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Meer aandacht voor de inhoud dus! 
Zodat wij op basis van diepgaande kennis van ons vak, en onze kennis van en ervaring 
met het werkveld van onze klanten, kunnen adviseren in wat wel of niet te doen. Als ook 
kunnen uitleggen waarom dat al dan niet een verstandige weg is om in te slaan. Dat wij 
tevens bijeenkomsten kunnen voorbereiden en voorzitten, dat wij als facilitator ons ‘man-
netje’ staan en als coach goed onze weg vinden, spreekt voor zich. Maar dat zien wij niet 
als een onderscheidende competentie.

Dit essay is voor ons een volgende stap daarin. Om nog duidelijker te maken voor wie we 
zijn en vooral waarvoor we zijn. En natuurlijk om duidelijk te maken wat in 2019 en verder 
van ons kan worden verwacht. Tevens is dit essay een uitnodiging. In algemene zin om 
ons in 2019 nog meer uit te dagen op wat wij ervan vinden. Maar ook meer concreet om 
rond de zomer 2019 met ons van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen op en 
rond ons vakgebied in relatie tot jullie organisatievraagstukken en werkveld. De uitnodi-
ging daarvoor volgt.

Een hartelijke en warme groet namens het gehele Ami-team!
We hopen je weer te ontmoeten in 2019,

Raymond, Christian en Martijn

Wij denken van wel. Dat maakt het eenvoudiger aan te voelen of het goed of niet goed 
loopt, daarmee kan de terugkoppeling van collega’s over de voortgang beter op waarde 
worden geschat en kan sneller worden geconstateerd of de cruciale details goed op het 
vizier staan. Dat is in deze tijd van toenemende complexiteit en snelheid nodig om de 
sturing en besluitvorming niet de remmende factor te laten worden. 
Natuurlijk, er is ook een schaduwzijde. Want leiders die weten waar het over gaat, stappen 
snel in de valkuil om op de inhoud te gaan sturen. En dan staat die inhoudelijke kennis het 
inzetten en gebruik maken van de kennis en ervaring van de gehele organisatie stevig in 
de weg.

Wat voor onze klanten geldt, geldt ook voor ons. Het consultancy vak begeeft zich steeds 
meer op het snijvlak van proces en inhoud. Natuurlijk worden we nog steeds primair ‘be-
steld’ als begeleider en coach van het samenspel en als procesbegeleider van complexe 
bijeenkomsten en verandertrajecten, maar steeds meer wordt daar de vraag ‘wat vinden 
jullie er zelf van?’ aan vastgekoppeld. Of het nu de implementatie van een veiligheids-
cultuur, het tot leven brengen van kernwaarden, de te volgen projectstrategie, de EMVI 
stukken bij een tender of het fuseren van twee bedrijfsonderdelen betreft. Dit vraagt in 
onze ogen steeds meer diepe kennis van ons eigen vak, als ook kennis van het werkveld 
waar onze klanten in actief zijn.

Dat vinden we mooi! 
Het daagt ons uit om onze jarenlange ervaring in organisatieontwikkeling, projecten en 
tenders te vertalen naar heldere adviezen over de te volgen strategie en aanpak. Maar dat 
stelt ook andere eisen aan ons. Zo moeten we onze impliciete kennis expliciet maken, ons 
nog meer leren te focussen (want we kunnen niet overal wat van weten) en dichter tegen 
onze klanten aan bewegen. Dat doen we onder meer door ons te richten op de echt uitda-
gende organisatie ontwikkel ambities en complexe projecten en tenders, en bewegen we 
weg van trainingen en management development programma’s. Kolossale ambities dus! 
En we realiseren ons steeds beter dat onze natuurlijke habitat organisaties zijn waar iets 
gebouwd, ontwikkeld of gemaakt wordt. Zo werken we veel en graag in de bouw, infra en 
offshore. Dat zijn werkvelden die ons passen; waar mensen werken met een sterke passie 
voor de inhoud. Daar kunnen we dan onze kracht in het verbinden van al die experts en 
techneuten aan toevoegen. Dat wil niet zeggen dat we niet in andere werkvelden actief 
zijn, maar dan wel voor die klantvragen waar ‘de klik’ gemakkelijk gevoeld wordt.

Moet een leider kennis hebben 
van de inhoud van het werk 
waar hij leiding aan geeft? 



