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GRIP OP IT-PROJECTEN: MAATREGELEN IN EEN NIEUW DAGLICHT 
Door Derk-Jan de Grood • Derk-JandeGrood@valori.nl 

 

Methodieken en common practices bieden handvatten 

Binnen de IT zijn er vele methodieken en common practices, die ons IT-

professionals vertellen wat we kunnen of moeten ondernemen om ons project tot 

een goed einde te brengen. Het helpt blijkbaar weinig, want nog steeds zijn veel 

projecten niet succesvol. Onderbelicht is het gedrag van sleutelspelers in en 

rondom projecten, die vaak onder hoge druk staan. 

Hoe acteren onze opdrachtgevers, projectmanagers of key-stakeholders, als ze uit hun comfortzone worden ge-

drukt en angst voor falen een prominente factor is? In dit artikel kijken we hoe we hen kunnen helpen. We nemen 

hiertoe een aantal bekende maatregelen onder de loep. We kijken echter niet naar hoe we de maatregelen moet 

uitvoeren en wat ze moeten opleveren. Nee, we kijken hoe deze maatregelen kunnen bijdrage aan een beter grip 

op onze projecten. Voordat we dat doen, staan we stil bij hoe het project door onze opdrachtgevers beleefd wordt. 

We introduceren de term: comfort. 

 

De relevantie van comfort 

Wat drijft de sleutelspelers van een project bij het nemen van hun beslissingen? Dat zijn natuurlijk de doelstellin-

gen van het bedrijf, de businesscase van het project. Een succesvol project levert tijdig een zo volledig mogelijke 

en goed werkende bijdrage aan deze doelstellingen. Het lijkt daarom voor de hand te liggen om de businesscase 

leidend te laten zijn bij alle besluitvorming. De echte wereld werkt echter anders. Persoonlijke drijfveren beïnvloe-

den de besluitvorming. Laten we eerlijk zijn, het wel en wee van je organisatie staat je minder nabij dan jouw 

persoonlijk welbevinden. We onderscheiden twee belangrijke factoren die op dit welbevinden van invloed zijn, na-

melijk succes en comfort. 

Iedereen streeft naar succes. Het boeken van een succesje geeft positieve energie en het is over het algemeen 

prettiger om over je successen te praten dan over de zaken die in het honderd liepen. Kijken we naar de werkelij-

ke drijfveren van mensen, dan blijkt echter dat succes niet de belangrijkste drijfveer is. Succesvolle professionals 

die ontdekten dat hun succes ten koste ging van hun persoonlijk welzijn, kunnen bevestigen dat succes fijn is, 

maar dat er nog een meer dominantie drijfveer is. Die drijfveer is comfort.  

Comfort staat voor de afwezigheid van zorgen en bedreigingen, zoals ontwikkelingen die de voorbode zijn voor het 

verlies van succes, je werk, aanzien, positie en dergelijke. Het hebben van comfort betekent niet dat je als profes-

sional uitdagingen en risico’s uit de weg gaat, maar wel dat je streeft naar de juiste balans tussen uitgedaagd wor-

den en het project beheersen.   
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Crashkoers 

Veel IT-projecten komen in zwaar weer. Het initiële optimisme bij aanvang van het project ebt weg als blijkt dat 

zaken complexer zijn dan verwacht, dat de gekozen oplossing toch niet helemaal aansluit bij de doelen en dat za-

ken meer tijd kosten dan voorzien. Kortom, de uitdaging blijkt groter dan gedacht en het succes komt in gedrang. 

Juist als het project onder druk staat, is het belangrijk om maatregelen te nemen en het project bij te sturen. Als 

projectverantwoordelijke is het belangrijk om de juiste beslissingen te nemen en te zorgen dat deze worden uitge-

voerd. Grip hebben betekent dat je het project beheerst en de projectgang ook daadwerkelijk kunt bepalen. Heb je 

geen grip, dan lukt dat niet. Het voelt uitermate oncomfortabel als je het roer omgooit, maar het project toch zijn 

crashkoers voortzet. Kortom, er is dan meer grip nodig. 

 

Randvoorwaarden van grip 

Om grip te hebben zijn er vier zaken nodig: overzicht, inzicht, 

invloed en draagvlak. Wat we hiermee bedoelen, wordt duidelijk in 

het volgende voorbeeld. 

