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Op welke wijze wordt resource planning vormgegeven in
een typische projectomgeving? Hoe zorgen we dat de
harde en zachte aspecten van resource planning met
elkaar in een optimale balans blijven? En welke
optimaliseringsslagen kunnen we nog maken op basis
van een sterkte-zwakte-analyse? Deze vragen stonden
centraal binnen de R&D-organisatie van het Telematica
Instituut (TI). Een praktijkvoorbeeld. Het Telematica
Instituut als urenfabriek.
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Resource planning in
een projectorganisatie
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Resource planning is het zo effectief en doelmatig mogelijk
inplannen van de beschikbare onderzoekscapaciteit nu en in de
komende periode (maanden) op de onderzoeksprojecten waar-
mee de organisatie zijn brood verdient. Hierbij wordt een opti-
mum nagestreefd tussen:
– een kwalitatief en kwantitatief goede bemensing van projec-

ten (klantgerichte invalshoek);
– overeenstemming tussen zakelijke belangen en de ambities

van de individuele medewerker (personele invalshoek);
– een zo hoog mogelijke bezettingsgraad van de aanwezige

capaciteit (bedrijfseconomische invalshoek).

Hoewel het probleem van de optimale planning en bezetting van
productiecapaciteit reeds lang bekend is vanuit productieomge-
vingen, is er relatief weinig geschreven over de wijze waarop dit
zou kunnen functioneren in dienstverlenende en/of kennisinten-
sieve organisaties waarin de productiefactor ‘mens’ centraal
staat. Dat het niettemin een actuele problematiek is, blijkt wel
uit de commotie bij de NS over het ‘rondje om de kerk’, dat in
wezen een plan is om de bezettingsgraad te optimaliseren. 
Productiecapaciteit, of het nu om machines of om hersencellen
gaat, kost geld. Bovendien hebben de kosten van die productie-
capaciteit een overwegend constant karakter. Dit geldt bij uit-
stek voor de capaciteit in de vorm van onderzoekers die op de
eigen loonlijst staan. Het is vanuit bedrijfseconomisch opzicht

daarom zeer belangrijk om een optimale bezettingsgraad te
bereiken van de aanwezige capaciteit. Onderbezetting vertaalt
zich namelijk direct in financiële dekkingstekorten. Een cruciaal
verschil met een productieomgeving is hierbij dat je in tijden
van slapte niet op voorraad kunt produceren om een grotere
vraag in een latere fase op te kunnen vangen. Dus in de tijd
gezien moet het aanbod van (betaald) werk zich voortdurend
positief verhouden ten opzichte van de beschikbare capaciteit.
De onvermijdelijke pieken in het aanbod van werk kunnen
daarbij worden opgevangen door (extra) uitbesteding. We heb-
ben het hier dus over de harde, kwantitatieve, bedrijfseconomi-
sche aspecten van het resource management.

Welke variabelen spelen hier nu een rol in? Het ligt voor de hand
om te beginnen met de doelstellingen en normen; deze dienen als
meetlat en als analyse-instrument voor afwijkingen tussen plan en
realiteit. Doelstellingen en normen worden afgeleid uit de jaarbe-
groting van het Telematica Instituut (TI). Het vertrekpunt hierbij
is altijd het omzetniveau dat realiseerbaar wordt geacht. Hiervoor
worden acquisitietargets met Business Development afgesproken.
De voor resource management relevante gegevens zijn:
1. omvang en samenstelling van de directe staf in FTE’s (full time

equivalents). Hieruit volgt direct de opdracht voor HRM:
hoeveel medewerkers moeten wanneer worden geworven?

2. de geplande productiecapaciteit uitgedrukt in productieve
uren. TI kent een norm voor directe uren per categorie
onderzoeker.
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3. de kosten die in het kostprijstarief moeten worden opgeno-
men, bestaande uit overheadkosten en de salariskosten van
de directe staf zelf.

Uit 2 en 3 volgt een normatief kostprijsuurtarief per categorie
onderzoeker. Nu zijn alle bouwstenen aanwezig om de kostprijs
van een project te bepalen: budget uren x kostprijs uurtarief +
bijkomende directe kosten. Directe kosten kunnen bestaan uit
projectspecifieke investeringen in hard- en software, bezoek van
conferenties, reis- en verblijfkosten, et cetera. Verder is de omzet
van het project vooraf bekend; dit ligt vast in de projectovereen-
komst. 
De normatieve directe uren zijn niet alleen belangrijk voor de
kostprijsberekening; ze vormen ook de basis voor de resource
planning omdat ze de beschikbare capaciteit per persoon repre-
senteren. Om bijsturing mogelijk te maken, is vervolgens actuele
informatie over de realiteit onontbeerlijk. Dat betekent in de
praktijk dat er een systeem van integrale urenverantwoording
moet zijn, met de nadruk op integraal. Alle uren moeten dus
door de directe staf worden verantwoord:
– directe uren op projectniveau (en binnen projecten weer op

werkpakket- en taakniveau);
– indirecte uren (onder andere managementtaken, opleiding,

indirecte projecten);
– afwezigheidsuren (onder andere verlof en ziekte).
Een integrale verantwoording is onontbeerlijk voor een goede
analyse van de verschillen tussen werkelijke en gerealiseerde

