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Wanneer is een project succesvol? Deze vraag levert
steevast het volgende standaardantwoord op: als het
gerealiseerd is binnen de van te voren vastgestelde
randvoorwaarden met betrekking tot kwaliteit, kosten
en tijd. Omdat de meeste projecten tegenwoordig
worden uitgevoerd in een multiprojectomgeving,
voldoen deze criteria helaas niet meer. Er is een nieuw
projectcontrolsysteem nodig, dat bovendien naadloos
dient aan te sluiten op het financiële systeem. Project
based management kan bedrijven helpen zich aan te
passen aan veranderende markteisen.

Projecten koppelen a an bedr ij f sdoels tellingen
P R O J E C T M A N A G E M E N T

Ing. A. Platje, 
directeur Applicon Project-Based Management te Veldhoven (www.apbm.nl).

De opkomst van project
based management

Wat is project management? Het eerste en

meest voor de hand liggende antwoord is dat

project management een gereedschapskist

is met behulp waarvan je een project suc-

cesvol kunt realiseren. Een direct daaropvol-

gend antwoord is dat project management

ook een gestructureerde aanpak is die het

proces beschrijft hoe een project wordt

gemanaged. Toch zijn dit geen bevredigende

antwoorden voor de controller in zijn moder-

ne rol als adviseur van het management.

Volgens Turner is een project: ‘an endeavour

in which human, material and financial

resources are organised in a novel way, to

undertake a unique scope of work, of given

specification, within constraints of cost and

time, so as to achieve beneficial change de-

fined by quantitative and qualitative objecti-

ves’. Volgens deze definitie van Turner heeft

een project de volgende kenmerken:

– het is uniek (unique scope of work);

– het wordt uitgevoerd middels een nieuwe

aanpak, (novel way);

– het levert een nuttig, gewenst voordeel op

(beneficial change).

Deze kenmerken maken duidelijk dat projec-

ten onzekerheden en risico’s mee zich mee-

brengen, ze een gedefinieerd einde hebben

en dat projectleiders tot taak hebben de

samenwerking binnen de nieuwe tijdelijke

organisatie rond hun project te realiseren.

Turner gaat met zijn definitie nog een stap

verder en stelt: verwijder de woorden ‘in a

novel way’ en vervang het woord ‘unique’

door ‘repetitive’ en de definitie is ook van

toepassing op het managen van operatione-

le processen. Hierbij is het van belang om

onderscheid te maken tussen routinematig

werk, projecten en improviserend werk.

Met behulp van de definitie van Turner is een

antwoord te formuleren op de eerder

genoemde vraag wat project management

inhoudt. Turner onderkent twee invalshoeken

om naar deze vraag te kijken, te weten:

–  een traditionele invalshoek die project

management definieert in termen van een

body of knowledge (BOK) van tools en

technieken (de gereedschapskist);

ADRI PLATJE

Project management
volgens Turner
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–  een nieuwe invalshoek die project

management definieert als een mana-

gementproces om een project, als hier-

boven is gedefinieerd, uit te voeren.

Binnen de nieuwe invalshoek en definitie

van Turner wordt project management

gedefinieerd als een proces waarmee een

project op een zodanige manier wordt

afgerond dat de achter dit project liggen-

de strategische bedrijfsdoelstelling wordt

gerealiseerd. Turner maakt hierbij onder-

scheid tussen het project op zich, de voor-

ziening of dienst die het project oplevert

of produceert (facility) en de verwachte

opbrengst die deze voorziening of dienst

genereert (benefit) wanneer het project is

gerealiseerd (zie figuur 1). 

Er is vaak sprake van gefragmenteerde kennisontwikkeling
doordat werktuigbouwkunde, bouwkunde, elektrotechniek en
softwareontwikkeling ieder een eigen traditie van methoden
en technieken hebben opgebouwd.