Inleiding

naar de 

het gedoe.
kern van 

Het essay is opgebouwd uit drie delen. 
In het eerste deel gaan we in op Engage! 
Onze filosofie ‘onder de motorkap’ voor 
het realiseren van grote verander- en 
ontwikkelambities in organisaties. Het 
tweede deel beschrijft onze ervaringen 
met veiligheidsprogramma’s. Dat is het 
eerste inhoudelijke thema waarbij we de 
Engage! aanpak bij herhaling met succes 
toepassen en hebben doorontwikkeld 
naar een aanpak die veilig denken en 
werken tot leven brengt en verankert 

van hoog tot laag in een organisatie. In 
het derde deel gaan we in op hoe wij 
projecten van onze klanten begeleiden. 
Daarbij baseren we ons vooral op onze 
jarenlange ervaring in het begeleiden 
van complexe projecten in de bouw & 
infra. En vragen we ons af hoe we kunnen 
zorgen dat in projecten ‘voorkomen beter 
is dan genezen’ een centraal adagium 
wordt.

Veel leesplezier!

In de afgelopen jaren hebben wij ons 
dus afgevraagd waar wij in essentie voor 
zijn. Dat is in twee woorden ‘kolossale 
ambities’. En dan wel meer specifiek op 
twee gebieden: om van de projecten 
van onze klanten een succes te maken 
(of die weer op de rails te zetten) en om 
uitdagende organisatie verander ambities 
waar te maken. In dit essay zetten we 

voor deze twee kernthema’s op een rij: 
waar wij in ons denken nu staan, wat de 
ontwikkelingen zijn die we zien en met 
welke vragen we aan het puzzelen zijn. 
Het doel van dat laatste is om jullie uit 
te nodigen die puzzel samen met ons te 
leggen. Daar gaan we vast en zeker met 
elkaar over in gesprek volgend jaar.



engage!
want een goed verhaal vertelt 
zichzelf, inspireert om mee te 
doen en dat is wat we willen!

Waar komen we vandaan? 
Engage! geeft richting aan gezamenlijke veranderavonturen en helpt om die tot een 
goed einde te brengen. Engage! ondersteunt om doel en richting te vinden, gedrag 
te visualiseren dat we graag willen zien (als ook het gedrag waar we van weg willen 
bewegen), en helpt om met elkaar stap voor stap de implementatie en borging te 
‘scrummen’ naar succes. 

Terugkijkend hebben veel onderdelen van de Engage! filosofie altijd al in het Ami DNA 
gezeten. In de jaren ’90 hielden we ons primair bezig met projecten, projectmanagement, 
projectmatig werken en project start-ups. Altijd in een technisch gedreven organisatie 
(vaak in en om Eindhoven) en vrijwel altijd met een spannende (kolossale) ambitie. 
We hielpen projectteams in het realiseren van meer projectmatige duidelijkheid en 
het bereiken van diep commitment om een nieuw product te ontwikkelen. Dat deden 
we vaak ook in grotere bijeenkomsten met gezamenlijke besluitvorming (nu ‘large 
scale interventions’, ‘appreciative inquiry summits of bijv. ‘kennis cafés’). We coachten 
projectmanagers in leiderschap en in het aansturen van het team. We hielden ons 
bezig met stakeholders en hun belangen. En we kregen steeds meer vragen om 
projectmatig werken te implementeren in organisaties. Terugkijkend zijn dat onze eerste 
verandervragen geweest; ‘we willen samen leren om met elkaar projectmatig te werken’. 

Als onze klanten dan vroegen hoe we dat aanpakten, was dat niet altijd gemakkelijk uit 
te leggen. Hoe verklaar je dat iets werkt maar waar je vooral impliciete kennis en ervaring 
voor hebt opgebouwd? Vergeet niet; dit was de pre-Kotter tijd (we bedoelen hier niet een 
zeilscheepje, maar doelen natuurlijk op de Kotter van de 8 veranderstappen). Leren was 
nog geen strategisch thema en Simon Sinek speelde nog met knikkers. Maar de behoefte 
aan een stevige leidraad was ook toen al evident. Zo schreven wij onze eerste essays 

zoals: ‘Implementeren is …’, ‘Alles blijft anders’ en bijvoorbeeld ‘De kameleon organisatie’. 
Allemaal pogingen onze eigen kijk op verandering op papier te zetten. 

We wilden meer met het thema en hebben we met de academische wereld (Maastricht, 
Rotterdam, Tilburg) meer diepgang en onderbouwing gezocht. Wat doen we, welke 
interventies zijn effectief, wat kunnen we leren van anderen en hoe ziet succes eruit? We 
schreven in 2012 het essay ‘Anders doen’ waarin gedrag en leiderschap centraal stonden. 
En in 2013 ontwikkelden we het eerste prototype van ons Change Canvas, waarmee we 
vervolgens zijn gaan experimenteren in verschillende kleinere en grotere verandervragen. 
Vanuit het canvas ontdekten we het belang van storytelling en de waarde van dialogisch 
veranderen; organisaties veranderen door nieuwe verhalen toe te voegen. 