Resource planning in een (kennisintensieve) projectorganisatie is
balanceren. Het is continu zoeken naar een evenwicht tussen individuele
belangen (en competenties) en de belangen van de organisatie. 

directe uren. Daarnaast komt dit de betrouwbaarheid van de
urenregistratie op projecten ten goede. De tijdsverantwoording
bij TI gebeurt langs elektronische weg: een keer per week wor-
den timesheets gesubmit door de medewerkers. 
Hoe vindt, gezien vanuit bedrijfseconomisch perspectief, de
beheersing van de kosten van de productiecapaciteit nu plaats? 
De human resource manager (HRM) zorgt dat de benodigde
capaciteit binnen het begrotingskader wordt geworven op de
arbeidsmarkt. De ‘specificaties’ in termen van expertises en
skills worden door de resource manager aangereikt. Het ver-
schil tussen de werkelijk aanwezige formatie en de begrote for-
matie noemen we een begrotingsverschil.
De resource manager (RM) zorgt er in overleg met de people-
managers en betrokken medewerkers voor dat de aanwezige
capaciteit optimaal wordt bezet. Er kan hier een parallel met
een uitzendbureau worden getrokken. Er staan projecten in de
startblokken: opdrachtgevers hebben contracten getekend, pro-
jectplannen zijn klaar en de projectmanager weet precies welke
expertises voor hoeveel uren nodig zijn om het project te draai-
en. Het uitzendbureau gaat die expertises in de juiste kwantitei-
ten leveren. De door de projecten afgenomen capaciteit (uren)
levert inkomsten op voor het uitzendbureau. Hieruit moeten de
salariskosten van de onderzoekers en de overheadkosten van de
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organisatie worden gedekt. Problemen ontstaan er als er te wei-
nig uren ‘verkocht’ worden aan de projecten (bezettingsverlies).
We hebben het hier over een bezettingsverschil. Overigens ont-
staan er ook financiële problemen als de werkelijke te dekken
kosten hoger uitvallen dan gebudgetteerd (budgetverschillen). 
De projectmanager dient ervoor te zorgen dat de werkelijke
besteding van uren en kosten binnen het afgesproken budget
blijft, terwijl de resultaten volgens plan opgeleverd worden.
Hier praten we over efficiencyverschillen. Een projectmanager
wordt beoordeeld op het totale projectresultaat, dus is hij/zij
gemotiveerd om hierop actief te sturen.

Een optimaal resultaat voor de organisatie ontstaat er als alle
resources volledig bezet zijn (bezetting), terwijl tegelijkertijd die
resources zo efficiënt mogelijk ingezet zijn op zoveel mogelijk
omzetgenererende projecten (efficiency). In principe is het
belang van het uitzendbureau om alle resources bezet te hebben,
het maakt niet uit op welke activiteiten. Het belang van de pro-

jectmanager is echter om die resources toch vooral zo econo-
misch mogelijk te gebruiken. Uit deze ogenschijnlijke belangen-
tegenstelling tussen uitzendbureau en projectmanager ontstaat
nu juist de prikkel om tot optimaal resource-gebruik binnen de
organisatie te komen. Niet-efficiënt inzetbare resources worden
door de projecten immers als het ware geretourneerd naar het
uitzendbureau. Om de dreigende overcapaciteit vervolgens toch
te kunnen bezetten, zullen door Business Development nieuwe
projecten geacquireerd moeten worden waarop deze resources
alsnog kunnen worden ingezet.
Natuurlijk gaat het niet alleen om kostprijs en bezettingsgraad.
Een projectorganisatie is zoals bekend geen productieomgeving.
En zelfs in een productieomgeving zal er onderhandeld worden
over wie, wanneer, wat gaat doen en hoe dat past bij de capa-
citeit van de medewerkers. In onze projectorganisatie wordt veel
onderhandeld. 
In figuur 3 staan de belangrijkste actoren met hun kernoverwe-
gingen weergegeven. In de meeste onderhandelingen over de
inzet van medewerkers in projecten kunnen de wensen van
zowel de medewerker, zijn peoplemanager, de projectmanager
en de resourcemanager gehonoreerd worden. Dit komt deels
omdat medewerkers invloed kunnen uitoefenen op de inhoud
van projecten. Met name bij kennisopbouwprojecten worden
potentiële medewerkers in een vroeg stadium betrokken en
gevraagd input te leveren op het projectplan. Bij kennistoepas-
singsprojecten is de rol van opdrachtgever groter en moeten
medewerkers in sommige situaties onderzoeksgebieden of taken
oppakken waarnaar hun voorkeur niet uitgaat. In dergelijke

