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Voorwoord
Deze Nevi-publicatie bevat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek
uitgevoerd naar de effecten van perceptieverschillen op projectresultaten.
Kenmerkend voor een project is dat opdrachtgever en opdrachtnemer met
elkaar een bepaalde prestatie moeten leveren binnen een vooraf bepaald
tijdsbestek en vaak binnen een beperkt budget. Soms kennen partijen elkaar.
Veel vaker is dat niet het geval. In projecten is er altijd sprake van een
leerproces waarin de opdrachtgever moet leren de opdrachtnemer zo goed
mogelijk aan te sturen. Projecten vragen van de opdrachtnemer een goed
beeld van de doelstellingen die de opdrachtgever met zijn project beoogt. Het
wetenschappelijk onderzoek dat in dit boek centraal staat laat zien dat
percepties van opdrachtgever en opdrachtnemer gedurende een project sterk
kunnen verschillen. En dat een project van dergelijke perceptieverschillen
vrijwel altijd te lijden heeft.
Gedurende de afgelopen decennia heeft inkoop als vakgebied enorme
ontwikkelingen doorgemaakt. Ging inkoop in het verleden vaak over het
inkopen van producten, vandaag de dag houden inkopers zich bezig met het
contracteren van complexe diensten en oplossingen. Diensten en
oplossingen die van leveranciers, dienstverleners en/of aannemers moeten
worden betrokken. Bij de inkoop van diensten en complexe oplossingen is
een goede kennisuitwisseling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
essentieel. In dit soort situaties kan de inkoper zich niet beperken tot zijn rol
als opdrachtgever onder het bekende motto: ‘Wie betaalt, bepaalt!’ De
inkoper is als opdrachtgever mee in touw. Hij of zij moet de opdrachtnemer
of leverancier optimaal ondersteunen en van informatie voorzien, zodanig
dat de opdrachtnemer zijn werkzaamheden optimaal kan uitvoeren. Een
klassieke vraag bij het contracteren van diensten en oplossingen is waar de
inkoper nu goed aan doet: moet hij of zij zich vooral richten op het maken
van goede contracten? Is contractmanagement het antwoord om tot een goed
leveranciersresultaat te komen? Of is het vooral de kwaliteit van de relatie die
5

het verschil maakt? Eerder uitgevoerd onderzoek toont aan dat het laatste het
geval is. In het algemeen geldt dat hoe complexer en kennisintensiever de
dienstverlening is die van de leverancier wordt gevraagd, des te meer de
kwaliteit van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer het verschil
gaat maken. De opdrachtgever respectievelijk inkoper zet vaak de toon. Als
deze zich formeel en juridisch opstelt, werkt dit een afstandelijke relatie met
de dienstverlener of aannemer in de hand. Dienstverlening en het ontwerpen
en uitvoeren van complexe oplossingen is mensenwerk. Als aan dit
mensenwerk voorbij wordt gegaan zijn de resultaten teleurstellend. Meer dan
de helft van de automatiseringsprojecten mislukt. In de bouw en de
infrastructuur zijn vertragingen en budgetoverschrijdingen aan de orde van
de dag. Oorzaak: gebrekkig mensenwerk!
Het onderzoek dat in dit boek wordt beschreven gaat over de verhouding
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in een projectomgeving. De auteur
heeft vele jaren onderzoek gedaan naar deze verhoudingen. Met name
besteedde hij aandacht aan de vraag in welke mate perceptieverschillen
tussen beide partijen van invloed zijn op het resultaat van hun
samenwerking. Hij stelt vast dat dit verband daadwerkelijk bestaat. Hij toont
ook aan dat het periodiek evalueren van de wederzijdse visieverschillen op
de wijze van werken, de middelen die worden ingezet, de relatie tussen
partijen en het projectresultaat zijn vruchten afwerpt. Hij toont tegelijkertijd
aan dat partijen er vaak niet op gebrand zijn om deze perceptieverschillen te
analyseren en bespreekbaar te maken. Dit vraagt een open leerhouding van
partijen. En deze leerhouding is vaak niet aanwezig. De Perceptiemeter die
in de studie is ontwikkeld kan deze leerhouding helpen te ontwikkelen en
daarmee problemen in de toekomst voorkomen.
Kennis is pas kennis als deze gedeeld en geweten wordt. Veel proefschriften
en andere wetenschappelijke artikelen zijn voor het praktijkveld nauwelijks
toegankelijk. Een vertaalslag vanuit het wetenschappelijke jargon naar het
dagelijks taalgebruik is vaak nodig.
6

Nevi stelt al meer dan 25 jaar geld beschikbaar voor wetenschappelijk
onderzoek. De Nevi Research Commissie, die dit onderzoek coördineert,
hecht grote waarde aan de vertaling van door haar gefinancierd onderzoek
naar het praktijkveld.
We zijn de auteur, Christian van der Krift, erkentelijk voor de energie die hij
in deze publicatie heeft gestoken. Wij verwachten dat zijn inzichten de weg
naar de winkel praktijk zullen vinden. Wij wensen u veel leesplezier!

Zoetermeer, 11 februari 2020

Em. Prof. dr. Arjan van Weele
Voorzitter Nevi Research Commissie
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Hoofdstuk 1.
Een introductie in projectmanagement

1.1.

Complexiteit en dynamiek van projecten

Projectmanagement is dynamisch en complex. Mede daardoor worden
projectmanagers vaak geconfronteerd met projecten die over budget gaan
en/of uitlopen op de planning. Veel van deze problemen vinden hun
oorsprong in de raakvlakken tussen de betrokken partners.
Het proefschrift ‘Managing perceptual distance to enhance project outcomes’
gaat in op een probleem op het raakvlak tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer, te weten perceptieverschillen. Dit boek is een samenvatting
van het proefschrift en er staan concrete aanbevelingen in voor de praktijk.
In dit inleidende hoofdstuk gaan wij in op de context van projecten voordat
wij in detail kijken naar perceptieverschillen. In de laatste paragraaf van dit
hoofdstuk lichten wij de structuur van deze publicatie toe.

Unieke constellaties van partijen
Een project wordt gedefinieerd als “een tijdelijke organisatie waar mensen en
middelen aan zijn toegekend om werk uit te voeren dat tot een positieve
verandering leidt.”
Deze verandering betreft zowel niet-tastbare resultaten, bijvoorbeeld
software, als tastbare resultaten, zoals een gebouw. Daarvoor wordt een
9

aparte organisatie opgetuigd veelal bestaande uit combinaties van teams
vanuit partijen die hun expertise inbrengen. Tegelijkertijd zijn deze teams
wel vertegenwoordigers van hun eigen partij en eigen belangen binnen het
project. Vanwege de uniciteit van projecten worden unieke constellaties van
partijen bijeengebracht om het project te realiseren.

Conflicterende belangen
In het bijzonder is er een scheiding tussen de rol van opdrachtgever en
opdrachtnemer in het project. Tussen hen is sprake van conflicterende
belangen: de opdrachtgever wil zo min mogelijk betalen voor het project,
terwijl de opdrachtnemer zoveel mogelijk inkomsten wil realiseren. Naast de
opdrachtgever en opdrachtnemer zijn er echter, zeker bij grote projecten,
nog veel andere partijen betrokken (zie Figuur 1.1). Voor het realiseren van
een succesvol project zijn deze partijen allemaal afhankelijk van elkaar.

Nieuwe contractvormen maken het niet gemakkelijker
De afgelopen tijd zijn nieuwe contractvormen ontstaan waarmee meer
verantwoordelijkheden en risico’s worden verplaatst naar de
opdrachtnemer. Die worden echter niet altijd eenduidig belegd.
Ook wordt in projecten in de uitvoeringsfase vaak een ander team ingezet
dan in de tenderfase. Dit kan problemen opleveren als het gaat om afspraken
die gemaakt zijn en verwachtingen die zijn uitgesproken in de eerste fase van
het project. Kortom: de complexiteit van met name grote projecten is flink
toegenomen.