In feite wordt er door de nieuwe invalshoek van Turner een
schil rond het traditionele op de body of knowledge gebaseerde
project management gelegd. De uitdrukking management by
projects is hieruit ontstaan. In principe gaat het met deze uit-
breiding nog steeds over het managen van slechts één project.
De meerwaarde is dat er een directe relatie ligt tussen de
opbrengst van het project en de strategische doelstelling van de
organisatie. Hiermee kan dus worden voorkomen dat een pro-
ject wordt uitgevoerd omdat het ‘zo leuk is om te doen’.
Voor de gebruiker betekent deze nieuwe benadering dat hij
vooraf moet toetsen welke invalshoek een leverancier van pro-
ject management Consultancy & Support gebruikt voor hij met
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hem in zee gaat. Maar dit is niet de enige valkuil wanneer men
er aan denkt om project management te gaan implementeren.

Tegenwoordig wordt ongeveer 90 procent van alle projecten
uitgevoerd in een multiprojectomgeving. Een organisatie waar
dit het geval is wordt een multiprojectorganisatie (mpo)
genoemd. De bundel projecten wordt het portfolio van projec-
ten genoemd. Een portfolio van projecten is dus samengesteld
uit meerdere al of niet aan elkaar gerelateerde projecten en acti-
viteiten. Uitgangspunt blijft dat de definitie van project manage-
ment van Turner (zie kader op pagina 32 en 33) voor alle pro-
jecten in dit portfolio van projecten geldt. Maar dit is niet
voldoende. Evenals Turner bij zijn definitie van project heeft
gedaan, dient ook bij het portfolio van projecten een verbinding
te worden gelegd met de strategische doelstellingen van de orga-
nisatie. Deze verbinding met de strategische doelstellingen is
noodzakelijk om een inhoudelijke afstemming van de projecten
onderling en een afstemming van de projecten op het meerjaren-
beleidsprogramma mogelijk te maken.

Gevecht
Een mpo is een organisatie waarin de projecten en activiteiten
die zich in het portfolio van projecten bevinden tegelijkertijd of
in tijdgebonden combinaties worden uitgevoerd, waarbij in het
kader van de afzonderlijke projecten gebruik wordt gemaakt
van hetzelfde type resources. Hierbij dient het voortschrijdende
resultaat van het portfolio van projecten optimaal bij te dragen
aan de strategische doelstellingen van de organisatie.
Wanneer men nu op basis van bovenstaande definitie kijkt naar
de diverse benaderingen van project management, dan kun je
stellen dat de klassieke op de body of knowledge gebaseerde
project management-aanpak in een mpo contraproductief uit-
pakt. De body of knowledge voorziet immers niet in het onder-
ling afstemmen van de projecten of het afstemmen van de pro-
jecten aan bijvoorbeeld een meerjarenbeleidsprogramma. 

De nieuwe benadering van Turner legt weliswaar voor ieder
project afzonderlijk een relatie met de strategische doelstelling,
maar biedt géén oplossing die zorgt dat het voortschrijdende
resultaat van het portfolio van projecten optimaal bijdraagt aan
de strategische doelstellingen van de organisatie. Dit gebrek uit
zich in het overbekende multiprojectprobleem waar de betrok-
ken partijen (projectleiders, afdelingschefs en hoofden ontwik-
keling) ieder voor zich een politiek beladen gevecht voeren om
de schaarse ontwikkelcapaciteit.

Port folio management
Om het multiprojectprobleem binnen een mpo op te lossen,
moet aan drie essentiële voorwaarden worden voldaan:
– Er dient een aanpak van project management geïmplemen-

teerd te zijn, die is gebaseerd op de moderne invalshoek van

Turner, in die zin dat er voor ieder project een direct verband
gelegd wordt met de strategische doelstelling van dat project.

– Er dient voortdurend te worden getoetst of het voortschrijdende
resultaat van het portfolio van projecten wel optimaal bijdraagt
aan de strategische doelstellingen van de betreffende mpo.