Een projectmanager wordt
beoordeeld op totale
projectresultaat

figuur 1
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gevallen komen peoplemanagers (of medewerkers zelf) dikwijls
bij de resourcemanager om te kijken of er iets te onderhandelen
valt (zoals suggesties voor andere medewerkers, een beperkte
inzet in een project, vooruitzicht op een gewenst project et cete-
ra). Taak van de resourcemanager is dan de speelruimte te

bekijken maar uiteindelijk de organisatie- en de projectbelangen
te stellen boven de belangen van individuele medewerkers.

Reflectie
De inrichting van het resource management heeft zich voortdurend
ontwikkeld vanaf 1997, waarbij praktijkervaringen de belangrijk-
ste aanleiding voor verandering vormden. Dit proces van optimali-
sering moet blijven doorgaan, omdat het TI zich nu eenmaal in een
complexe en dynamische omgeving bevindt. Hieronder reflecteren
wij op de resourceplanning zoals die nu is ingevoerd bij het
Telematica Instituut. Wij geven aan wat ons inziens de sterke en
zwakke kanten zijn en waar de kansen en bedreigingen liggen.
Daarna beschrijven wij enkele optimaliseringsslagen die in de pijp-
lijn zitten. Deze worden gevolgd door onze belangrijkste conclusies
over resource planning in projectorganisaties.

Sterkte-zwakte-analyse
De geschetste situatie is een momentopname. Kritisch kijkend
naar de bestaande situatie kunnen we de volgende sterke en
zwakke punten, kansen en bedreigingen onderscheiden:

Sterktes:
Resourcing vindt plaats volgens een democratisch model, waar-
bij zowel projectmanagers als medewerkers invloed hebben op
de resource planning.
De resource planning fungeert tevens als management tool om
voor peoplemanagers om de gewenste ontwikkeling van
zijn/haar medewerkers te bereiken.

figuur 2

Het Telematica Instituut als urenfabriek
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De resource planning is eveneens een krachtige tool om een
optimale bezettingsgraad in de toekomst te bereiken c.q. om
acties uit te zetten naar business development als onderbezetting
dreigt. Dus pro-actief handelen wordt mogelijk.
Door het interne marktmechanisme tussen vraag/aanbod komt
een optimale resourcing zoveel mogelijk langs natuurlijke weg
tot stand. Tegelijkertijd is de directieve invloed en ook afhanke-
lijkheid van een centrale resource manager betrekkelijk gering.
De resourcing vormt een aanleiding om de interne communica-
tie over projecten die gaan komen te bevorderen.

Zwaktes:
Het democratische model leidt gauw tot een consensusmodel. In
geval van conflicten is een snelle oplossing niet mogelijk, omdat de
problemen direct escaleren naar het hoogste managementniveau.
Het democratisch model leidt eveneens tot intensieve communica-
tie (stroperigheid) wat veel tijd vergt van veel betrokken personen.
De strategische keuzes en prioriteiten vanuit portfoliomanage-
ment zijn niet (altijd) duidelijk hetgeen meer onrust in het
resource-proces geeft dan nodig is.
Wat zijn daadwerkelijke verantwoordelijkheden en bevoegdhe-
den van projectmanager, PEM, medewerker? Het is niet echt
helder wie er bijvoorbeeld aangesproken kan worden op het
niet realiseren van de bezettingsgraad.
De communicatie rond resourcing gaat sterk over poppetjes
(namen) en minder over expertises en vaardigheden. Daardoor
kunnen resource-beslissingen teveel gebaseerd zijn op subjectie-
ve informatie en voorkeuren. 

Kansen:
Veranderingsbereidheid om tot optimalisatie van het resourcing-
proces te komen is aanwezig.
Informatiesysteem ondersteunt de overgang naar expertisege-
richte resourcing.
TI heeft een groot uitbestedingspotentieel op basis van goede
samenwerkingsrelaties met andere kennisinstellingen. Hierdoor
is er veel ‘elastiek’ in het aanbod van capaciteit.