Dit is het canvas dat later de kern is geworden van Engage!: reisgids voor 
veranderavonturen. Een eerste versie in eigen beheer in 2014 en eind 2016 een volgende 
versie uitgegeven in samenwerking met van Duuren. Daarmee hadden we een belangrijke 
stap gezet – een fundament onder onze veranderaanpak gelegd. 

Waar staan we met Engage!? 
We hebben verschillende verandervragen mogen aanpakken in de afgelopen twee jaar. We 
hebben geleerd dat onze klanten niet zozeer een ‘verandering’ kopen, maar dat daar altijd 
een grote ambitie aan gekoppeld is. Bijvoorbeeld leren om wendbaarder te worden, of 
innovatiever. Rond een fusie of samenvoeging een nieuwe gezamenlijke cultuur te bouwen 
realiseren. Of een omslag te maken naar andere diensten en andere businessmodellen, of 
projectmatiger te werken aan projecten. En natuurlijk Veiliger werken. 



Het zijn altijd vragen met een dieper belang. Om de toekomst veilig te stellen. In beweging 
te komen naar nieuwe mogelijkheden. Het gáát ergens over. Iedereen vindt er wat van 
en het actief betrekken van de hele organisatie is een belangrijke uitdaging. De start is 
zoals altijd cruciaal. Het is evident dat directie of management een actieve en cruciale 
rol heeft. We willen het beste team om de formele leiders heen bouwen om samen het 
verhaal te construeren over de aanstaande verandering. We hebben geleerd dat dit proces 
van visievorming echt strategisch is. Dat moet je zorgvuldig doorlopen. Onderzoeken en 
toetsen of de juiste richting en toon is gevonden. Met voldoende herkenbare argumenten, 
urgentie, ambitie en bovenal aantrekkingskracht. 
Want een goed verhaal vertelt zichzelf, inspireert om mee te doen, en dat is wat we willen!

Dat lijkt vaak avontuur met logische fasen. Een duidelijke aantrekkelijke visie neerzetten, 
alle collega’s aan boord krijgen en houden, zorgen dat de boodschap duidelijk is én wordt 
omarmd, iedereen actief aan de slag te krijgen met concrete acties en stimuleren daarmee 
door te gaan. En als je klein begint de olievlek van het succes steeds groter te maken. 
Om de verandering dan vervolgens te borgen in het leiderschap, maar ook door dieper 
in de organisatie processen aan te passen. Dat klopt, maar de praktijk is weerbarstiger. 
Verandering is een dynamisch proces waarbij je met regelmaat moet constateren dat je 
minder ver bent dan je dacht of het gevoel hebt terug geworpen te worden.

Om nieuw gedrag te stimuleren gebruiken we meer en meer ‘tools’: app’s en 
webapplicaties om gedragsverandering zichtbaar en meetbaar te maken. Zoals 
bijvoorbeeld cultuurscans om de context analyse met de klant met data te onderbouwen. 
En de competentie om snel questionnaires te ontwikkelen en uit te zetten. Meer dus met 
data verzameling en -analyse. Een tool dat we nu veel inzetten is EnGager – een app 
om in iedere organisatie, afdeling of project over een langere periode te ‘meten’ hoe het 
sentiment is. Zo maken we inzichtelijk hoe bijvoorbeeld het commitment zich ontwikkeld 
gedurende een verandering, of in welke zin de veranderbereidheid toeneemt of afneemt. 
Maar bijvoorbeeld ook hoe het samenspel in projecten wordt ervaren en beleefd. 

Wat zijn onze vragen van nu en straks?
Cultuur wordt meer en meer een strategisch asset om het verschil te maken in een steeds 
sneller veranderende wereld. Trends in veranderthema’s die wij zien zijn organisatie 
wendbaarheid & zelfsturing, ‘purpose’ gedreven strategieën, digitalisering/robotisering, en 
naast veiligheid ook duurzaamheid. Maar wat die trends en thema’s zijn, en vooral welke 
trends voor onze klanten de meest urgente en uitdagende zijn, blijft een puzzel die we 
nog elke dag aan het leggen zijn. Verder zien we dat we steeds vaker onderdeel worden 
van het veranderteam bij onze klant in huis. Meedoen, het programma management deels 
op ons nemen. Ons niet primair richten op de start en de eerste beweging, maar ook 
meedoen in de diepere borging. Want juist in de diepere borging ligt het succes van een 
verandering en dat vraagt dat ook wij ons committeren aan het einde (de borging) en niet 
alleen aan het begin (de opstart). Meedoen dus!