1.2.

Juist in een project is een goede relatie van belang

Het bouwen van een goede relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
vergt veel tijd, energie en aandacht. Zo’n relatie ontstaat op basis van
gezamenlijke ambitie, visie en doelstellingen. Met dit als vertrekpunt kunnen
partijen goed samenwerken. Het tegenovergestelde is evenzeer waar. Een
10

Figuur 1.1. Het netwerk aan partijen dat is betrokken in de scope van een project.

gebrek aan gezamenlijke ambitie, visie en doelstellingen leidt tot
verschillende percepties en die belemmeren een goede samenwerking.
In het bijzonder in projecten is het ontwikkelen van een goede relatie erg
lastig. Dit heeft te maken met de specifieke tijdspanne die is vastgesteld.
Daardoor zijn opdrachtgever en opdrachtnemer veelal meer georiënteerd op
de korte termijn en daarmee meer op hun eigen belangen. Door de focus op
eigen belangen hebben beide partijen verschillende percepties van hoe het
project loopt en waar het precies aan ligt als het fout gaat. Deze verschillende
percepties vormen de basis van conflicten en een slechter wordende relatie.
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1.3.

Perceptieverschillen: de blinde mannen en de olifant

Perceptieverschillen definiëren wij als “de mate waarin de waarneming van
opdrachtgever en opdrachtnemer verschilt ten opzichte van belangrijke
aspecten van het project.” Aan de hand van de Indiase metafoor van de blinde
mannen en de olifant illustreren wij wat perceptieverschillen zijn (zie Figuur
1.2). Deze metafoor is beschreven door John Godfrey Saxe in 1868.

Figuur 1.2. Een illustratie van de metafoor van de blinde mannen en de olifant.

Het verhaal begint met zes blinde mannen die de opdracht krijgen om te
ondervinden wat een olifant is. Omdat geen van hen eerder een olifant heeft
ontmoet, moeten ze er op de tast achter komen wat een olifant is. Omdat dit
dier veel groter is dan zijzelf ervaren ze allen slechts een klein deel van de
olifant. Ze komen terug met hun bevindingen, die behoorlijk van elkaar
verschillen en een flink debat volgt.
Iets vergelijkbaars zien wij gebeuren in projecten. Projecten zijn zoals de
olifant, groot en complex. Voor de blinde mannen, de verschillende partijen
12

die hun expertise inbrengen in het project, is het project uniek. Geen van de
betrokken partijen kan het project en het vele werk dat daarvoor moet
gebeuren compleet overzien. En zo heeft elke partij zijn eigen perceptie(s)
van het project. Vaak leiden die tot discussies die conflicten kunnen worden.

1.4.

Structuur van dit boek

Hoofdvraag
De hoofdvraag die wij beantwoorden luidt: Hoe kunnen perceptieverschillen
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden meegenomen in
projectmanagement om betere projectuitkomsten te behalen?
Gezien de mogelijke gevolgen van perceptieverschillen is het belangrijk dat
opdrachtgever en opdrachtnemer weten hoe zij met perceptieverschillen om
moeten gaan in hun project. Om deze vraag te beantwoorden hebben wij de
onderstaande deelvragen geformuleerd.

Deelvraag 1
De eerste deelvraag luidt: Hoe worden projectevaluaties op dit moment
toegepast in projecten? Tot op welke hoogte beïnvloeden de verschillen in de
toepassing van evaluaties de uitkomsten van de projecten?
Deze vragen beantwoorden wij in hoofdstuk 2. Daarmee leggen wij een
belangrijke basis voor een antwoord op de hoofdvraag. In dit hoofdstuk laten
wij zien in hoeverre er reeds ruimte is voor perceptieverschillen in
projectevaluaties. Dit baseren wij op een vragenlijst die is gestuurd naar
projectmanagers die werkzaam zijn in diverse branches. Zij zijn gevraagd hoe
projectevaluaties in hun organisatie worden toegepast en wat de resultaten
zijn van de projecten in hun organisatie. Met het antwoord op deze vraag
komen wij bij de tweede deelvraag.
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Deelvraag 2
De tweede deelvraag luidt: Hoe kunnen perceptieverschillen worden gemeten?
In hoofdstuk 3 komen wij op basis van de literatuur tot een set aan
belangrijke projectzaken waarop de percepties van opdrachtgever en
opdrachtnemer kunnen verschillen. Deze zijn in een vragenlijst opgenomen
en op basis daarvan meten wij de percepties van beide partijen in een aantal
projecten. In dit hoofdstuk introduceren wij de ‘Perceptiemeter’, een
instrument dat toegepast kan worden in projecten om perceptieverschillen
te meten. Daarop aansluitend volgen wij twee projecten waarin deze
Perceptiemeter is toegepast, op basis van de derde onderzoeksvraag,
hieronder.

Deelvraag 3
De derde deelvraag is: Hoe ontwikkelen perceptieverschillen zich tijdens de
duur van een project? En wat verklaart de toename of afname van
perceptieverschillen?
De Perceptiemeter passen wij toe in twee projecten die wij over langere tijd
volgden. Op basis van herhaalde toepassing van de Perceptiemeter zien wij
of perceptieverschillen toenemen of afnemen. Ook onderzoeken wij wat de
oorzaak hiervan is, gebaseerd op interviews met teamleden van beide
partijen. Hierin focussen wij ons op de oriëntatie en het gedrag van
opdrachtgever en opdrachtnemer in de samenwerking.

Deelvraag 4
Tenslotte gaan wij in hoofdstuk 5 in op wat er nodig is voor een goede
toepassing van projectevaluatie-instrumenten, zoals de Perceptiemeter. De
vierde deelvraag luidt: Welke condities zijn nodig om projectevaluaties
succesvol toe te passen in de samenwerking?
14

Hiervoor baseren wij ons op de discussie die is gevoerd in een focusgroep
met projectmanagementexperts. In deze groep behandelden wij welke
voordelen deze evaluatie-instrumenten bieden, waarom veel organisaties ze
toch niet toepassen en hoe deze barrières overkomen kunnen worden.

1.5.
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Dialoog
Of één partij die de ander dicteert.

Figuur 2.0. Een schets van Dan Perjovschi uit het “repertoire, a five year plan.” (2006).
Deze schets is overgenomen met toestemming van zowel de auteur als de eigenaar.

In Van Dale staat dialoog omschreven als ‘tweegesprek’
(“Dialoog. [1],” 2014).
Enige tijd geleden bezocht ik het Van Abbe museum
in Eindhoven. Daar vond ik een collectie schetsen van
Dan Perjovschi, een kunstenaar die met zijn tekeningen
commentaar levert op verschillende maatschappelijke
onderwerpen. Deze schets in het bijzonder sprak mij aan
vanwege de overeenkomsten met de studie die ik op dat
moment uitvoerde over de toepassing van projectevaluaties.
Wij gaan in dit hoofdstuk in op verschillen in de toepassing
van projectevaluaties en hoe deze gerelateerd zijn aan betere
of slechtere projectuitkomsten.
De belangrijkste eigenschap van de projectevaluatie is of
je die eenzijdig of tweezijdig toepast. Organisaties die de
evaluatie tweezijdig toepassen, hebben betere resultaten
in hun projecten en er is tussen partijen een betere relatie.
Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer moeten daarom
hun stem kunnen laten horen in de evaluatie van het
project waar zij samen aan werken. Een evaluatie moet een
tweegesprek zijn.

