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ticiperen. Bij 
het laatste kun 
je medewer-
kers adviseren 
en doorzie je 
de mogelijke 
implicaties van 
technische keu-
zes. Als je vol-
doende inzicht 
hebt, kun je de 
zin van de onzin 
onderscheiden.

De grootte van je invloedssfeer bepaalt 
of mensen je volgen. Bij een gebrek aan in-
vloed weet je als manager wel wat er moet 
gebeuren, je hebt voldoende overzicht en 
begrijpt de impact van je keuzes, maar lijkt 
niemand je te horen – kwaadschiks of in 
alle onschuld. Terwijl je duidelijk de rich-
ting aangeeft, lopen de troepen toch de ver-
keerde kant op.

Draagvlak geeft aan in welke mate je het 
vertrouwen geniet van de organisatie en in 
welke mate jouw ideeën overeenkomen met 
die van de mensen om je heen. Dit kunnen 
je directe leidinggevenden zijn, je medewer-
kers en managers van andere afdelingen. 
Als je maatregelen neemt, word je dan ge-
steund of teruggefloten? Als je medewerkers 
hun kont tegen de krib gooien, gaat jouw 
leidinggevende dan achter jouw plan staan? 
Als je je stem verheft in een belangrijk over-
leg, krijg je dan bijval of houdt iedereen zich 
ineens angstvallig stil?

Comfortbehoefte
Als je geen overzicht hebt of als je je op cruci-
ale momenten geconfronteerd ziet met ont-

Iedereen ligt wel eens wakker ’s nachts, peinzend 

over een project. Bij aanvang leek het een mooie uit-

daging en droomde je over hoe mooi het resultaat 

zou zijn. Na verloop van tijd bleek een en ander toch 

wat te rooskleurig voorgesteld en leek succes in-

eens niet meer vanzelfsprekend. Derk-Jan de Grood 

vertelt hoe je weer grip kunt krijgen en staat daarbij 

ook stil bij de persoonlijke beleving van een project.

Beleving laat zich goed weergeven aan 
de hand van een euforiecurve (Fi-
guur 1). Bij de start van een nieuw 

project ben je enthousiast en vaak nog 
idealistisch. Naarmate het project vordert 
blijkt de echte wereld toch wat complexer 
dan aanvankelijk gedacht. Wil je van je 
project een succes maken, dan zul je moe-
ten ingrijpen om het hoogst haalbare ook 
daadwerkelijk te kunnen realiseren. Om de 
juiste maatregel te kunnen kiezen en deze 
effectief te kunnen doorvoeren, moet je 
grip hebben, en grip vereist overzicht, in-
zicht, invloed en draagvlak.

Overzicht hebben betekent dat je breed 
kijkt en geïnformeerd bent. Dit is niet al-
leen belangrijk binnen een afdeling of pro-
ject, maar ook daarbuiten. De ontwikkelin-
gen gaan soms zo snel dat besluitvorming 
achterhaald is voordat de uitvoering ervan 
is afgerond. Is het probleem waarop je al 
je mensen hebt gezet nog steeds het meest 
urgent? Hoe vaak hebben testers geen 
functies getest die toch niet naar productie 
gingen of waarvan de specificaties intussen 
achterhaald waren? Te vaak.

Er zijn meer vormen van overzicht. 
 Weten wie ergens voor verantwoordelijk is, 
bijvoorbeeld, wie de besluiten mag nemen. 
Niet al het overzicht is organisatorisch van 
aard. Je kunt ook overzicht krijgen door 
een goede product breakdown structure of 
architectuurplaat.

Inzicht gaat over begrip van de ware aard 
van de zaken. Dit kan zich manifesteren op 
organisatorisch en technisch niveau. Bij 
het eerste kun je voorspellen hoe partijen 
in de organisatie gaan reageren op de be-
sluiten die je neemt en kun je hierop an-
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brekende feiten, kan er snel een oncomforta-
bel gevoel ontstaan. Zonder overzicht kun je 
geen goed onderbouwde besluiten nemen en 
wordt je succeskans kleiner. Bij een gebrek 
aan inzicht hoort typisch het oncomfortabele 
gevoel dat je wel stuurt, maar eigenlijk niet 
weet of je de juiste richting kiest.

Een gebrek aan invloed gaat gepaard met 
het oncomfortabele gevoel dat je het suc-
ces niet kunt afdwingen omdat je invloed te 
klein is. Gebrek aan draagvlak kan te maken 
hebben met de mate van overzicht of inzicht 
die je hebt. Misschien klopt je wereldbeeld 
niet en sluiten je plannen niet aan bij wat 
de organisatie wil. Dit kan zijn oorsprong 
hebben in de wijze waarop je de mensen in 
je omgeving probeert te beïnvloeden. Het 
kan zijn dat de omgeving onbekend is met 
en huiverig is voor wat jij voorstelt. Hoe dan 
ook, het voelt oncomfortabel en onveilig als 
je er alleen voor staat.

Waar het comfortgevoel ontbreekt, ont-
staat ruimte voor angst. Angst is een zware 
term, die bij veel mensen weerstand oproept. 
Toch ontmoet ik veel professionals die angst 
hebben. Ze maken zich zorgen om het suc-
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ces van hun project en nog meer over hun 
persoonlijke situatie. Ze vragen zich af wat 
de impact is op hun status, carrière of bonus 
als het niet lukt om het project bij te sturen, 
als de maatregelen niet werken.