Verder verwachten wij dat meetbaarheid van gedrag steeds belangrijker wordt. Evidence 
based feedback en besluitvorming koppelen aan heldere inschattingen op sentimenten. 
Daar zetten we onder meer met Engager stappen in, maar vragen ons tegelijkertijd af of 
we daar echt op in moeten zetten. Ook daarover gaan we graag in gesprek. En we blijven 
ons verdiepen in het thema van veranderleiderschap, dat we willen integreren in deze 
Engage! projecten. Adviseren en coachen van het management in de transitie. Opleiden 
van interne veranderaars (change leaders) en ondersteuners (facilitators).  

Engage! is voor ons een inspiratiebron en pijler voor onze dienstverlening. We zullen 
onze inzichten blijven delen met iedereen die zich verbonden voelt met deze filosofie. 
Organisaties helpen om nieuwe kolossale doelen te omarmen en samen avontuurlijk te 
veranderen. 



Waar komen we vandaan?
Al jaren zit de aandacht voor veiligheid en veilig werken bij onze klanten in de lift. We zien 
dan ook stevige ontwikkelingen plaatsvinden. Ons gevoel is dat deze trend zich breder 
voltrekt. Wellicht herken je het, maar voorheen lag bij de meeste organisaties primair de 
focus op output. Productie halen, budget etc. Veiligheid werd gezien als een apart thema 
en agendapunt. Een onderwerp dat naast de primaire taak georganiseerd werd en dat 
vooral via regulering werd aangevlogen. 

Via inhoudelijke veiligheidstrainingen werd kennis over risico’s bij de medewerkers ver-
hoogd. Via rondgangen, inspecties en audits werd toegezien op naleving van de procedu-
res en regels in de organisatie. Deze aanpak leidde vooral tot een gevoel onder medewer-
kers dat het top-down werd gepusht. De werkgever wil het, dus we doen het omdat het 
moet. Veiligheid werd niet integraal bekeken en was daarmee geen logisch onderdeel van 
de identiteit, primaire drivers en waarden van de organisatie. Met een goede uitvoering 
is een forse daling van het aantal ongevallen bereikt. Alleen bleef men doorgaans ook op 
een bepaald niveau steken. Kortom we liepen tegen de beperkingen van deze calculatieve 
aanpak aan. 

is binnen jouw organisatie veiligheid vooral een apart agendapunt en primair regel ge-
dreven of wordt het al op een natuurlijke manier integraal meegenomen in gesprekken, 
afwegingen en besluiten?

 Wat nemen we nu waar?
We horen nu vaak ‘veiligheid gaat om gedrag’. Er is een beweging op gang gekomen om 
veiligheid te verweven in de identiteit, cultuur en gedrag en zo op een hoger plan te  

brengen. Van offshore tot droge infra, van productieomgevingen tot de zorg. We zien 
binnen veel sectoren de focus veranderen. Logisch misschien? In de bredere maatschap-
pelijke context is deze beweging namelijk ook te herkennen. Risicobewustzijn in relatie tot 
eigen handelen is zich aan het ontwikkelen, kijk bijvoorbeeld naar het gebruik van alcohol 
in verkeer, roken, de ski helm op de piste en de wijze waarop we tegenwoordig over (op)
voeding praten. 

Wij geloven dat dit ook zo zijn weerslag heeft op hoe medewerkers zich in organisaties 
bewegen en waar behoefte aan is. De ‘caring’ waarde heeft zijn intrede gedaan - mede-
werkers zien als waardevol bezit. Zorg voor mensen staat hierbij centraal en dus ook de 
wijze waarop zij zich veilig door hun professionele loopbaan kunnen bewegen. Doe je dat 
oprecht en goed als organisatie? Dan leidt het tot een (versterkte) intrinsieke motivatie 
voor mensen om ‘ertoe te willen doen’ en een bijdrage te leveren om niet alleen op zichzelf 
te passen maar ook op anderen. 
De inrichting en aanpak gaat dan vervolgens vooral over; hoe creëren we de juiste condi-
ties met elkaar, gaan we om met dilemma’s en zorgen dat mensen hun rol en verantwoor-
delijkheid zo goed mogelijk kunnen invullen? Zodat zij veilig zijn en veilig werken ervaren 
als logisch onderdeel van waar ze iedere dag weer voor aan de lat staan binnen hun 
werkzaamheden. 
Kortom, veiligheid vanuit een intrinsieke beleving en op basis van gedeelde waarden. 
Waarbij veiligheidssystemen een ondersteunend kader geven. Wanneer vanuit oprechte 
zorg, veiligheid één van de beleefde organisatiewaarden wordt, dan zal het vinden van de 
juiste balans tussen veiligheid, productie, planning, geld en de bijbehorende dilemma’s, 
onderdeel zijn van de dagelijkse organisatie praktijk.

veiligheid
een waardevolle
focus



Hoe dan?
Er is inmiddels al veel ervaring opgedaan hoe je deze gemeenschappelijke intrinsieke 
beleving kunt creëren en verder kunt vertalen naar concreet gedrag en invulling. In onze 
ogen begint het met het vinden van het antwoord op de vraag: 
‘Wat is voor ons de essentie van veiligheid en wat is daarbij echt belangrijk (gedrag & 
normen)?’. 