Een van mijn opdrachtgevers maakte mij in een gesprek duidelijk 

dat hij bang was dat het project waar we aan werkten, zou mis-

lukken. Hij voelde dat zijn leidinggevenden op het punt stonden 

hun committent in te trekken. Hij wilde het project daarom snel 

naar resultaten sturen, zodat hij draagvlak kon creëren en zijn 

leidinggevenden zouden inzien dat het zin had het project voort te 

zetten. Hij kon het project echter niet sturen, omdat hij onvol-

doende overzicht en inzicht had. Veel informatie was impliciet. Er 

waren bijvoorbeeld geen overzichten van de interfaces die het 

systeem had, van het aantal openstaande bevindingen en van de functies die moesten worden getest. Daarnaast 

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

voortgang. 

Hij vond het moeilijk om de juiste beslissingen te nemen, omdat hij vaak niet echt begreep waar het over ging. 

Wanneer zijn projectmedewerkers hem benaderden voor een besluit, vond hij het lastig te kiezen, omdat hij de 

gevolgen moeilijk kon overzien. Gevolg: de medewerkers vonden het management te weinig besluitvaardig en 

gingen hun eigen gang en mijn opdrachtgever had het gevoel het project niet in de hand te hebben. 

Hier zien we een opdrachtgever die het ontbreekt aan grip. We kunnen hem helpen door één voor één de rand-

voorwaarden voor grip langs te lopen en maatregelen te definiëren, die helpen om overzicht, inzicht, invloed en 

draagvlak te krijgen.  

Door dit te doen maken we echt verschil voor onze opdrachtgever, doordat hij snapt hoe onze inspanning niet 

alleen bijdraagt aan de projectdoelen, maar ook aan zijn comfort. Hierdoor krijgen we commitment voor de maat-

regelen die we hem voorstellen.  

 

Figuur 1: Randvoorwaarden voor grip 
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Maatregelen 

Door bij de maatregelen die we voorstellen duidelijk een link te leggen naar de comfortbehoefte van onze op-

drachtgever, krijgen we het commitment dat we willen, omdat hij er zelf belang bij heeft. We spreken hierbij niet 

alleen over het belang van de maatregel voor het projectsucces, maar ook over het persoonlijk belang: het weg-

nemen van zorgen en bedreigingen en het bieden van comfort. Laten we eens kijken hoe een aantal bekende 

maatregelen hieraan kunnen bijdragen. 

 

Requirements 

Het opstellen van requirements is geen uitzonderlijke maatregel. Toch zien we dat in veel projecten de druk om 

voortgang te boeken er oorzaak van is dat requirements slechts globaal worden opgesteld. Projectmedewerkers 

klagen er vaak over dat de requirements onvolledig en te abstract zijn, en niet SMART geformuleerd. Toch krijgen 

ze er de handen niet op elkaar en wordt er vroegtijdig met de bouw gestart. Goede requirements hebben echter 

niet alleen binnen de systeemontwikkeling en het testen een rol. Ze helpen ook grip te krijgen op het project. 

Goede requirements leveren overzicht (wat is er allemaal nodig), inzicht (hoe gaat het straks werken) en helpen 

bij het sturen van het project (meten van voortgang en prioriteren van de activiteiten). Het opstellen van require-

ments geeft daarbij in een vroeg stadium de bevestiging dat er gewerkt wordt aan de goede oplossing. 

 

Risicoanalyse 

In een risicoworkshop brengen we de productrisico’s in kaart. Er wordt een link gelegd tussen de eigenschappen 

van het systeem die in productie problemen kunnen opleveren, en de systeemonderdelen die hiervoor het meest 

gevoelig zijn. Niets nieuws, maar veel organisaties doen niet aan risicoanalyse. Werk je in zo’n organisatie en wil 

je toestemming om belanghebbenden uitnodigen voor een sessie? Het argument dat ‘de methode’ dit voorschrijft, 

is weinig overtuigend voor een opdrachtgever. Het is effectiever om stil te staan bij de voordelen. Het in kaart 

brengen van de risico’s werkt grip in de hand, omdat het inzicht geeft. Tijdens de risicoworkshop wordt veel kennis 

uitgewisseld over hoe het systeem gebruikt gaat worden, wat de impact is als een onderdeel niet werkt en wie 

daardoor benadeeld wordt. Op basis van deze informatie kan de opdrachtgever een goed onderbouwde pro-

jectaanpak opstellen en een goed verhaal presenteren aan zijn managers. Dit levert hem het draagvlak op dat 

nodig is om het project te sturen. Het lijstje met de geïnventariseerde risico’s dat tijdens de workshop is opge-

steld, helpt hem vervolgens bij het houden van overzicht en het bewaken van de voortgang. 