– Er dient een besturings- en beheersingsproces operationeel te
zijn dat zorgdraagt dat de beschikbare resources (mensen,
materiaal, materieel en geld) zodanig over de projecten wor-
den verdeeld, dat het voortschrijdende resultaat van dit port-
folio van projecten voortdurend optimaal bijdraagt aan de
strategische doelstellingen van de betreffende mpo.

De twee laatstgenoemde eisen vragen om portfolio manage-
ment. Wordt aan deze eis van portfolio management niet vol-
daan, dan ligt suboptimalisatie met betrekking tot het realiseren
van projectdoelstellingen èn het realiseren van de meerjaren-
doelstellingen voor de hand. Turner heeft de hierboven genoem-
de eerste schil rond het traditionele op de body of knowledge
gebaseerde project management gelegd. Portfolio management
legt hier als het ware weer een volgende tweede schil om heen.

Afdwingbaar
Inmiddels is het gemeengoed dat binnen project management
onderscheid wordt gemaakt tussen het maken van beleid, het
stellen van prioriteiten enerzijds en het maken van keuzen en de
uitvoering daarvan anderzijds. Ook bij portfolio management
dient een dergelijk onderscheid te worden gemaakt. Het komt er
op neer een splitsing te maken tussen wat ‘wenselijk’ en wat
‘realiseerbaar’ is. Op deze manier kan een helder onderscheid
worden gemaakt tussen de productgeneratieprocessen en de
projectcreatieprocessen. Dit onderscheid resulteert in een
‘gewenst portfolio van projecten’ en een ‘operationeel portfolio
van projecten’. Zo ontstaat er een natuurlijke scheiding van
‘niet afdwingbare doelen’ en ‘afdwingbare resultaten’.
Evenals de projectleider eigenaar van zijn projectplan is, dient
er binnen een mpo een projectdirecteur te zijn die eigenaar is
van het operationele portfolio van projecten. Het hoofd marke-
ting of een andere vertegenwoordiger van het management is de

figuur 1

Project, voorziening, product en opbrengst

Managen van portfolio
projecten hangt sterk samen
met resource management

Dit is het nut c.q. de opbrengst die wordt

verkregen middels de gecreëerde voorzie-

ning. Bijvoorbeeld de producten of dien-

sten die we aan klanten verkopen.

Een voorziening is wat het project oplevert.

Dit kan een halffabrikaat, een productie-

middel (matrijs), een machine, een dienst,

een beheersproces of zelfs een nieuwe

organisatie zijn.

Het werk dat moet worden uitgevoerd. Een

verzameling van activiteiten (WBS) die

door specifieke resources moeten worden

uitgevoerd, met als doel een voorziening te

creëren, te onderhouden of te vernieuwen.

Bron: Rodney Turner, Handbook of Project-Based Management.
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eigenaar van het gewenste portfolio van projecten. In (logistiek)
jargon wordt deze splitsing in portfolio’s een klantprojectont-
koppelpunt (kpop) genoemd. Dit kpop is het punt waar resour-
ce-behoeften worden omgezet in feitelijke resource-allocaties.
Lezers met kennis van MRP en MRP-II zullen in bovenstaande
de analogie met het hoofdproductieplan (hpp) en de hierbij
behorende rough cut capacity planning (rccp), in een engineering
to order-omgeving herkennen. Het managen van het portfolio
van projecten is dus sterk gerelateerd aan resource management.