Vanuit dit gemeenschappelijk (veiligheids)doel en de kernwaarde vanuit Care en via open 
dialoog en co-creatie, stimuleer je samen met medewerkers door alle lagen van de organi-
satie dat dit gezamenlijk vertaald wordt naar wat dit betekent in de dagelijkse praktijk. 
We moeten ons wel realiseren dat dit een andere vorm van leiderschap vraagt. Het is dus 
geen truc of eenvoudig uit te rollen blauwdruk naar succes. Het vraagt een vorm van 
leiderschap die gericht is op ruimte geven, breed in gesprek gaan over risico’s en verbe-
teringen en vooral actief uitnodigen tot feedback op eigen gedrag. Het gaat dus over wat 
je doet als leider en niet alleen wat je zegt. Het veiligheidsgedrag dat je hoopt te zien bij 
jouw collega’s. Geloofwaardigheid wordt vervolgens bereikt door consistent de essentie 
en het bijbehorende gedrag toe te passen. Ook (en misschien wel vooral) als het span-
nend is, er dilemma’s zijn en de druk hoog is.
Daarnaast wil je vooral multidisciplinair de dialoog op gang brengen. In de keten hebben 
we iedereen nodig om dit gezamenlijke doel in te vullen. Dat begint ermee dat alle mede-
werkers in de keten (inkoop, verkoop, engineering, werkvoorbereiding, etc.) zich realiseren 
dat zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan hoe andere collega’s buiten of op de 
productievloer blootgesteld worden aan risico’s. 
 

Wat is het gevolg?
De ‘Care’ gedachte en co-creërende vorming maakt veel energie vrij en zorgt voor positie-
ve (veiligheids)beleving. De aanpak wordt daardoor als sterk verbindend ervaren en slaat 
bruggen tussen medewerkers individueel en tussen verschillende organisatieonderdelen. 
Het vergroot het gezamenlijk oplossend vermogen. Continue verbetering (doordat bottom 

up meedenken wordt aangezet) neemt sterk toe en na een aanloopfase om de beweging 
aan te zetten, dalen ongevalscijfers substantieel. Kortom het wordt deel van de organisa-
tie identiteit. Dit is wie we zijn en waarvoor we staan. Dat vertaalt zich in betrokkenheid, 
eigenaarschap en trots!
 
Heeft veiligheid in jouw organisatie een positieve beleving? En hoe vaak nodig jij men-
sen actief uit om het gesprek over veiligheid aan te gaan?

Wat verwachten wij de komende jaren?
De aandacht voor gedrag zal in de komende jaren alleen maar verder toenemen. Dat zal 
leiden tot een verdieping en verbreding van bovengenoemde aanpak. Omdat veiligheid 
een thema is dat voor iedereen betekenis heeft, wordt veiligheid de motor voor organisa-
ties om van daaruit andere thema’s soortgelijk beet te pakken. Met een sterke focus op 
dialoog, medewerkers stimuleren om mee te denken en praten om gemeenschappelijk 
doelen te bereiken. Waarde gedreven met de drive om de intrinsieke motivatie van mede-
werkers aan te wakkeren.

Daarnaast zien we steeds meer organisaties over hun eigen schaduw heen kijken. Het 
meenemen en positief beïnvloeden van partners die een rol vervullen in hun eigen waar-
deketen wordt steeds belangrijker.  Denk aan leveranciers, onderaannemers, opdrachtge-
vers, overheden etc. 
Het geloof dat de zoektocht naar veiligheidssucces vraagt om een aanpak met gedeelde 
waarden, waar de veiligheidsdialoog over de organisatie grenzen heen plaats vindt en 
waar leren van elkaar een structurele plek heeft. Ami juicht deze ontwikkelingen toe en wil 
bijdragen aan deze, in onze ogen, waardevolle ontwikkelingen.
 
In het nieuwe jaar willen we graag met jou en andere klanten doorpraten en verder verken-
nen welke ontwikkelingen door jullie gezien worden en op welke wijze Ami zou kunnen 
bijdragen aan het verder verdiepen en verbreden van de waarde veiligheid binnen jullie 
organisaties of samen met jullie stakeholders. 