18

Hoofdstuk 2.
Projectevaluaties in projectmanagement

Samenvatting
Om verbetering te krijgen in projecten is het nodig dat er geleerd wordt. Een
mogelijkheid om dit te doen is door projectevaluaties. Deze kunnen leiden
tot betere resultaten omdat het opdrachtgever en opdrachtnemer laat zien
waar verbetering mogelijk is en beide partijen faciliteert om te leren van
gemaakte fouten. Om dit te onderzoeken hebben wij data verzameld bij vier
beroepsverenigingen: de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement
(Nevi), het Project Management Institute (PMI), de International Project
Management Association (IPMA) en het Publiek Private Samenwerking
Netwerk (PPS-Netwerk).
In dit hoofdstuk presenteren wij de resultaten van dit onderzoek. Wij tonen
de verschillen tussen organisaties in de manier waarop zij projectevaluaties
toepassen en hoe verschillen in de toepassing relateren aan de
projectuitkomsten. Deze bevindingen bieden belangrijke inzichten voor het
optimaliseren van projectevaluaties om betere resultaten te boeken.

2.1.

Waarom projectevaluaties?

Wij definiëren een projectevaluatie als: “de evaluatie, tussentijds dan wel na
afloop, van in projecten of complexe dienstverlening geleverde prestaties.” In
19

projectevaluaties wordt een project op een aantal criteria gewogen. Partijen
krijgen zo de gelegenheid om hun verwachtingen duidelijk te maken en om
aan te geven waar het goed gaat en waar het beter kan. De uitslag van zo’n
projectevaluatie kan worden besproken, waarna je een agenda met afspraken
en acties kunt opstellen. Zo kun je tijdig bijsturen voordat problemen
escaleren.
In dit hoofdstuk behandelen wij ons onderzoek naar de toepassing van
projectevaluaties in organisaties die projecten (laten) uitvoeren. Wij hebben
geanalyseerd of het gebruik hiervan zich vertaalt in betere projectuitkomsten.
Met projectuitkomsten bedoelen wij zowel het projectresultaat als de
relatiekwaliteit.
In de volgende paragraaf gaan wij eerst in op de verschillen die wij
verwachten te zien in de toepassing van projectevaluaties. Vervolgens
bespreken wij de data die wij hebben verzameld, waarna wij de resultaten
bespreken. Wij sluiten af met enkele conclusies en aanbevelingen.

2.2.

Projectevaluaties: 3 aspecten

Projectevaluaties kunnen op diverse aspecten van elkaar verschillen. Wij
hebben specifiek gekeken naar de volgende drie aspecten:
•
•
•

wijze van evaluatie;
evaluatiecriteria;
opvolging op de evaluatie-uitkomsten.

Eenzijdige of tweezijdige beoordeling?
Voor de wijze van beoordeling hebben wij gekeken of de projectevaluatie
een- of tweezijdig wordt toegepast. Met andere woorden, of de
opdrachtgever alleen de opdrachtnemer beoordeelt, of dat de opdrachtnemer
ook in de gelegenheid wordt gesteld zichzelf en de opdrachtgever te
beoordelen.
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Beoordelingscriteria: input, proces, output
Wat betreft inhoud van de evaluatie kunnen verschillende criteria worden
geadresseerd. Wij hebben een lijst met mogelijke projectevaluatiecriteria
vastgesteld in overleg met enkele bestuursleden van de beroepsverenigingen,
experts van diverse academische instellingen en op basis van de input van
aanwezigen bij presentaties over de onderzoeksopzet. Deze criteria zijn
onderverdeeld in input-, proces- en outputcriteria (Tabel 2.1). Input gaat
over het team en de medewerkers, materialen en apparatuur, maar ook over
de opdrachtnemers- en opdrachtgeversorganisatie, denk aan de
bedrijfscultuur. Proces gaat over de activiteiten van beide partijen en
interacties tussen partijen, denk aan communicatie en documentatie. Output
gaat over de uiteindelijke prestaties, zowel heel tastbaar (denk aan budget en
planning) als minder tastbaar (klantgerichtheid en kwaliteit).

Wat gebeurt er met de uitkomsten van de projectevaluatie?
De uitkomsten van de projectevaluatie kunnen op verschillende wijze
opvolging krijgen:
•
•
•
•
•
•

openlijk gedeeld tussen beide partijen;
gedeeld met superieuren en het hoger management;
besproken intern in het eigen team;
op de agenda gezet voor de eerstvolgende meeting tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer na de projectevaluatie;
besproken in een speciaal daarvoor geplande meeting tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer;
gebruikt in toekomstige aanbesteding als een gunningscriterium
(bijvoorbeeld voor de prekwalificatie of selectie).
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Tabel 2.1. Overzicht van input-, proces- en outputcriteria.
Input

Proces

Output

Eigenschappen van de
teamleden, het project en de
context waarin het wordt
uitgevoerd.

Activiteiten van en
interacties en
interpersoonlijk gedrag
tussen het projectteam van
de opdrachtgever en het
projectteam van de
opdrachtnemer en tussen de
leden van deze teams
gedurende de uitvoering van
het project.

Prestatie-uitkomsten (bijv.
kwaliteit en snelheid) en
andere uitkomsten zoals
teamontwikkeling,
individuele ontwikkeling en
tevredenheid.

Competentie van de
projectleider vanuit de
opdrachtgever

Veiligheid en incidenten

Projectbudget en actuele
uitgaven

Competentie van de
projectleider vanuit de
opdrachtnemer

Management van meer- en
minderwerk, VTWs etc.

‘Continuous improvement’
bij de opdrachtnemer

Documentatie, bestelling en
facturatie

Technologische oplossingen
ingebracht door de
opdrachtnemer

Competentie van het
uitvoerende team
Organisatiecultuur
Beschikbaarheid van
middelen (van bijv.
personeel, diensten,
materiaal en apparatuur)

Proces, planning en actuele
voortgang

Samenwerking met de
interne organisatie en
ondersteuning

Geleverde kwaliteit

Prestaties van
onderaannemers

Samenwerking met andere
partijen (bijv.
opdrachtnemers)
Samenwerking tussen
opdrachtgever en
opdrachtnemer

Omgevingsmanagement
Klantgerichtheid
Vertrouwen in de relatie

Communicatie (bijv. tussen
opdrachtgever en
opdrachtnemer)

10 redenen om niet te evalueren
Diverse redenen kunnen organisaties
projectevaluaties toe te passen:
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ervan

weerhouden

om

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

andere partij is niet bereid tot medewerking;
gebrek aan ondersteuning en interesse (van management) in de
organisatie;
tijdsinvestering is te groot;
financiële investering is te groot;
geen concrete vervolgstappen paraat;
ontbreken van duidelijke prestatie-indicatoren voor de meting;
geen duidelijke doelstelling;
objectiviteit van de evaluatie;
gebrek aan data;
nog niet overwogen om een projectevaluatie te doen.

2.3.

Onderzoek toepassing projectevaluaties

Via de vier hiervoor genoemde beroepsverenigingen zijn data verzameld om
de verschillen in de toepassing van projectevaluaties te onderzoeken en om
te zien in hoeverre deze verschillen de projectuitkomsten beïnvloeden. De
steekproef is divers en daarmee representatief. De organisaties zijn van
verschillende grootte en uit diverse branches. Zowel publieke, semi-publieke
als private organisaties zijn aanwezig in de steekproef (Figuur 2.1), zowel in
de rol van opdrachtgever als opdrachtnemer. Bovendien hebben de
respondenten verschillende functies op verschillende niveaus (Figuur 2.2).

1 op de 2 organisaties evalueert projecten structureel
Van de respondenten geeft 52% aan dat hun organisatie projectevaluaties
structureel gebruikt. Binnen die groep past twee derde de beoordeling
tweezijdig toe. De precieze toepassing van de projectevaluaties verschilt per
organisatie. Wat betreft de inhoud bijvoorbeeld, worden niet overal de drie
categorieën (input-, proces- of outputcriteria) behandeld. De behandeling
van procescriteria is meer gangbaar bij projectevaluaties dan de behandeling
van input- en outputcriteria (Figuur 2.3). Veel respondenten geven
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Figuur 2.1. De steekproef (n=82) en verdeling over verschillende sectoren.