 

Reviews en inspecties 

Reviews en inspecties zijn bekend om hun effectiviteit. Ze helpen vroegtijdig fouten te vinden en dragen positief 

bij aan de productkwaliteit. Daarnaast dragen ze ook bij aan inzicht bij de belanghebbenden. Tijdens hun review 

nemen ze kennis van de oplossing en kunnen ze hun goedkeuring geven. Review levert dus op dat de opdrachtge-

ver, al voordat de bouw start, kan vertellen dat de gedefinieerde oplossing is geaccepteerd door de belangrijkste 

gebruikers: een duidelijk tastbaar resultaat dat vertrouwen (en dus draagvlak) geeft in de gekozen oplossing. 

 

Testen 

Testen is een maatregel die bij uitstek geschikt is om onrust weg te nemen. Het reduceert de onzekerheid of het 

nieuwe systeem wel goed genoeg is en levert belangrijke stuurinformatie op. Met de technische testen kunnen we 

ons richten op de softwareleverancier. Informatie die dit oplevert, werkt vertrouwen (lees: comfort) in de hand of 

biedt een goed handvat om de leveranciersinterface te managen.  
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Het overzicht en inzicht dat testen oplevert, maakt gericht verbeteren van de kwaliteit van de opgeleverde softwa-

re mogelijk. Gebruikerstesten leveren goed inzicht in de mate waarin de gerealiseerde oplossing succesvol is. Het 

is daarbij zeer geschikt om de gebruikers kennis te laten maken (inzicht te geven) in de applicatie. Dit zorgt op 

zich weer voor draagvlak binnen de organisatie. 

 

Differentiatie in aanpak 

We hebben in de vorige alinea voor een aantal maatregelen laten zien hoe deze helpen comfort te creëren. Het 

succes ervan hangt natuurlijk ook af van hoe we de maatregelen invullen. Bij het invullen dienen we rekening te 

houden met de comfortbehoefte van onze opdrachtgever. 

We hebben gezien dat requirements, risicoanalyse, reviews en testen bijdragen aan overzicht, inzicht, sturing en 

draagvlak. Maar de maatregelen kunnen op verschillende wijze worden ingevuld, afhankelijk van organisatie, type 

manager en belang van een onderdeel. Informele peer review kost minder tijd, maar dwingt niet af dat de belang-

hebbenden werkelijk kennis (en dus inzicht opdoen) van de geplande oplossing. De keuze van belanghebbenden 

bij de risicoworkshop bepaalt de betrouwbaarheid de oplossing en het draagvlak dat het creëert. 

De invulling van de testen bepaalt de zekerheid waarmee de vraag wordt beantwoord. In dialoog met de opdracht-

gever bepalen we welke invulling het beste past. Soms kun je vertrouwen op de blauwe ogen van de leverancier 

als hij zegt dat het goed is. In veel gevallen zul je iets meer willen doen, de testen wittnessen, zelf alles testen of 

misschien zelfs een formele audit utivoeren. Het gaat er niet om conform de methodiek te handelen, maar om in 

overleg vast te stellen wat goed genoeg is in beleving van de opdrachtgever. 

 

What’s in it for us? 

Als we goed luisteren naar onze opdrachtgever, her-

kennen we welke dingen voor hem echt belangrijk 

zijn. Naast rationele argumenten ontdekken we dat 

er veel persoonlijke drijfveren zijn die de besluit-

vorming bepalen. In veel organisaties speelt de zorg 

om het projectsucces en de persoonlijke consequen-

ties van eventueel falen een rol. Het hebben van 

voldoende grip reduceert deze zorgen. 

We hebben een aantal bekende maatregelen be-

sproken. Hierbij hebben we gekeken hoe de maatre-

gelen onze opdrachtgevers kunnen helpen bij het 

verkrijgen van overzicht, inzicht, invloed en draag-

vlak, de randvoorwaarden van grip. Door anders 

naar deze maatregelen te kijken, kunnen we veel beter inzichtelijk maken hoe de maatregelen aansluiten bij de 

persoonlijke belangen. We krijgen dus sneller commitment waardoor we de maatregelen ook daadwerkelijk kunnen 

uitvoeren.   

 

 

 

  

Testinvulling afhankelijk van de comfortbehoefte 
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Neimat (2005) definieert een aantal oorzaken, waarom IT-projecten mislukken. In onderstaande tabel staan deze 

oorzaken weergegeven. Hierin staat ook aangegeven hoe bekende maatregelen deze oorzaken kunnen verhelpen. 

Door aan te sluiten bij de comfortbehoefte kunnen we commitment krijgen om die maatregelen te nemen. Hiermee 

elimineren we actief de oorzaken waarom projecten falen en werken we aan het succes van ons project.  

 