Bedreigingen: 
Een te hoog democratisch gehalte van het resource-proces kan
leiden tot vermeende inspraakrechten die in de realiteit niet
kunnen worden waargemaakt. Vaak zijn de keuzemogelijkhe-
den voor resourcing van projecten beperkter dan op het eerste
gezicht lijkt. Dit kan leiden tot een verminderd committent, het
bewandelen van informele wegen (de koeienpaden) en het onbe-
trouwbaar worden van informatie.

Optimaliseringsslagen
Op dit moment is het resourcing-proces nog sterk gericht op de
inzet van personen (namen). De slag die we de komende tijd wil-
len maken is die naar expertise-gerichte resourcing. Dit houdt in
dat we per persoon een expertiseprofiel gaan aanleggen, geba-
seerd op een aantal vooraf gedefinieerde, voor het Telematica

Instituut relevante expertises (kennis) en skills (vaardigheden),
plus niveaus daarin. Nu wordt het mogelijk om niet alleen op
persoonsniveau maar ook vanuit gevraagde expertises een beeld
te krijgen van de capaciteit die beschikbaar is op enig moment.
Voor projectmanagers heeft deze omslag tot gevolg dat men de
vraag naar capaciteit niet direct vertaalt naar Jan, Piet en Klaas,
maar die vraag formuleert in voor het project benodigde exper-
tises en skills, en de niveaus daarvan. De omslag naar expertise-
gerichte resourcing zien we niet alleen als een professionalise-
ringsslag, waardoor de kwaliteit van projectbemensing
toeneemt, maar ook als een noodzakelijke verandering gelet op
de verdere groei van TI. Het centrale overzicht van wat ieder
persoon aan kwaliteiten in zijn/haar mars heeft, en wat ieders
ambitie is zal namelijk steeds meer verloren gaan bij toenemen-
de schaalgrootte.
De peoplemanagers zullen een duidelijke verantwoordelijkheid
krijgen voor de inzet van ‘hun’ medewerkers in projecten. De
peoplemanager wordt dus nadrukkelijker dan nu het geval is een
onderhandelingspartner in het resource-proces als aanbieder. De
resourcemanager krijgt nog meer dan nu het geval is een rol als
mediator tussen vragers en aanbieders. Bovendien krijgt de span
of control van de resourcemanager een realistischer omvang: de
belangrijkste interfaces zullen de peoplemanagers en de project-
managers worden en niet de individuele medewerkers. Door
deze verandering wordt bovendien bereikt dat de peoplemanager
actiever kan sturen op de realisatie van de jaarplannen van de
medewerkers. Verder wordt de verantwoordelijkheid voor de
bezetting van capaciteit nu ook duidelijk toegewezen. 
Of meer algemeen: meer strategische samenwerkingsrelaties
waarbij nadrukkelijk niet alleen naar Nederlandse maar vooral
ook naar buitenlandse partners wordt gekeken. Hiervoor is
nodig: weten waar je zelf goed in bent en weten waar andere
beter in zijn. Keuzes maken en allianties vormen op win-win-
basis. Het betekent ook dat het TI zich zelf (meer) gaat richten
op bepaalde kernexpertises. Het is duidelijk dat het hier om
strategische beslissingen gaat met implicaties die veel verder rei-
ken dan alleen het resource-vraagstuk.

Balanceren
Resource planning in een (kennisintensieve) projectorganisatie
is balanceren. Balanceren tussen de mate van flexibiliteit van de
organisatie om met een frequent veranderende vraag vanuit de
buitenwereld om te gaan en het vermogen om vanuit de eigen
competenties te werken en deze competenties verder uit te bou-
wen over een langere termijn. Een ander evenwicht dat continu
gevonden dient te worden is die tussen individuele belangen (en
competenties) en de belangen van de organisatie. In een kennis-
intensieve organisatie vormen de medewerkers uiteindelijk het
grootste kapitaal, waarmee niet te licht omgegaan kan en moet
worden. In die zin zijn de belangen van de organisatie mede
bepaald door die van de medewerkers. Gerelateerd hieraan is de
balans tussen beheersbaarheid van de resourcing enerzijds en de
mate van democratie anderzijds. Gemotiveerde kenniswerkers
zijn doorgaans slimmer dan ongemotiveerde. Echter ook het
poldermodel kent zijn grenzen: praten helpt niet altijd en kost
ook geld. Het zoeken naar het optimum tussen deze spannings-
velden is een continu, nimmer eindigend proces. Aan de andere
kant moet het werk gewoon worden verdeeld en gedaan.
Voldoende uren moeten worden geïnvesteerd in betaalde projec-
ten en klanten moeten kwaliteit krijgen voor hun geld. Kortom:
resourceplanning is psychologie en boekhouden.

Het democratisch model
leidt tot stroperigheid

–C


