De kern van Projectmatig Creëren
Mijn visie op naar projectmanagement kijken is neergelegd in het boek Projectmatig creëren 2.0
(Jo Bos en Ernst Harting, Scriptum Books, Schiedam, 2006). Optimaal projectmanagement is het
zoeken naar creatiekracht in een project. Naar hoe mensen creërend bezig kunnen zijn in plaats
van reactief. Het geheim daarvan is dat in het project op een goede manier gebruik wordt
gemaakt van vormkracht, samenwerkingskracht, persoonlijke kracht en voedingskracht:
• Voedingskracht is de voedingsbodem waar het project zijn oorsprong vindt en waarvoor het
ook bestemd is. Het is de reden van bestaand voor het project en
heeft dus vooral met de energie van de opdrachtgever te maken.
• Persoonlijke kracht komt tot uitdrukking in ideeën, creativiteit, visie.
Het is het vermogen om de huidige realiteit te ontstijgen en vooruit
te zien naar een gewenste toekomst.
• Samenwerkingskracht is het vermogen om in dialoog samen iets te
creëren dat de kwaliteiten van ieder individu overstijgt.
• Vormkracht manifesteert zich in het vermogen om creatieve ideeën,
visies en idealen tastbaar te maken en ook werkelijk te realiseren.
In een project dat soepel verloopt, is de energie van de vier krachten
voelbaar, bijna tastbaar aanwezig. Alle betrokkenen werken
gezamenlijk vanuit hun eigen inspiratie en hetgeen waarin ze zelf geloven. In de volgende figuur
wordt dit proces gesymboliseerd.
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Voedingskracht, persoonlijke kracht, samenwerkingskracht en vormkracht kunnen we vertalen
naar vier dimensies die in Projectmatig creëren een belangrijke rol spelen. Wij noemen ze de ‘zij’kant, de ‘ik’-kant, de ‘wij’-kant en de ‘het’-kant. In Projectmatig creëren spelen ze allemaal een
even belangrijke rol. Een project kan niet zonder een van deze vier dimensies.
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De ‘zij’– of omgevingskant
Een project dat niet geworteld is in een duidelijke behoefte, dat geen voeding vindt vanuit een
reden van bestaan, kan niet levenskrachtig zijn. Iemand moet er wakker van liggen als het project
niet gerealiseerd wordt, of omdat hij dromen heeft waarvoor het project belangrijk is, of omdat
een bepaalde problematiek moet worden opgelost. Naarmate gebruikers meer zitten te wachten
op het resultaat zal er meer energie in het project zitten. Belangrijke vragen vanuit de ‘zij’-kant
zijn dan ook onder andere:
• Wie zit er op het projectresultaat te wachten?
• Zijn er duidelijke gebruikers van het project(resultaat) en wat is hun
voordeel ervan?
• Wie is de opdrachtgever en wat verwacht deze van het project?
• Hoe ziet de business case van het project eruit?
• In hoeverre sluit het project aan bij de tijdgeest?
• Waarom staat het project nú op de agenda en wat is de aanleiding
ervoor?
• Hoe kan het ‘krachtenveld’ rond het project inzichtelijk worden
gemaakt?
• Welke (politieke) belangen spelen rond het project en wat betekent dat voor risico’s,
voortgang, doorlooptijd, etc.
De ‘ik’- of leiderschapskant
De ‘ik’-kant is tot voor kort in projectmanagement sterk onderschat en onderontwikkeld gebleven
terwijl dat toch eigenlijk vreemd is. In de eerste plaats is het onze overtuiging dat werk waar dat
mogelijk is een bijdrage hoort te leveren aan de persoonlijke groei en ontwikkeling van diegenen
die dat werk verrichten. Naarmate dat meer het geval is, zien we dat zowel de organisatie als het
individu daarvan profiteren. In de tweede plaats heeft een sterke verbinding met de ‘ik’-kant ook
te maken met motivatie en draagvlak voor het project. Deze hebben alles te maken met de mate
waarin betrokkenen zich daarmee verbonden voelen, in staat zijn om zelf vorm te geven aan het
project en de bijdrage die zij daaraan leveren. Hoe meer ruimte daarvoor bestaat, hoe groter de
inzet die we kunnen verwachten. Het gaat bij de ‘ik’-kant dus om vragen als:
• Kan ik mij persoonlijk verbinden met de probleemstelling, de doelstelling, het resultaat en de
effecten van het project?
• Vanuit welke persoonlijke behoeften wil ik aan dit project een bijdrage leveren?
• Hoe kan dit project bijdragen aan mijn ontwikkeling en groei?
• Hoe kan ik mijn kwaliteiten het beste inzetten in het project?
• Welke kwaliteiten hebben de teamleden, hoe zijn die optimaal in te zetten in het project en
verder te ontwikkelen?
De ‘wij’- of samenwerkingskant
Met de ‘wij’-kant bedoelen we de sociale en relationele aspecten die een rol spelen in en om
projecten. Het gaat daarbij niet alleen om samenwerking ín het projectteam (daar is meestal nog
wel oog voor), maar zeker in zo sterke mate om samenwerking in het totale veld van het project,
bijvoorbeeld met de lijnorganisatie. Deze kant heeft meer aandacht gekregen, omdat het duidelijk
is geworden dat ook deze aspecten het uiteindelijke resultaat in hoge mate mede bepalen. Het
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gaat hierbij om vragen als:
• Hoe is de samenwerking in het projectteam?
• Hebben we de goede teamsamenstelling voor de
opdracht?
• Hoe kunnen de kwaliteiten van het team in balans
worden gebracht met de projectopdracht?
• Hoe kan gezorgd worden voor een soepele wisselwerking
tussen het projectteam en de organisatie?
• Hoe kan een vruchtbare relatie met de opdrachtgever worden opgebouwd?
De ‘het’- of structuurkant
De traditionele benadering van projectmanagement is sterk gericht op de structuur van het
project. We noemen dit de ‘het’-kant. Het gaat om de meest tastbare aspecten: het systeem, de
structuur en de procedures. Het resultaat staat daarbij centraal. De essenties van planmatig
werken zijn:
• Definiëren van de probleem- en doelstelling, en het resultaat; het afbakenen van wat wel en
wat niet tot het project behoort; het beschrijven van de mogelijke effecten van het project.
• Structureren van het project door het afleiden van de deelresultaten en activiteiten, die we
vervolgens onderbrengen in deelprojecten of andere logische structuren.
• Beslissen wanneer tijdens het afleggen van die weg met de opdrachtgever afgestemd moet
worden en wat de kritieke beslispunten (’no go’- ‘go’-momenten) zijn.
• Beheersen van de beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie, communicatie en
organisatie. Met deze beheersaspecten waarborgen we dat het project overzichtelijk en
bestuurbaar is en blijft.
De vier aspecten zijn alle van even groot belang voor werkelijk Projectmatig creëren. Een project
kan niet zonder worteling in een duidelijke behoefte, zonder persoonlijk commitment, zonder
optimale samenwerking in het team, maar ook niet zonder een scherpe projectdefinitie en een
uitgekiende projectplanning.
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