Figuur 2.2. De steekproef (n=82) en verdeling over verschillende functies.
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opvolging aan de resultaten van de projectevaluatie door deze te bespreken
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer of in het interne team.

Follow-up bij aanbestedingen
In het gebruik van de resultaten van de projectevaluatie in volgende
aanbestedingen bestaat een tweedeling: de helft van de organisaties gaf aan
dit te doen, de andere helft niet. Een saillant detail is dat dit ook gebeurt bij
organisaties die weinig follow-up doen op de uitkomst van de
projectevaluatie. Dat wil zeggen dat de opdrachtnemer niet in de gelegenheid
wordt gesteld om resultaten toe te lichten, maar er vervolgens wel op wordt
beoordeeld bij het verkrijgen van nieuw werk.

Niet evalueren door tijdgebrek
De organisaties die projecten niet structureel evalueren, gaven als
belangrijkste reden de benodigde tijdsinvestering. Andere belangrijke

Figuur 2.3. Het aandeel van de organisaties die de verschillende typen criteria
‘aanzienlijk’ of ‘grondig’ behandeld in de projectevaluatie.
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redenen waren een gebrek aan follow-up en het ontbreken van duidelijke
prestatie-indicatoren en doelstelling.

2.4.

Resultaten

De grote vraag is natuurlijk of de toepassing van projectevaluaties ook
gerelateerd is aan betere projectuitkomsten. Dat blijkt inderdaad zo te zijn.
Wij maken bij projectuitkomsten onderscheid tussen projectresultaat
(financieel, kwaliteit, planning, mate waarin aan klantwensen is voldaan) en
relatiekwaliteit. In Figuur 2.4 is te zien in hoeverre de verschillende aspecten
van projectevaluaties samenhangen met de projectuitkomsten. De volgende
resultaten zijn de belangrijkste die hieruit naar voren kwamen.
•
•
•
•
•

•
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Organisaties die projectevaluaties toepassen realiseren zowel een beter
projectresultaat als een betere relatiekwaliteit.
De organisaties die bovendien hun projectevaluatie tweezijdig toepassen,
presteren nog beter op projectresultaat en relatiekwaliteit.
Het gebruik van inputcriteria heeft een sterk significant verband met een
beter projectresultaat en een betere relatiekwaliteit.
Ook het gebruik van outputcriteria is gerelateerd aan een betere
relatiekwaliteit.
Er is geen bewijs dat het gebruik van procescriteria leidt tot betere
projectuitkomsten, terwijl de meeste organisaties juist procescriteria
gebruiken.
Er is geen bewijs gevonden dat het gebruik van de uitkomsten van
projectevaluaties voor toekomstige aanbestedingen resulteert in betere
projectuitkomsten. Omdat vrijwel altijd op de een of andere manier
opvolging wordt gegeven aan de beoordelingsresultaten, is het effect
daarvan op projectuitkomsten moeilijk te bepalen.
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Figuur 2.4. Projectuitkomsten bij verschillen in projectevaluatie.

2.5.

Conclusies en aanbevelingen

Projectevaluaties gaan hand in hand met betere projectuitkomsten.
Organisaties passen projectevaluaties vaak niet toe, bijvoorbeeld vanwege
een gebrek aan tijd en een gebrek aan prestatie-indicatoren en doelstellingen.
Door projectevaluaties niet toe te passen, lopen zij de mogelijkheid mis om
betere projectuitkomsten te behalen. Op lange termijn zou dit kunnen
betekenen dat ze hierdoor het leervermogen missen om de concurrentie voor
te blijven. Ook de manier waarop projectevaluaties worden toegepast is van
invloed op de uiteindelijke uitkomsten van de projecten. Onze resultaten
laten zien dat organisaties veelal focussen op de sturing van het ‘hoe’ van het
project (proces), terwijl zij in projectevaluaties beter kunnen focussen op het
‘wie’ en ‘wat’ (input en output) van het project. Projectleiders hebben dus
baat bij een zorgvuldige toepassing van projectevaluaties. Aandacht moet
worden besteed aan de exacte inhoud van projectevaluaties om zo
projectmanagement naar nieuwe hoogten te brengen en de projectensector
te ontwikkelen van een met kortetermijnoriëntatie naar een waarin
langetermijnsamenwerkingen een grotere rol krijgen.
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De blinde mannen en de olifant
“Each was partly in the right, and all were in the wrong!”

Figuur 3.0. Illustratie van de metafoor van de blinde mannen en de olifant.

In 1868 heeft de Engelse dichter John Godfrey Saxe een
oud verhaal uit India in dichtvorm geschreven. Het verhaal
gaat over zes blinde mannen die de taak krijgen om te
onderzoeken wat een olifant precies is. Omdat een olifant te
groot voor één blind persoon is om volledig te onderzoeken,
zijn alle zes mannen slechts in staat om een klein gedeelte
van de olifant te ervaren. Daardoor komen zij terug met zeer
uiteenlopende conclusies. In plaats van hun ervaringen te
delen en deze samen te bundelen tot één geheel, eindigen
de zes mannen in een groot debat waarin elk van hen star
vasthoudt aan de eigen mening, die ten dele waar is, maar
grotendeels onwaar.
Het verhaal illustreert mooi hoe opdrachtgever en
opdrachtnemer een andere perceptie kunnen hebben van
het project, en hoe dit kan leiden tot conflicten. Wij vroegen
onszelf af hoe wij opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen
ondersteunen om hun percepties te delen voordat ze tot een
conclusie komen en in een conflict eindigen. Het antwoord
op die vraag is de Perceptiemeter. Met dit door ons
ontwikkelde praktische instrument maken beide partijen
hun percepties concreet. Hiermee geeft de Perceptiemeter
opdrachtgever en opdrachtnemer feiten om hun percepties
te delen, in gesprek te gaan en de samenwerking te
verbeteren.
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Hoofdstuk 3.
Meten van perceptieverschillen in projecten

Samenvatting
Perceptieverschillen kunnen de basis vormen voor conflicten en een slechter
wordende relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In dit hoofdstuk
onderzoeken wij waarop percepties verschillen. Daarbij baseren wij ons op
de agency theory en de social identity theory. Op basis van de literatuur
ontwikkelden wij een instrument waarmee perceptieverschillen kunnen
worden gemeten. Met deze ‘Perceptiemeter’ stel je vast hoe opdrachtgever en
opdrachtnemer anders aankijken tegen belangrijke zaken in een project.
Vervolgens onderzoeken wij in hoeverre perceptieverschillen de uitkomsten
van een project beïnvloeden. Dit doen wij op basis van data die wij hebben
verzameld met de Perceptiemeter, die 28 keer is toegepast in de praktijk. De
data hiervoor komen zowel van opdrachtgevers als opdrachtnemers. Aan
beide zijden hebben teamleden de Perceptiemeter ingevuld.

3.1.

Governance is essentieel

Zeker bij grote projecten zijn vele partijen betrokken. Om te zorgen dat
ondanks deze complexiteit en verschillende belangen een goed
projectresultaat wordt behaald, moet er een effectieve governance zijn.
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Contractional governance en relational governance
In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen contractual governance
(contracten, regelgeving, industrienormen zoals ISO en NEN) en relational
governance (gericht op het creëren van een goede verstandhouding). Sturen
op basis van contractafspraken is relatief eenvoudig en daarom interessant,
vooral voor contractmanagers en juristen. Contracten blijken echter niet
allesbepalend om projecten succesvol te laten verlopen. Steeds vaker blijkt
relatiekwaliteit van groot belang voor een goede afloop van projecten. Hier
gaat relational governance over. Een goede verstandhouding tussen partijen
is essentieel.

