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Voorwoord

Toen ik samen met een aantal collega’s midden jaren negentig de 
basis legde voor Projectmatig Creëren, zag de wereld er op veel gebieden 

geheel anders uit dan nu. Van sociale media hadden we niet gehoord. Sowieso 
waren de technologische en informatiemogelijkheden veel beperkter dan nu. 
We dachten dat we de wereld in belangrijke mate konden beïnvloeden en dat 
veel zaken stuurbaar waren – zeker als je met het goede instrumentarium en de 
beste aanpak werkte. 

Projectmatig Creëren was destijds een zich onderscheidende manier van 
denken over projectmanagement. We schreven Projectmatig Creëren onder 
meer in reactie op de bestaande projectmanagementmethoden. Daarin werd 
naar onze overtuiging te veel uitgegaan van een maakbare wereld en werd te veel 
de nadruk gelegd op beheersing. Projecten worden door mensen gemaakt. Wij 
vonden dat daarmee in de bestaande methoden – zoals Prince2, met zijn sterke 
nadruk op beheersing en accountability – veel te weinig rekening werd gehou-
den. Het aspect ‘mens’ leek volledig op de achtergrond te zijn geraakt (ook dat 
is ondertussen wel anders geworden).

We schreven Projectmatig Creëren ook in een in historische lijn van het denken 
over projectmanagement en vanuit een overtuiging dat de tijd ‘iets nieuws’ 
nodig had. Projecten zijn bij wijze van spreken zo oud als de mensheid zelf. Het 
denken over een methodische aanpak ervoor kreeg echter pas in het midden 
van de vorige eeuw vorm, voortbouwend op het Scientific Management van 
Frederick Winslow Taylor, de planningstechnieken van Henry Laurence Gantt 
en de eerste integrale managementtheorieën van Henri Fayol. 

Naarmate de technische uitdagingen groeiden (industrie, ruimtevaart, defen-
sie), ontwikkelde zich in de tweede helft van de vorige eeuw ook een samen-
hangende aanpak voor projecten. Gelet op de overheersende mentaliteit van 
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destijds is het niet verwonderlijk dat in die aanpak sterk werd uitgegaan van een 
planbaar en technisch proces dat (met marges) voorspelbaar en te beheersen 
was. Zo ook de methoden die sinds de jaren zestig in Nederland werden geïntro-
duceerd door achtereenvolgens Philips, Twynstra Gudde (Projectmatig Wer ken) 
en Berenschot (Systems Management, op basis van het Amerikaanse Systems 
Management). 

Met deze methoden kregen we de beschikking over een waardevolle taal en 
belangrijke praktische instrumenten voor projectmanagement. De sterke na -
druk op techniek en instrumenten in die methoden leidde er echter ook toe, dat 
we een project gingen beschouwen als een (grotendeels) lineair proces dat in 
hoge mate voorspelbaar wordt als je het op die ene juiste manier aanpakt.

Projectmatig Creëren voegde aan die sterk technische, instrumentalistische 
benadering elementen toe die vooral zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat een 
project eerst en vooral mensenwerk is, en dat samenwerking, commitment en 
enthousiasme een belangrijker fundament zijn voor een succesvol project dan 
de instrumentering en technische aanpak. 

In de eerste versie van Projectmatig Creëren (1998) onderscheidden we ove-
rigens alleen nog de ‘Het’-, ‘Wij’- en ‘Ik’-kanten. De omgevingskant zat toen 
nog verstopt in het ‘wij’. Dat hebben we vervolgens, gelet op de alsmaar com-
plexer wordende sturing van het omgevingsveld van het project, aangepast in 
 Pro jectmatig Creëren 2.0 (2006), waarin we met het beeld van de lemniscaat 
gingen werken en ook uitdrukkelijk aandacht besteedden aan het aspect ‘Zij’, 
ofwel de omgevingskant van een project.

De dynamiek in de projectomgeving is sindsdien alleen maar verder toege-
nomen. De wereld verandert razendsnel. Nieuwe en steeds complexere vraag-
stukken doemen plotseling op. Die kunnen alleen op tijd worden aangepakt 
wanneer meerdere partijen er gezamenlijk hun schouders onder zetten. Dat 
vraagt om een aanpak waarbij verschillende belangen met elkaar worden ver-
enigd. In alles is het kernwoord: ‘samenwerking’.

Om succesvol te kunnen zijn, moet een organisatie tegenwoordig snel met 
die ontwikkelingen mee bewegen, vanuit een sterke eigen identiteit en de vaste 
wil om te excelleren in samenwerking. Organisaties opereren meer en meer in 
steeds wisselende coalities en samenwerkingsverbanden. Dat betekent dat ze 
snel flexibele werkstructuren, zoals projecten en programma’s, moeten kunnen 
optuigen. Het vermogen om dat te doen, wordt een steeds belangrijkere kwali-
teit waarmee succesvolle bedrijven en organisaties zich onderscheiden van 
minder succesvolle partijen.

Voor overheden geldt in het bijzonder dat ze steeds meer een regierol moeten 
oppakken om samen met maatschappelijke organisaties allerlei beleidsdoelen 
te bereiken. Dat is nodig omdat ze minder middelen ter beschikking hebben, 
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Voorwoord

maar ook omdat de burger mondiger is geworden en betrokken wil worden bij 
het oplossen van problemen in de wijk, de stad of het land. Ook daarbij is het 
kernbegrip ‘samenwerking’: gezamenlijk oplossingen ontwikkelen voor vraag-
stukken of om belangrijke kansen te grijpen. 

Deze ontwikkelingen vragen van organisaties een grote flexibiliteit en wend-
baarheid. Ze moeten de kunst verstaan om in tijdelijke werkstructuren, zoals 
projecten, nieuwe vragen op te pakken. Bovendien mag daarbij niet veel ener-
gie verloren gaan aan het bespreken van het ‘hoe’ en aan gedoe over de aanpak. 
Nodig zijn structuren waarbij de basis van de samenwerking ligt in de wil om 
samen te werken, en niet in formele afspraken, verantwoordelijkheden en be -
voegdheden. Partijen willen samen vanuit een visie concrete doelen realiseren. 
Ze zijn er niet op uit om macht te krijgen over elkaar of om een ‘koek’ te verdelen, 
maar werken samen vanuit de overtuiging dat de kracht van het project schuilt 
in de gezamenlijkheid en dat op deze manier de kwaliteiten van mensen opti-
maal worden gebruikt en er daardoor mooie dingen kunnen worden bereikt.

De wereld van projectmanagement vraagt om nieuwe, aanvullende taal die 
aansluit bij deze ontwikkelingen in de samenleving en dit grotere belang van het 
omgaan met complexe samenwerkingsvraagstukken. Nodig is een taal die het 
samenwerkingsvraagstuk tussen veel partijen tot de centrale focus van het ont-
wikkeltraject maakt. Het boek dat Robertjan Uijl en Hans Licht hebben geschre-
ven, past in die lijn en is daarmee een logische en passende stap in de ontwikke-
ling van het gedachtengoed over projectmanagement. 

Het boek is geschreven vanuit de context van de publieke sector, maar ik denk 
dat de basis van het gedachtengoed ook bij projecten in bedrijven en zeker maat-
schappelijke organisaties van nut kan zijn. Ik raad dit boek dan ook van harte 
aan voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van het vakgebied 
projectmanagement.

Jo Bos, auteur Projectmatig Creëren en Programmatisch Creëren
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