Vaak zijn deze zorgen niet heel expliciet. 
Als technisch specialist ben je gewend om 
rationeel naar je werk te kijken en kom je 
vaak met goed onderbouwde argumenten. 
Achter elke prestatie schuilen echter irra-
tionele drijfveren die meer invloed hebben 
dan je in de regel toegeeft. Er zijn veel or-
ganisaties waar een angstcultuur heerst. Dit 
betekent niet dat iedereen daar doodsbang 
is. Angst kent verschillende gradaties: van 
een lichte frons, een uitdaging of een zorg 
tot de paniek die je ’s nachts uit je slaap 
houdt (zie ook Figuur 2).

Wat geldt voor jezelf geldt even hard voor 
je manager. Ook die 
maakt zich zorgen. 
Hij heeft te maken 
met dezelfde tegen-
vallers in het project. 
Ook hij is bezorgd 
om zijn persoonlijke 
situatie. Als je merkt 
dat je meer hulp zou 
willen hebben van 
jouw medewerkers 
om overzicht of in-
zicht te krijgen, als je 
comfort zoekt maar 
geen management-
support krijgt, denk 
dan ook eens aan de 
mens achter jouw 
leidinggevende.

Als je bij jouw 
manager aanklopt 
om commitment 
te vragen voor een 
maatregel die je met 

ontbrak het aan een duidelijke planning. Het 
was daarom ondoenlijk om de status in te 
schatten en te sturen op voortgang.

Als niet-IT’er vond mijn opdrachtgever 
het moeilijk om de juiste beslissingen te ne-
men omdat hij vaak niet echt begreep waar 
het over ging. Wanneer zijn projectmede-
werkers hem benaderden voor een besluit, 
vond hij dit vaak lastig. Gevolg: die mede-
werkers vonden het management te weinig 
besluitvaardig en gingen hun eigen gang.

We zijn toen stap voor stap de vier rand-
voorwaarden voor grip langsgelopen en heb-
ben per punt gekeken welke maatregelen 
hem overzicht, inzicht, invloed en draagvlak 
zouden bieden, en daarmee comfort. Uitein-
delijk heeft hij een heleboel ingrepen geko-
zen die hij toch al moest nemen. Het grote 
verschil zat hem er echter in dat hij inzag 
dat de maatregelen direct aansloten bij zijn 
behoefte. Hij zag het voordeel van de aanpak 
en had het gevoel eindelijk grip te krijgen. 
Daarom gaf hij direct zijn support.

Dit voorbeeld illustreert dat het belangrijk 
is om grip te hebben op een project als het 
succes minder vanzelfsprekend wordt en dat 
het zich uitbetaalt om hierbij oog te hebben 
voor de persoonlijke drijfveren van je mana-
ger. Als je je maatregelen kunt laten aanslui-
ten op zijn comfortbehoefte, laat je hem ’s 
nachts rustig slapen. Daarmee vergroot je 
jouw toegevoegde waarde en de succeskans 
van het project, wat weer bijdraagt aan je ei-
gen comfort en nachtrust.

Derk-Jan de Grood werkt als testexpert en 
productmanger bij Valori en helpt organi-
saties om meer grip op hun (test)projecten 
te krijgen. Daarnaast spreekt hij regelmatig 
op congressen in binnen- en buitenland en 
is hij auteur van meerdere boeken.
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je team hebt bedacht, is het geen wonder 
dat je niet altijd de juiste reactie krijgt. De 
voorgestelde ingreep helpt om binnen jouw 
project succes te behalen, maar snapt jouw 
manager hoe de maatregel hem comfort 
geeft? Het loont om aan te sluiten bij zijn 
beleving, om te weten wat hem echt drijft, 
niet alleen rationeel en vanuit de business-
case gedacht, maar ook als persoon. Als je 
weet waar je manager zich zorgen over 
maakt, waar zijn werkelijke comfortbehoef-
te ligt, kun je hierop inspelen.

Nachtrust
Een van mijn opdrachtgevers maakte mij in 
een gesprek ooit eens duidelijk dat hij bang 
was dat het project waar we aan werkten, zou 
mislukken. Hij voelde dat zijn leidinggeven-
den op het punt stonden hun committent in 

te trekken. Hij wilde 
het project daarom 
snel naar resultaten 
sturen, zodat hij 
kon laten zien dat 
ze het beter konden 
voortzetten.

Hij kon het pro-
ject echter niet stu-
ren omdat hij on-
voldoende overzicht 
en inzicht had. Veel 
informatie was im-
pliciet. Er waren 
bijvoorbeeld geen 
overzichten van de 
interfaces die het 
systeem had met 
zijn buren, van het 
aantal openstaande 
bevindingen en 
van de functies die 
moesten worden 
getest. Daarnaast 

Boek
Dit verhaal is een vereenvoudigde en 
verkorte versie van het boek ‘De held 
die voor mijn nachtrust zorgt’ (ISBN 
9789012582599, zie ook www.echtewe-
reld.nl), waarin Derk-Jan de Grood uit-

legt hoe je kunt 
aanhaken bij 
de belevings-
wereld van de 
business en het 
operationeel 
management. 
Met praktische 
voorbeelden en 
een helder stap-
penplan maakt 
hij duidelijk hoe 
je je managers 
een comfort-

beleving kunt geven en hoe dit jou helpt 
om ook jouw projecten met meer ple-
zier en succes uit te voeren. Valori heeft 
twee recensie-exemplaren beschikbaar 
gesteld. Wilt u dit boek recenseren voor 
Bits&Chips, stuur dan een e-mail naar  
redactie@techwatch.nl.

Figuur 2: Angst en plezier 
zijn er in verschillende 

gradaties.

Figuur 1: De beleving bij 
een project verandert 

sterk over tijd.