Goede relatie is niet vanzelfsprekend
Een goede verstandhouding is allesbehalve vanzelfsprekend in projecten.
Diverse onderzoeken wijzen uit dat je in projecten vaak geconfronteerd
wordt met gedrag dat afwijkt van de verwachtingen, dat verschillende
meningen en visies bestaan en er geen heldere gezamenlijke doelen bestaan.
Het is zaak die perceptieverschillen meetbaar te maken. De volgende stap
voor projectmanagers is dan om perceptieverschillen te bespreken en
daardoor de samenwerking te verbeteren.

3.2.

Waarom percepties verschillen: theoretische
verklaring

Het antwoord op de centrale vraag in dit hoofdstuk is te vinden in twee
theorieën: de agency theory en de social identity theory.

Informatieasymmetrie: de agency theory
De agency theory gaat over informatieasymmetrie tussen partijen.
Informatieasymmetrie houdt in dat de informatie die voor de uitvoering van
een project nodig is, niet noodzakelijkerwijs aan beide zijden bekend is. Dit
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komt doordat informatie bewust wordt achtergehouden, maar veel vaker ook
onbewust, door één of beide partijen. Het laatste gebeurt bijvoorbeeld
wanneer partijen iets als vanzelfsprekend beschouwen, ervan uitgaande dat
de andere partij over deze informatie beschikt.

Identificatie: de social identity theory
De social identity theory verklaart waarom en wanneer individuen zichzelf
associëren en identificeren met het belang van een groep. In dat geval
spreken wij van sociale identificatie. Eerdere onderzoeken tonen aan dat
mensen zich primair en van nature identificeren met de eigen groep, in
projecten dus met de eigen organisatie. Het is niet gemakkelijk je te
identificeren met de belangen van een ander. Zo kost het een aannemer
moeite om zich te identificeren met de belangen, organisatie en medewerkers
van de opdrachtgever, en andersom. De social identity theory verklaart
waarom individuen alles wat zij vanuit hun eigen organisatie doen als
positiever en normaler zien en ook hun fouten in een ander perspectief zien
dan de medewerkers van de wederpartij.

Wij-zij-denken
De combinatie van beide theorieën brengt tal van problemen in de relatie
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer aan het licht. Als informatie als
vanzelfsprekend wordt gezien en daarom niet wordt gedeeld, leidt dit tot
onbegrip en langs elkaar heen werken. Vervolgens veroorzaakt de sociale
identificatie in dit soort gevallen vrijwel direct het wij-zij-denken en het met
de vinger wijzen naar de ander. En dit is nog maar één van de voorbeelden
waarin te zien is dat perceptieverschillen tot conflicten kunnen leiden en het
vertrouwen kunnen schaden. Dit heeft een slechter projectresultaat tot
gevolg, zoals: hogere kosten, lagere kwaliteit en het overschrijden van de
planning.
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Terreinen waarop perceptieverschillen kunnen optreden
Als er sprake is van informatieasymmetrie en sociale identificatie dan is het
waarschijnlijk dat perceptieverschillen optreden. Op basis van eerdere
onderzoeken hebben wij een lijst met belangrijke projectaspecten opgesteld
waarop perceptieverschillen kunnen verschillen. Deze lijst met
projectaspecten hebben wij ingedeeld volgens het Input-Proces-Outputmodel, te zien in Figuur 3.1. Onder elk van deze aspecten zit een set van
vragen om een goed beeld te krijgen van de percepties van beide partijen met
betrekking tot dat aspect. De verzameling van vragen op deze
projectzaken/aspecten noemen wij de Perceptiemeter.

3.3.

Ontwikkeling van de Perceptiemeter

Testen in projecten
Om de Perceptiemeter te testen, hebben wij deze 28 keer toegepast in
verschillende projecten. In vijf projecten is het instrument meermaals
toegepast, wat uiteindelijk data van 21 unieke projecten heeft opgeleverd.
Deze projecten betreffen verschillende werkzaamheden in verschillende
sectoren, zowel infrastructuurontwikkeling, onderhoud aan woningen,
energienetwerken, ingenieursopdrachten, zorg in het sociaal domein, als ITprojecten. De projecten waren divers in lengte met projecten die korter
duurden dan zes maanden en projecten die langer duurden dan vijf jaar. Ook
waren de projecten verschillend in financiële omvang, variërend van tussen
de één en drie miljoen euro tot ruim 100 miljoen euro. In deze projecten
hebben 213 respondenten hun percepties gedeeld.

Berekening perceptieverschil
Het perceptieverschil op elk van de projectaspecten (genoemd in Figuur 3.1)
wordt berekend op basis van de perceptie van het team van de
opdrachtnemer (gemiddelde van de teamleden van de opdrachtnemer) en de
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Figuur 3.1. Overzicht van projectzaken waarop percepties van opdrachtgever en
opdrachtnemer kunnen verschillen. De Perceptiemeter bevat meerdere vragen voor elk van de
aspecten in deze figuur.

perceptie in het team van de opdrachtgever (gemiddelde van de teamleden
van de opdrachtgever). Om een betrouwbare meting te krijgen van het
desbetreffende perceptieverschil is het ook van belang om rekening te
houden met de mate waarin de percepties verschillen tussen teamgenoten
onderling (standaarddeviatie in het team). Wanneer de teamleden het
onderling niet eens zijn, zullen de partijen namelijk minder lijnrecht
tegenover elkaar staan in een conflict. Zo ontstaat minder snel een wij-zijverhouding.
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3.4.

Perceptieverschillen met de grootste invloed op
projectuitkomsten

Op basis van de data uit de Perceptiemeter kunnen wij zien op welke
aspecten perceptieverschillen de grootste invloed hebben op
projectuitkomsten. Die aspecten zijn:
•
•
•
•
•

tevredenheid met doelstellingen;
competentie van de projectleider van de opdrachtgever;
competentie van de projectleider van de opdrachtnemer;
vertrouwen;
managementstijl.

Tevredenheid met doelstellingen
Wat betreft de tevredenheid met doelstellingen betekent de aanwezigheid
van perceptieverschil dat de vastgestelde doelen waarschijnlijk voordeliger
zijn voor één van beide partijen. Daardoor zal de andere partij proberen dit
recht te trekken door op alternatieve manieren gecompenseerd te worden.
Een voorbeeld hiervan zijn discussies door de opdrachtnemer over
meerwerk. Een alternatief is om te besparen door het leveren van minder
kwaliteit of minder prioriteit te geven aan het project. Beide alternatieven
beïnvloeden de samenwerking in en de voortgang van het project.

Competentie projectleiders
Wat betreft competentie van de projectleiders van opdrachtgever en
opdrachtnemer houdt een perceptieverschil in dat één van beide partijen zich
minder ondersteund of gehoord voelt door de betreffende projectleider, of
minder vertrouwen heeft in het vermogen van deze projectleider om het
project tot een goed einde te brengen. In beide gevallen zal dit leiden tot een
verminderd vertrouwen tussen partijen en een grotere kans op conflicten.
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Vertrouwen
Wanneer er sprake is van perceptieverschil qua vertrouwen kan dat
betekenen dat de ene partij de andere partij teveel vertrouwt en dat er dus
mogelijk sprake is van blind vertrouwen of misbruik van vertrouwen in de
samenwerking. Beide kunnen leiden tot slechtere projectuitkomsten.

Managementstijl
In tegenstelling tot de andere aspecten heeft perceptieverschil op
managementstijl een positief effect op de projectuitkomsten. Dit kan
mogelijk verklaard worden door het feit dat het bekend is dat
managementstijlen van opdrachtgever en opdrachtnemer verschillen. Deze
managementstijlen zijn daardoor complementair geworden.

3.5.

Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk hebben wij laten zien dat percepties tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer op veel aspecten kunnen verschillen. Op een aantal
daarvan resulteren perceptieverschillen ook daadwerkelijk in slechtere
projectuitkomsten. Daarmee tonen wij aan dat het meten van
perceptieverschillen belangrijk is in projecten. Op basis van de uitkomst van
de meting kun je namelijk de perceptieverschillen bespreekbaar maken en als
opdrachtgever en opdrachtnemer samen de verbeterpunten vaststellen.
Probeer de Perceptiemeter zelf. In de bijlage staat helder hoe je er mee aan de
slag kunt gaan.

3.6.
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Nebukadnezar
Een veeleisende koning.

Figuur 4.0. Een illustratie van Nebukadnezar’s droom.

In de Bijbel staat een verhaal met de titel ‘de droom van
Nebukadnezar’. Het speelt zich af aan het hof van de
Perzische koning Nebukadnezar rond 600 voor Christus.
Toen de koning een verontrustende droom had gehad,
verzocht hij alle wijze mannen voor zijn troon te komen om
hem de betekenis daarvan uit te leggen. Toen deze mannen
hem vroegen waar de droom precies over ging, antwoorde
hij: “Mijn besluit staat vast. Als u mij niet vertelt wat ik heb
gedroomd en wat die droom betekent, laat ik u in stukken
hakken en zal ik uw huizen in puin leggen. Voldoet u aan
mijn verzoek, dan zal ik u overladen met kostbare geschenken
en eerbewijzen. Zeg me dus wat ik gedroomd heb en wat die
droom betekent.” (Daniel 2:5-6, de Nieuwe Bijbelvertaling).
Dit verhaal is behoorlijk extreem, maar opdrachtgevers
kunnen soms (haast) onmogelijke dingen vragen van
de opdrachtnemer. Daarbij kunnen zij gebruik maken
van macht, controle en beloningen. In het volgende
hoofdstuk bespreken wij de ontwikkeling van relaties
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer aan de hand van
twee projecten die wij gedurende een jaar volgden. Het
kwam voor dat de opdrachtgever een onduidelijke strategie
had voor het project. Omdat het voor de opdrachtnemer
onbekend was hoe hij daaraan kon bijdragen, was deze
regelmatig bezig met andere zaken die hij belangrijk
achtte voor het project. Vanuit het perspectief van de
opdrachtgever echter droegen die activiteiten niet bij aan
de strategie en daarom sommeerde deze herhaaldelijk de
opdrachtnemer om uit te leggen waarom er weinig businesswaarde werd geleverd.
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Hoofdstuk 4.
Ontwikkeling van perceptieverschillen over tijd

Samenvatting
Het succes van een project wordt grotendeels bepaald door de kwaliteit van
de relatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Vaak is sprake van
slechte verhoudingen door uiteenlopende meningen en percepties. Het blijkt
dat een focus op ‘stewardship’ nodig is om percepties dichter bij elkaar te
krijgen. Dat wil zeggen dat er in de samenwerking sprake is van
betrokkenheid van beide partijen in de besluitvorming. En, daarnaast
vertrouwen is in en de erkenning van expertise en kennis en een focus is op
gezamenlijke belangen en gelijkwaardigheid van opdrachtgever en
opdrachtnemer.

4.1.

Het gaat al fout in de voorbereidende fase

Beperkte tijd zet ontwikkeling relatie onder druk
Projecten zijn sterk afhankelijk van de kwaliteit van de relatie. Het
ontwikkelen van een goede relatie kost echter tijd en aandacht. Hiermee
hebben wij gelijk het grote probleem van samenwerking in projecten te
pakken: een project heeft een vastgestelde tijdsduur, die vaak te kort blijkt
om een goede relatie en verstandhouding te ontwikkelen.
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Een valse start vanuit tegengestelde belangen
Naast de beperkte tijd doen belangrijke obstakels voor het ontwikkelen van
een goede relatie zich in projecten al gelden ver vóór het moment dat partijen
echt gaan samenwerken. Opdrachtgever en opdrachtnemer starten vaak
vanuit tegengestelde belangen, die op drie manieren worden versterkt in de
voorbereidende fase en onderhandelingsfase over het contract.
•

•

•

De opdrachtnemer probeert zoveel mogelijk geld te verwerven voor de
projectuitvoering. Tegelijkertijd probeert de opdrachtgever zo min
mogelijk geld uit te geven. Niet zelden is de uitkomst van de
onderhandelingen onbevredigend voor beide partijen.
In deze fase is weinig ruimte voor communicatie en informatieuitwisseling, terwijl dit juist een belangrijke basis is voor succesvolle
samenwerking.
De teams van opdrachtgever en opdrachtnemer zijn gescheiden van
elkaar bezig met de voorbereiding in het project.

Ontwikkeling percepties in de tijd bezien
Deze drie factoren veroorzaken samen de wij-zij-tegenstelling en die
verstoort de relatie. Hierdoor hebben partijen vaak verschillende percepties
van de gang van zaken in het project. Het is evident dat relaties en percepties
zich continu ontwikkelen en aan verandering onderhevig zijn. Toch worden
ze vaak op een statische manier bekeken. Een meer dynamische kijk op de
relatie en op de ontwikkeling van perceptieverschillen is noodzakelijk.
Daarom hebben wij onderzocht hoe perceptieverschillen tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer zich in een project in de tijd ontwikkelen.
Dit hebben wij gedaan door de volgende twee projecten gedurende een
periode van een jaar te volgen.
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Project Alpha: de levering van ingenieursdiensten
De opdrachtnemer voert onderzoeken uit en levert rapportages aan die de
basis vormen voor de uitvraag van grote infrastructuuronderhoudsprojecten. Het contract voor het project betreft een
raamovereenkomst voor drie jaar met afspraken over prijs en scope.

Project Beta: de levering van adviseurs en ontwikkelaars voor de
verbetering van een IT-systeem
Dit IT-systeem verwerkt miljoenen transacties per maand. De verdere
ontwikkeling moet de opdrachtgever in staat stellen de concurrentie voor te
blijven. Het contract van het project betreft een raamovereenkomst met
afspraken over prijs, scope en resultaten.
In beide projecten hebben wij de Perceptiemeter toegepast om te zien hoe
perceptieverschillen zich ontwikkelen. Verder hebben wij interviews
gehouden om te weten te komen hoe partijen in de samenwerking staan. Dit
noemen wij de ‘oriëntatie in de samenwerking’. Hieronder gaan wij daar
nader op in.

4.2.

De oriëntatie in de samenwerking: agency of
stewardship?

Om de oriëntatie en daarmee het gedrag van opdrachtgever en
opdrachtnemer te bepalen baseren wij ons op twee theorieën. Ze
omschrijven de twee uitersten van de ‘oriëntatie in de samenwerking’. Het
ene uiterste wordt beschreven door de agency theory, het andere uiterste door
de stewardship theory. De belangrijkste kenmerken van beide theorieën en
het gedrag en de oriëntatie die ze beschrijven staan in Tabel 4.1.
Kern van de agency theory is dat partijen altijd vanuit hun eigenbelang
handelen en daardoor opportunistisch gedrag vertonen. Omdat er sprake is
van informatieasymmetrie is de opdrachtgever afhankelijk van controle en
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Tabel 4.1. Vergelijking van de belangrijkste kenmerken van de agency-oriëntatie en de
stewardship-oriëntatie.
De agency-oriëntatie
De stewardship-oriëntatie
•

Motivatie en focus op financiële en
economische aspecten van het
project.

Motivatie en focus op waarde voor •
de eindgebruiker, groei, en
toekomstige kansen.

•

Korte-termijn focus, georiënteerd
op eigen business en successen.

Lange-termijn focus op •
gezamenlijke doelstelling, rekening
houdend met elkaar.

•

Conflict is een mogelijkheid om
slecht functioneren aan te kaarten.

Conflict wordt vermeden, slechts •
nuttig om elkaar te leren kennen.