In de eerste Ami jaren reden we zoals gezegd veel richting DSM en Philips met als 
opdracht researchers een meer projectmatige aanpak te laten volgen. Projecten met 
slimme ‘Willie Wortels‘, die met veel passie en creativiteit werkten aan nieuwe ideeën en 
het ontwikkelen van nieuwe producten. Die legden in hun projecten de focus veelal op de 
innovatie als zodanig, en minder op het resultaat of doel en het structureren van de weg 
daar naartoe. En als wij die weg met hen trachtten te vinden, werd ons geregeld voor de 
voeten geworden dat innovatie niet te plannen is; ‘de geniale ingeving komt als die komt’.

Waar komen we vandaan?
Natuurlijk is projectmanagement een vak van structureren, plannen en beheersen (‘de 
harde kant’) als ook een vak van inspireren, reflecteren en samenspelen (‘de zachte kant’). 
Waarbij wij er vooral bijgehaald worden om projectteams te helpen bij het versterken van 
de aandacht voor de zachte kant. Die aandacht hebben we handen en voeten gegeven in 
essays zoals ‘Het avontuur en de beproeving’ en ‘Projectmatig en Procesmatig werken’. In 
2010 hebben we daar het sturen op succes aan toegevoegd, met Projectmatig werken; de 
basis – hoe maak je van je project een succes?, als fundament.  Waarbij we een universeel 
succesmodel de wereld in hebben gebracht met als uitgangspunt dat het voorkomen van 
falen, iets heel anders vraagt als het realiseren van succes.

Is een project dat niet is misgelopen, per definitie een succes? Wanneer is jouw project 
eigenlijk een succes? En hebben alle stakeholders daar dan hetzelfde beeld bij? 

Het is meer vanzelfsprekend geworden om in de startfase van het project met het 
kernteam de vraag centraal te stellen waar het stakeholders echt om te doen is. Waarop 
wordt het succes vanuit de verschillende stakeholderperspectieven nu eigenlijk bepaald? 
Waar mogen we, om succesvol te zijn, in de sturing van het project oog en aandacht 
voor houden? En welke uitdagingen hebben we dan te overwinnen om het project door 
de verschillende stakeholders (e.g. opdrachtgever, moederorganisaties, het team zelf en 
andere betrokken) als een succes te ervaren? 

projecten
samen leren 
is samen presteren

Als we stakeholders de vraag stellen over het succes van het project, geeft dat veel 
inzicht in de gevoeligheden rondom het project. Het wordt als motiverend ervaren, 
want praten over succes geeft vaak meer energie dan het (uiteraard tevens belangrijke) 
gesprek over de risico’s. Bij het verkennen van de succesvraag valt overigens op 
dat het succes van projecten niet meer alleen beoordeeld op het opleveren van een 
concreet resultaat binnen de daarvoor gestelde randvoorwaarden, maar tevens op hoe 
de totstandkoming van dat resultaat in de optiek van betrokkenen is gegaan en of het 
bovenliggende doel van het project echt is gediend. Zo is de verantwoordelijkheid van de 
projectmanager verder toegenomen.

De focus op project succes is in de bouw en infra hand in hand gegaan met het zoeken 
naar nieuwe contractvormen om de belangen van de opdrachtgever en opdrachtnemer 
zoveel mogelijk gelijk te schakelen. Waarbij dat gezocht wordt in meer gebruik maken van 
de kennis en ervaring in de markt (Design & Construct), langdurige samenwerking (het 
eerder betrekken van opdrachtnemers en bijv. Design, Built, Finance, Maintain & Operate 
contracten) en nieuwe type samenwerkingscontracten (zoals bouwteams en allianties). 
De weg die daarmee ingeslagen is, biedt stimulerende condities om de aandacht op het 
samenspel en de zachte kant van het projectmanagement te richten. En uiteraard past dat 
goed bij het gegeven dat de te managen complexiteit in projecten steeds groter wordt – 
we moeten het met elkaar doen!

Gaan de nieuwe contractvormen ons redden?
Als wij starten met het begeleiden van projecten, staat uiteraard het gezamenlijk 
werken aan succes centraal; hoe maken we er een succes van voor de stakeholders, de 
opdrachtgever, het projectteam & de andere betrokkenen bij het project. Niet ‘of’ maar 
‘en’, dus. De verschillende belangen, hoge druk op tijd en geld, persoonlijke drijfveren en 
andere ambities, maken het uiteraard lastig om met focus aan één doel te werken. Toch 
kan er pas écht worden samengewerkt als juist dat centraal komt te staan – ons teamdoel. 