Planningsprocessen
Voor de managers van een mpo betekent het bovenstaande dat
men vooraf moet toetsen of de aanpak van hun leverancier die
advies en ondersteuning aanbiedt bij project management wel
voldoet aan de hiervoor genoemde essentiële uitgangspunten. 
Een potentiële leverancier dient dus onderscheid te kunnen
maken tussen het body of knowledge project management, het
project management volgens Turner en portfolio management.
Ook wanneer men voornemens is zich een Project Management
Informatie Systeem (PMIS: lees software tool) aan te schaffen, is
het noodzakelijk eerst de filosofie achter het ontwerp van het
PMIS aan bovengenoemde uitgangspunten te toetsen. 
Door de introductie van portfolio management en het kpop
kunnen zes verschillende soorten van planningsprocessen wor-
den onderscheiden: strategische planning, rough cut capacity
planning, resource planning, activiteitennetwerkplanning voor
projecten, werkroosterplanning voor afdelingen en de financiële
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planning. Voor toepassing binnen een mpo is project manage-
ment in ieder geval niet meer de vlag die de lading dekt.
Complicerende bijkomende factoren hierbij zijn dat project
management ook nog eens een gefragmenteerde kennisontwik-
keling door onderlinge afstemming van methoden en technieken
per monodisciplinair vakgebied heeft meegemaakt. Zo hebben
de vakdisciplines werktuigbouwkunde, bouwkunde, elektro-
techniek en softwareontwikkeling ieder een eigen traditie van
methoden en technieken opgebouwd. Turner en Cochrane
maken verder nog een onderscheid tussen engineering-projecten
(type 1), productontwikkeling (type 2), IT en softwareapplica-
tieontwikkeling (type 3) en research en organisatieveranderings-
projecten (type 4). Ieder van deze projecten vereist een eigen
specifieke aanpak om deze te starten (project start up). Turner
en Cochrane maken bij deze vier typen tevens onderscheid tus-
sen activiteiten- en mijlpalenplanning en geven hierbij het
belang van configuratie management aan.

Eigenbelang
Ook portfolio management is voor de besturing en beheersing
van een multiprojectorganisatie ontoereikend omdat hier géén
rekening wordt gehouden met het gegeven dat mensen eigen
belangen en doelen hebben, die ze individueel nastreven. Om
die belangen en doelen te bereiken, zullen mensen coalities slui-
ten en aan machtsvorming doen. Men doet dat op verschillende

manieren: door gedrag onvoorspelbaar te maken, door informa-
tie achter te houden of te verdraaien, door spelregels op te leg-
gen of juist met de voeten te treden, door coalities te sluiten of
anderen juist ‘zwart’ te maken. De actietheorie schetst een beeld
van individuele belangen en motieven, waarin machtsvorming
en conflicten onvermijdelijk zijn. Portfolio management als een
eenduidig, systeem past daar in het geheel niet bij. Om portfolio
management goed te laten functioneren is een nieuwe cultuur en
werkstijl nodig.

Cultuur
De valkuil voor managers bij het implementeren van portfolio
management is dat men, vanuit hun behoefte aan controle,
terugvalt in het klassieke vertrouwde gedrag van het stellen van
regels, het formuleren van procedures en het centraliseren van
bijvoorbeeld de planningfuncties. Hierdoor ontstaat een neer-
waartse spiraal van meer regels, meer procedures en meer cen-
tralisatie. Het resultaat van deze spiraal is dat de organisatie
meer en meer bureaucratische trekjes krijgt en vervolgens vast-
loopt (zie figuur 2).
Van Aken onderbouwt in zijn proefschrift de stelling dat het
belang van instrumenten en procedures reeds lange tijd over-
schat is. Werkstijl is de weg naar projectsucces. Deze stelling
geldt te meer voor mpo’s. Portfolio management vraagt nadruk-
kelijk om een cultuur en werkstijl die uitgaat van samenwerken,
communicatie, verantwoordelijkheid willen nemen voor het
geheel, vertrouwen en het denken in processen in plaats van in

figuur 2

De neerwaartse bureaucratische spiraal
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telwoorden.
Deze nieuwe cultuur en werkstijl hebben wij project based
management genoemd. Project based management legt als het
ware een kwalitatieve schil om het kwantitatieve portfolio
management, management by projects van Turner en de klassie-
ke body of knowledge-benadering heen. De invloed van project
based management beperkt zich niet tot de eerst onderliggende
schil maar heeft zijn effect op alle onderliggende lagen (zie
figuur 3).