•

Opdrachtgever en opdrachtnemer
zijn aparte, losstaande groepen.

Opdrachtgever en opdrachtnemer •
vormen één groep met gezamenlijk
succes en falen.

•

OG en ON gebruiken macht en
zetten druk om de ander te
beïnvloeden, op basis van o.a.
autoriteit, contract, en beloningen.

Macht is gebaseerd op kennis, •
competentie en ervaring en is niet
bedoeld om de ander te
beïnvloeden.

•

Om risico’s te beheersen worden
controles en checks uitgevoerd door
de OG.

OG vertrouwt ON in staat te zijn •
risico’s te kunnen beheersen.

•

OG heeft de informatie, neemt de
beslissingen en laat weinig ruimte
voor inbreng van de ON.

•

Men legt zich neer bij
ongelijkwaardigheid, ON gaat
gewillig mee in verzoeken van OG.

OG betrekt ON bij het nemen van •
beslissingen.
OG en ON hechten veel waarde aan •
gelijkwaardigheid in de relatie.

checks om te weten of en waar de opdrachtnemer opportunistisch handelt.
De stewardship theory veronderstelt dat beide partijen oog hebben voor
elkaars belangen. Het uitgangspunt is dat het voor beide partijen beter is dat
zij handelen vanuit het gemeenschappelijke belang. In lijn met eerder
onderzoek verwachten wij dat perceptieverschillen vergroten door een
oriëntatie op agency (focus op de korte termijn, beperkte informatie48

uitwisseling, en geen collectieve identificatie). Wij veronderstellen dat een
oriëntatie op stewardship leidt tot verkleining van perceptieverschillen.

4.3.

Toepassing Perceptiemeter in twee projecten

In beide projecten is de Perceptiemeter op drie momenten toegepast (hierna:
t1, t2, t3). Bovendien zijn daarbij interviews gehouden waarin is besproken
hoe de samenwerking er voor stond. Tussen deze momenten zaten drie tot
vijf maanden. In beide projecten kregen wij zo een beeld over het verloop van
de relatie gedurende ongeveer een jaar.
Wat betreft de Perceptiemeter focussen wij op de belangrijkste aspecten die
uit eerder onderzoek naar voren kwamen (zie Hoofdstuk 3).
Perceptieverschil op deze aspecten heeft een negatief effect op de uitkomsten
van het project.
Hieronder beschrijven wij hoe beide projecten zijn verlopen, welke
perceptieverschillen optraden en in welke mate sprake was van een oriëntatie
op agency en/of stewardship.

4.4.

Verloop van project Alpha

Maart (t1): opdrachtnemer denkt mee, maar wordt slecht
geïnformeerd
Project Alpha begon met een gering perceptieverschil op drie van de vier
aspecten (zie Figuur 4.1). Op vertrouwen was het perceptieverschil groter.
De verklaring is dat vroeg in het project grote bezuinigingen werden
aangekondigd. Deze hadden een forse impact op het project. Uiteindelijk
kwam het neer op een halvering van het werk voor de opdrachtnemer. Over
het hoe en wat van de bezuinigingen werd de opdrachtnemer weinig
geïnformeerd, kenmerkend voor een agency-oriëntatie.
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Tegelijkertijd was sprake van stewardship in project Alpha op t1 (zie Figuur
4.2). Zo dacht de opdrachtnemer mee in oplossingen en moeilijke
afwegingen waar men intern bij de opdrachtgever tegenaan liep. Een
voorbeeld van zo’n afweging was de wens om duurzaamheid ingebed te
krijgen in de onderhoudscontracten, terwijl de opdrachtgever maar een
beperkt budget had. Verder dacht de opdrachtnemer mee op een niveau dat
de individuele onderhoudsprojecten overstijgt. Zo bedacht de
opdrachtnemer een efficiënte planning van het materieel dat wordt ingezet
tijdens het onderhoud. Hierdoor kon de opdrachtgever flinke besparingen
realiseren.

Juli (t2): toegenomen perceptieverschillen
Enkele maanden later blijken de perceptieverschillen te zijn toegenomen. Dit
is voornamelijk te wijten aan een toename van perceptieverschil op
‘competentie van de projectmanager bij de opdrachtgever’. Dit wordt
verklaard door het feit dat de projectmanager bij de opdrachtgever zich
bewust wordt van de agency-oriëntatie en het agency-gedrag in de eigen
organisatie (zie Figuur 4.2). Deze bewustwording gaat voornamelijk over het
slecht betrekken van de opdrachtnemer bij de bezuinigingen, maar ook over
een matige informatievoorziening en trage besluitvorming.
De projectmanager bij de opdrachtgever kiest ervoor om te ageren tegen dit
agency-gedrag binnen zijn organisatie om daarmee het projectbelang en het
belang van de opdrachtnemer te dienen. Opdrachtgever en opdrachtnemer
nemen samen een positie in waarin zij kritiek uiten op de agency-oriëntatie
in de opdrachtgeversorganisatie. Dit levert intern frictie op en dat verklaart
het perceptieverschil in project Alpha. In het algemeen is er steeds meer
sprake van stewardship in het project. De teams betrekken elkaar vaker in
besluiten. Samen focussen zij zich op de collectieve successen die zijn behaald
gedurende het project.
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Figuur 4.1. Perceptieverschil op de belangrijkste aspecten van de Perceptiemeter in project
Alpha in de tijd bezien.

Figuur 4.2. Perceptieverschil en de oriëntatie in de samenwerking in project Alpha in de tijd
bezien.
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Oktober (t3): vertrouwen neemt toe, samenwerking verbetert
Perceptieverschillen zijn over de breedte flink afgenomen in oktober (zie
Figuur 4.1). De oriëntatie in de samenwerking is nu dan ook vrijwel volledig
gericht op stewardship (zie Figuur 4.2). In de samenwerking is wederzijds
vertrouwen aanwezig en dat wordt inmiddels beschouwd als een
vanzelfsprekendheid. Het stewardship wordt in deze fase in het project ook
duidelijk naar een volgend niveau getrokken. Voor één van de toekomstige
onderhoudsprojecten is de opdrachtnemer gevraagd de rol van
projectmanager namens de opdrachtgever te vervullen. Dit is uniek en is
symbolisch voor het vertrouwen van de opdrachtgever in de
langetermijnvisie die de opdrachtnemer voor de samenwerking heeft.

4.5.

Verloop van project Beta

April (t1): geringe betrokkenheid opdrachtnemer
Bij de start van project Beta zien wij op drie van de vier aspecten een
behoorlijk perceptieverschil, namelijk op de competenties van beide
projectmanagers en op vertrouwen (zie Figuur 4.3). De verklaring hiervoor
is te vinden in de discussies die beide partijen hadden. Die discussies gingen
vaak over financiële zaken. Hierin stelde de opdrachtgever dat er te weinig
waarde werd geleverd en wel veel geld werd gespendeerd, en dat de
opdrachtnemer geen verantwoordelijkheid nam voor deze kosten. Echter, de
opdrachtnemer werd naar eigen zeggen te weinig betrokken. Deze kreeg te
weinig zicht op de financiën en de financiële druk bij de opdrachtgever.
Verder bestond bij de opdrachtgever geen goed beeld van de waarde die werd
geleverd en ging men soms ondoordacht met de kaasschaaf over het
projectbudget.
Uit dit voorbeeld blijkt de kortetermijnoriëntatie, het geringe betrekken van
de opdrachtnemer door de opdrachtgever en een gebrek aan collectiviteit in
de samenwerking. Deze eigenschappen zijn kenmerkend voor agency (zie
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Figuur 4.4). Daarom zien wij ook aanmerkelijke perceptieverschillen met
betrekking tot de competenties van de projectmanagers van beide partijen en
ook qua vertrouwen. Echter, stewardship was ook aanwezig. Zo bood de
opdrachtgever de opdrachtnemer de ruimte voor het geven van adviezen op
basis van expertise en kennis, waar de opdrachtnemer ook goed gebruik van
maakte.