Maar waar zit dat gezamenlijke doel dan?
Wij geloven dat een top samenspel automatisch leidt tot de best mogelijke en maximaal 
haalbare prestaties. En dat door te sturen op het samenspel tussen alle betrokkenen de 
voor iedereen beste resultaten worden geboekt. Sturen op samenspel dus, in plaats van 
de traditionele KPI’s rond tijd, geld en kwaliteit. Kort gezegd, wij maken ons inhoudelijk 
niet druk over wat het gezamenlijke belang is, als het gesprek over belangen en zorgen 
maar goed verloopt. Met indicatoren zoals: worden de echte belangen op tafel gelegd, 
worden zorgen vroegtijdig uitgesproken en is er wederzijdse bereidheid om elkaars 
belangen te dienen en elkaars zorgen serieus te nemen. Daarvoor zijn dan ook de project 
start-ups (PSU), de follow-ups (PFU) en andere momenten om ‘het goede gesprek’ met 
elkaar te voeren. Gesprekken die er voor zijn om vanuit nieuwsgierigheid naar elkaar te 
luisteren.

Gaan nieuwe contractvormen ons redden?
Als wij starten met het begeleiden van projecten, staat uiteraard het gezamenlijk 
werken aan succes centraal; hoe maken we er een succes van voor de stakeholders, de 
opdrachtgever, het projectteam & de andere betrokkenen bij het project. Niet ‘of’ maar 
‘en’, dus. De verschillende belangen, hoge druk op tijd en geld, persoonlijke drijfveren en 
andere ambities, maken het uiteraard lastig om met focus aan één doel te werken. Toch 
kan er pas écht worden samengewerkt als juist dat centraal komt te staan – ons teamdoel. 
Maar waar zit dat gezamenlijke doel dan?

Wij geloven dat een top samenspel automatisch leidt tot de best mogelijke en maximaal 
haalbare prestaties. En dat door te sturen op het samenspel tussen alle betrokkenen de 
voor iedereen beste resultaten worden geboekt. Sturen op samenspel dus, in plaats van 
de traditionele KPI’s rond tijd, geld en kwaliteit. Kort gezegd, wij maken ons inhoudelijk 
niet druk over wat het gezamenlijke belang is, als het gesprek over belangen en zorgen 
maar goed verloopt. Met indicatoren zoals: worden de echte belangen op tafel gelegd, 
worden zorgen vroegtijdig uitgesproken en is er wederzijdse bereidheid om elkaars 
belangen te dienen en elkaars zorgen serieus te nemen. Daarvoor zijn dan ook de project 
start-ups (PSU), de follow-ups (PFU) en andere momenten om ‘het goede gesprek’ met 
elkaar te voeren. Gesprekken die er voor zijn om vanuit nieuwsgierigheid naar elkaar te 
luisteren.

Welke KPI’s worden bij jullie gebruikt?
Het besef is breed aanwezig dat voor succesvolle projecten meer nodig is dan het 
bijeenbrengen van knappe koppen die inhoudelijk van de hoed en de rand weten. 
Projectmanagers steken tijd in PSU’s waarin de aandacht voor teamvorming door het 
leren kennen van elkaars individuele behoeften en drijfveren een belangrijke plek heeft. 
En waar tevens het inzicht gecreëerd wordt wat vanuit de verschillende (rol en bedrijfs) 
perspectieven als cruciaal wordt ervaren voor het succes van het project. Niet omdat het 

contract een PSU of teambuilding voorschrijft, maar omdat de overtuiging is gegroeid dat 
de aandacht voor top samenspel een cruciale factor is voor het succesvol realiseren van 
projecten.

Hoe ziet voor jou de ideale start van een project eruit?

Reflectie op waar we nu staan
De toenemende omvang en complexiteit van projecten vraagt meer dan het investeren 
in teambuilding of een goede PSU alleen. Met name bij de grotere projecten waarbij 
verschillende interne en externe (markt en publieke) partijen samen aan de lat staan voor 
project succes. Wij zien (helaas) nog veel gebeuren dat:
• Er goede intenties tijdens de Start-up geformuleerd zijn wat betreft het samenspel 

(lees bijv. gedragsregels opgesteld), maar de opvolging daarvan is onvoldoende (lees: 
we realiseren ons onvoldoende dat het echte werk zit in het tot leven brengen en 
houden van die regels).

• Alleen tijdens PSU en PFU staat reflecteren op het samenspel op de agenda. 
Waarmee de aandacht voor het samenspel wordt verbonden aan de momenten 
die rond/buiten de dagelijkse praktijk van het project worden georganiseerd – dus 
onvoldoende integraal onderdeel zijn van de projectaanpak.

• Er wel een PSU wordt georganiseerd, maar het daarbij blijft tot er de noodzaak 
gevoeld wordt om weer bij elkaar te komen – meer concreet, we gaan pas weer 
aandacht aan het samenspel besteden op het momenten dat het gaat knellen. En zijn 
we dan (veel) niet te laat?