Resources
Dat dit alles grote impact heeft op bestaande opleidingen op het
terrein van project management, aanpak et cetera hoeft geen
betoog. Het gaat hierbij in eerste instantie dus niet om metho-
den en technieken maar over de stijl waarmee wordt gecommu-
niceerd en samengewerkt. 
Het bovenstaande heeft niet alleen grote implicaties voor de
wijze waarop een mpo wordt bestuurd, beheerst, de leider-
schapsstijlen en de manier waarop coaching-trajecten worden
uitgevoerd. Zo worden ook zeer hoge kwaliteitseisen gesteld
aan de manier waarop bijvoorbeeld de project start up-proces-
sen worden uitgevoerd en aan de planningstechniek. Het directe
verband tussen de project start up-processen waarin de resour-
ce-behoefte wordt bepaald en portfolio management, waar de
inzetbare resources over de projecten worden verdeeld, is evi-
dent. Wanneer de schattingen van de benodigde resources voor
één project niet goed zijn, geeft het resource management-pro-
ces onbetrouwbare uitkomsten. De kwaliteit van het PSU-pro-
ces heeft dus rechtstreeks invloed op het voorschrijdende resul-
taat van het portfolio van projecten. Resource management
vereist zowel een tijd- als een capaciteitsgedreven planning.
Het door ons geschetste model in figuur 3 suggereert ten
onrechte dat project based management betrekking heeft op een
bepaalde ideale organisatiestructuur. In de literatuur worden
statische modellen gepresenteerd en binnen het Project
Management Instituut Nederland is zelfs een werkgroep actief
onder de naam Permanente ProjectOrganisatie. Ondernemen
wordt echter wordt steeds ingewikkelder, niet in het minst door

de steeds toenemende concurrentiedruk. Aan organisaties wor-
den steeds hogere en vaak tegenstrijdige markteisen gesteld,
zoals verlaging van kosten, verhoging van kwaliteit en versnel-
ling van innovatie. Door deze concurrentiestrijd ontwikkelen
organisaties zich voortdurend, teneinde aan de markteisen te
kunnen voldoen. Een voorbeeld van een dergelijk veranderings-
proces of beter is te spreken over een verbeterproces is bijvoor-
beeld de implementatie van project based management.

Procesdenken
Het implementeren van project based management in een mpo
is een organisatieverbeteringsproces met het accent op een cul-
tuuromslag èn een omslag van het denken in hiërarchische
structuren naar het denken in processen. Project based manage-
ment kent dan ook géén specifieke vastliggende organisatori-
sche structuur, maar biedt organisaties een leeromgeving om
zich door middel van een proces- en ontwikkelingsaanpak te
kunnen ontwikkelen. Dit ontwikkelingsproces gaat niet wille-
keurig maar blijkt schoksgewijs volgens bepaalde organisatori-
sche structuren te verlopen. 
Simonse heeft tijdens haar promotieonderzoek een ontwikke-
lingsmodel ontwikkeld die de incrementele ontwikkeling van
organisatiestructuren van organisaties die projecten uitvoeren
weergeeft (zie figuur 4). 
De gevonden organisatiestructuren zijn in dit model gerang-
schikt naar transparantie van organisatiestructuur en trans-
parantie van interactiestructuur. Project based management
biedt organisaties als het ware leeromgevingen aan op zowel
individueel-, groeps-, als organisatieniveau, waardoor deze
organisaties zelf in staat zijn naar de voor haar meest passende
structuur te evolueren. Dat dit hoge eisen stelt aan de zachte
managementvaardigheden is evident.

Beheersaspecten
Project based management is dus een stijl van samenwerken en
communiceren binnen een mpo, waardoor dergelijke organisaties
zich, als gevolg van marktdruk of door concurrentie, voortdu-
rend kunnen aanpassen aan veranderende markteisen. De klassie-
ke op de body of knowledge gebaseerde zogenoemde TGKIO-
aanpak (tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie) behoort
binnen de context van incrementele organisatie-ontwikkeling tot
het verleden. Project based management vereist daarentegen dat
men de volgende elf project management beheersaspecten onder
controle heeft: scope, organisatie, tijd, geld, schaarse resources,
kwaliteit, risico, informatie, belanghebbenden (stakeholders),
contract management en sociale dynamiek (cultuur).
Project based management creëert hiervoor als het ware een
continue leeromgeving voor organisatieverbetering. Sneller leren
dan je concurrenten is hierbij een doorslaggevende succesfactor.

