt ingevoerd. Ook meervoorkomende hinderpalen zijn uiteraard belangrijk om
te slechten. Een aantal zijn echter wel specifiek voor de manier van werken en de cultuur
bij LNV. Deze zijn met een (*) aangegeven.

Start en verdere fasen van een project
•

•
•
•

Vaak worden projecten te snel gestart, terwijl nader onderzoek naar de vraag of het
wel een project moet zijn nog niet is beantwoord. Er is onvoldoende ruimte voor het
maken van een projectstartdocument: het probleem is er en moet onmiddelijk worden opgelost (*).
De probleemstelling en het gewenste resultaat zijn vaak onvoldoende helder geformuleerd: wat is klaar als het klaar is? (*).
De noodzaak van een goed gekeurde projectopdracht (contract) wordt onvoldoende
onderkend.
Voor het faseren is onvoldoende aandacht: go-no-go momenten moeten bewust
worden ingebouwd en een project moet kunnen worden stopgezet als het niet goed
loopt. Er is onvoldoende aandacht voor de omvang: hapklare brokken.

Relatie tussen projectorganisatie en lijnorganisatie
•
•
•
•

De consequenties van tijdelijke inzet van personeel worden onvoldoende doorvertaald. Het reguliere werk moeten of door anderen worden overgenomen of komt niet
of later klaar. Prioriteiten moeten door betrokkenen zelf worden gesteld.
Pmw. doorkruist de hiërarchie, het afstaan van verantwoordelijkheden wordt niet geaccepteerd of onderkend (*).
Bij de samenstelling van de teams wordt teveel gekeken naar belangen en niet naar
kennis en kwaliteit. Het team is te vaak een afspiegeling van de lijnorganisatie (*).
Afspraken over tijd en inzet personeel zijn er onvoldoende of de afspraken zijn niet
"hard".
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