Dat kan beter! Niet zozeer omdat het beter kan, maar vooral omdat er door met meer 
regelmaat aan het samenspel aandacht te besteden, pijnpunten in het samenspel niet 
hoog oplopen en het project en project succes gemakkelijker en sneller wordt bereikt. 
Investeren in het samenspel niet omdat dat leuk is, maar omdat het nuttig is en het 
projectdoel dient.

Het werken aan een leercultuur, vanuit de overtuiging dat daarmee automatisch 
een presteercultuur ontstaat. Of anders gezegd, een cultuur waarbij het leveren van 
topprestaties gewoon is en we het uiterste van elkaar kunnen en durven vragen. Dat 
vraagt het opbouwen van een gezamenlijk cultuur en identiteit van willen reflecteren 
en leren en waar het projectteam en de stuurgroep of opdrachtgever (en waar nodig 
eventueel ook andere sleutel stakeholders) bij betrokken worden en zich mee verbonden 
voelen. 

Daar ligt in ons perspectief een belangrijke uitdaging. Want de druk om direct vanaf de 
start te presteren is hoog. Die druk staat vaak in de weg om de ruimte te voelen of pakken 
om te investeren in de opbouw van een gemeenschappelijke cultuur en identiteit. Niet 
vanuit onwil of omdat de meerwaarde van samen stilstaan niet gezien of ervaren wordt, 
maar omdat het gevoel van urgentie om inhoudelijk voortgang te boeken torenhoog is. 



Daar hebben we alle begrip voor. En het is daarmee juist aan ons om aandacht te vragen 
voor de cultuur en identiteit in projecten, een sterk verhaal te creëren over het waarom 
van het project (want een goed verhaal brengt het project tot leven), kernwaarden 
en gedragsregels te bepalen en naar de dagelijkse projectpraktijk te brengen en 
onderdeel te maken van het reguliere projectproces (KPI’s en de diverse voortgangs- en 
afstemmingsoverleggen)

Met welke vragen wij puzzelen
Puzzelen jullie met ons mee?

Voorkomen is beter dan genezen! Wacht niet tot je ziek bent om in actie te komen, 
maar zorg dat je met regelmaat voldoende beweegt en gezond eet. Dat weet natuurlijk 
iedereen. Echter, zoals dat voor de goede voornemens bij onze gezondheid geldt, is het 
ook in de onstuimige projectwereld lastig goede voornemens om te zetten in vroegtijdige 
(en regelmatige) actie. 

Wij gunnen alle projectmanagers een ‘gezond’ project en zijn ervan overtuigd dat de 
belangrijkste toevoeging zit in met regelmaat stilstaan bij, en de thermometer steken in, 
het samenspel. Om gezamenlijk te constateren hoe het gaat, een goed gesprek daarover 
te voeren en waar nodig actie te ondernemen om mogelijke conflicten in het samenspel 
in de kiem te smoren. Maar hoe krijgen we elkaar zover te investeren in het oplossen van 
problemen die nu nog niet pijn doen? Hoe verspreiden we het geloof dat voor samenspel 

geldt dat voorkomen beter is dan genezen? En hoe ‘bewijzen’ we dat waar dat wel gedaan 
is, het anders met het project slechter zou zijn afgelopen?

Als we in staat zijn om dat geloof tot leven te brengen, glijden projecten niet meer of 
minder vaak van de rails. En wordt de noodzaak voor Project Recovery minder groot. Dat 
zou goed nieuws zijn, want projecten die van de rails glijden kosten veel negatieve energie 
(en tijd en geld), om niet te spreken van de energie die nodig is om een project weer op de 
rit te krijgen. Zouden we dan voor niets vorig jaar een Project Recovery aanpak ontwikkeld 
hebben?



Tenslotte
We hopen dat deze inkijk in waar we ons 
in de afgelopen jaren op zijn gaan richten, 
als ook de vragen die we ons stellen, 
aanleiding zijn om elkaar te gaan treffen 
tijdens het Ami event rond de zomer 2019. 
Dat zouden we zeer op prijs stellen! Zodat 
we in staat zijn om kennis en ervaring te 
delen, maar vooral ook om gezamenlijk 
tot nieuwe inzichten te komen. Dat zal 
de inspiratie zijn om eind 2019 met een 
volgend meer inhoudelijk essay rond één 
van onze thema’s te komen.

Onze website www.ami-consultancy.com is 
in een frisse nieuwe jas gestoken. Je kunt 
hier gratis onze oude essays downloaden, 
maar kom ook gerust eens terug voor verse 
inzichten en prikkelend hersenvoer.

Namens het gehele Ami-team
Raymond, Christian en Martijn
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