Er ontstaat een neerwaartse
spiraal van meer regels,
meer procedures en meer
centralisatie

figuur 3

Project-Based Management best aa t ui t  v ier
vol ledig geïnt egreerde lagen

Cultuur

Portfolio Management

Nieuwe invalshoek van
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bedrijfsdoelstelling
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BOK gebaseerde 

project management
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Wanneer leren wordt gezien als het collectief productieproces
waarmee kennis (harde en zachte kennis) wordt gegenereerd of
verrijkt, betekent het voldoen aan deze succesfactor: sneller ken-
nis produceren dan de concurrentie dat doet. Met deze kennis
verbetert het inzicht in de benodigde interactie- en uitvoerings-
structuur. De incrementele ontwikkeling van de structuur van
de organisatie volgens het model van Simonse is dan geen revo-
lutieproces meer dat ten koste gaat van het welzijn van de
medewerkers maar het wordt dan een proces van ‘Zijn’ en
‘Helen’. Omdat het primaire proces van mpo’s het realiseren
van projecten is en omdat mpo’s door concurrentie en markt-
druk gedwongen zijn het incrementele evolutiemodel van
Simonse te doorlopen, is leren als leerproces, evenals dit het
geval is met communicatie en samenwerking, een primair meta-
proces geworden.

Projectcontrolsysteem
Voor de controller en de manager die werkzaam zijn in een mul-
tiprojectorganisatie biedt de implementatie van project based
management grote voordelen. Door de koppeling van projecten
naar de bedrijfsdoelstelling kan hij of zij beter overzien welke
projecten in welke mate zullen bijdragen aan de beoogde
bedrijfsdoelstellingen. Het klassieke financieel systeem is hiertoe
namelijk niet geschikt. Ook het klassieke body of knowledge
project management biedt hiervoor geen oplossing. Er is een
nieuw projectsysteem nodig, dat naadloos aan dient te sluiten
op het financiële systeem. De reden hiervoor is dat het schema
van de grootboekrekeningen in het financiële systeem niet
geschikt is om de projectstructuur alsmede de projectgegevens

op te slaan. Ook met een geïntegreerd project - en financieel
systeem is het niet mogelijk om projecten, laat staan het portfo-
lio van projecten, te beheersen. Hiervoor is een projectcontrol-
systeem nodig, dat gekoppeld moet zijn aan het projectsysteem.
Een projectcontrolsysteem is het systeem dat de planning en de
voortgangscontrole van de beheersaspecten van een project èn
van het portfolio van projecten ondersteunt.

Een dergelijk projectcontrolsysteem biedt de controller de
mogelijkheid om voortdurend te bewaken of het voortschrijden-
de resultaat van het portfolio van projecten wel optimaal bij-
draagt aan de strategische doelstellingen van het bedrijf. Een
projectcontrolsysteem is dus een onmisbaar element van het
portfolio management. De implementatie van project based
management zal voor menige organisatie de komende jaren wel
eens dè grote uitdaging kunnen zijn...

Bron: Turner, JR, The Handbook of Project-Based Management, The Henley

Management Series (1993 first edition and 1999 second edition)

Projectcontrolsysteem is
onmisbaar onderdeel van
portfolio management
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Bron: L. Simonse, Organisatie-Ontwikkeling in Productcreatie, proefschrift, TUE 1998 (door A. Platje, uitgebreid met ‘zware’ matrix met portfolio management).
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figuur 4

Ontwikkelingsmodel: incrementele ontwikkeling van organisatiestructuren