September (t2): kortetermijnvisie prevaleert
In september bleek het perceptieverschil met betrekking tot vertrouwen sterk
toegenomen. Perceptieverschillen bij de overige aspecten werden minder (zie
Figuur 4.3). Het eerste kan worden verklaard door het feit dat de agencyoriëntatie bij de opdrachtgever toeneemt volgens de opdrachtnemer, terwijl
de opdrachtgever zich daar niet bewust van is (zie Figuur 4.4). Bij de
opdrachtgever heeft men meer aandacht voor de eigen pogingen om
stewardship te creëren, zoals het instellen van een gezamenlijke stuurgroep
waarin ontwikkelingen worden besproken. Een en ander loopt echter nog
niet zoals gewenst in de ogen van de opdrachtnemer. Dit verklaart volgens
de opdrachtnemer de agency-oriëntatie van de opdrachtgever.
De opdrachtgever slaat in deze projectfase een nieuwe strategische koers in
waarbij het bestaande businessmodel heroverwogen wordt. Het vaststellen
van de nieuwe koers duurt lang en er is weinig communicatie met de
opdrachtnemer. Intussen had deze wijziging een behoorlijke impact op het
project. Voor de opdrachtnemer bleef het lange tijd onduidelijk hoe zij aan
het doel van het project konden bijdragen. Daarom verlegde deze zijn focus
en richtte zich op het onderhoud van het IT-systeem. Omdat onderhoud niet
direct zichtbare waarde opleverde voor de opdrachtgever, laaide de discussie
weer op over de geleverde waarde en de gemaakte kosten. In deze fase was
dus duidelijk sprake van een agency-oriëntatie. Illustratief hiervoor waren de
kortetermijnvisie op basis van tegengestelde belangen en een gebrekkige
betrokkenheid van beide partijen in de besluitvorming.
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Figuur 4.3. Perceptieverschil op de belangrijkste aspecten van de Perceptiemeter in project Beta
in de tijd bezien.

Figuur 4.4. Perceptieverschil en de oriëntatie in de samenwerking in project Beta in de tijd
bezien.
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Januari (t3): meer ruimte voor de opdrachtnemer
In januari zien wij dat de perceptieverschillen flink zijn afgenomen, ook ten
opzichte van de eerste meting (zie Figuur 4.3). Deze daling komt overeen met
de toenemende focus op stewardship in de samenwerking (zie Figuur 4.4).
Bij de opdrachtgever wordt men zich bewuster van de agency-oriëntatie in
de eigen organisatie. Dit blijkt uit de rol die de projectmanager neemt in het
vertegenwoordigen van het projectbelang en de belangen van de
opdrachtnemer binnen de eigen organisatie. Kritisch bevragen de
projectmanager en de teamleden van de opdrachtgever de eigen organisatie
over de strategie en doelen die belangrijk zijn voor de opdrachtnemer en het
project.
In het algemeen vindt een verschuiving plaats naar een stewardshiporiëntatie. Zo geeft de opdrachtgever de doelen nu duidelijker aan, waarbij
aan de opdrachtnemer de ruimte wordt geboden om te bepalen hoe de
aangegeven doelen moeten worden gerealiseerd. Deze ruimte is nu zelfs
dermate groot dat de opdrachtnemer de projectmanager levert. Over het
algemeen wordt de samenwerking steeds beter en opdrachtgever en
opdrachtnemer vormen meer één team. Daardoor nemen ook de
perceptieverschillen af in project Beta.

4.6.

Conclusies en aanbevelingen

Als wij deze cases naast elkaar leggen kunnen wij drie belangrijke conclusies
trekken. Op basis van die conclusies doen wij aanbevelingen.

Perceptieverschillen worden kleiner en groter gedurende het project
In beide projecten zien wij dat de perceptieverschillen aanvankelijk groter
worden. Dat wil niet zeggen dat dit in ieder project zal gebeuren, maar iedere
projectleider zal zich ervan bewust moeten zijn dat dit kan gebeuren. Het is
niet zo dat perceptieverschillen daarna automatisch kleiner worden. Sterker
nog, projectleiders zullen daar de nodige moeite voor moeten doen. Het is
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essentieel dat projectteams een beeld hebben van de perceptieverschillen
tussen partijen op belangrijke aspecten van het project. Wij adviseren
daarom om deze perceptieverschillen periodiek te monitoren en te
bespreken, bij voorbeeld aan de hand van de Perceptiemeter (zie bijlage).

Perceptieverschil wordt verklaard door een agency-oriëntatie aan de
opdrachtgeverszijde
Perceptieverschillen lijken in lijn met de oriëntatie op de samenwerking van
de opdrachtgever. Een oriëntatie op agency vergroot perceptieverschillen.
Een oriëntatie op stewardship verkleint die juist. Daarnaast blijken externe
invloeden van belang. In project Alpha hadden bezuinigingen een grote
impact op het project. De opdrachtnemer werd hier nauwelijks in gekend.
In project Beta ging het om een kortetermijnvisie op de gemaakte kosten in
veelal financiële discussies. Dit vergrootte de tegenstellingen tussen partijen.
Ook was in project Beta sprake van een strategiewijziging waarover de
opdrachtnemer in het duister tastte wat betreft de toegevoegde waarde die
hij zou kunnen leveren. Dit vergde veel tijd, tot frustratie van de
opdrachtnemer.
In beide projecten kantelde de tegenstelling tussen partijen toen vanuit het
team aan opdrachtgeverszijde een positie werd ingenomen tegen negatieve
agency-invloeden vanuit de opdrachtgeversorganisatie.

Uiteindelijk verschuift de oriëntatie in de samenwerking naar
stewardship
In beide projecten wordt stewardship meer dominant in de samenwerking
naarmate de tijd voortschrijdt. Dit wil niet zeggen dat het altijd goedkomt.
Het betekent wel dat je een negatieve spiraal in de samenwerking kunt
doorbreken. Project Beta laat dit zien. Het lijkt aan de projectteams zelf te
zijn om, ondanks veranderingen in de projectcontext, aan een goede relatie
te bouwen. Hier ligt vooral een taak voor de projectmanagers. Naarmate de
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tijd verstrijkt, wordt in beide projecten de opdrachtnemer steeds meer
betrokken in de besluitvorming en krijgt hij meer mogelijkheden om op basis
van zijn expertise een bijdrage te leveren.
Al met al concluderen wij dat opdrachtgever en opdrachtnemer, maar
voornamelijk de opdrachtgever, veel mogelijkheden hebben om de relatie
positief te ontwikkelen door:
•
•
•

perceptieverschillen te monitoren;
zich bewust te zijn van de negatieve effecten van agency-oriëntatie en
agency-gedrag;
vooral de oriëntatie in projecten te sturen richting stewardship.

4.7.

Bronnen

Autry, C. W., & Golicic, S. L. (2010). Evaluating buyer–supplier relationship–
performance spirals: A longitudinal study. Journal of Operations Management,
28(2), 87–100. https://doi.org/10.1016/j.jom.2009.07.003
Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory
of Management. Academy of Management Review, 22(1), 20–47.
https://doi.org/10.2307/259223
Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. Academy of
Management Review, 14(1), 57–74. https://doi.org/10.2307/258191
Hernandez, M. (2012). Toward an Understanding of the Psychology of Stewardship.
Academy of Management Review, 37(2), 172–193.
https://doi.org/10.5465/amr.2010.0363
Kolltveit, B. Johs., Karlsen, J. T., & Grønhaug, K. (2007). Perspectives on project
management. International Journal of Project Management, 25(1), 3–9.
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2005.12.002
Toivonen, A., & Toivonen, P. U. (2014). The transformative effect of top management
governance choices on project team identity and relationship with the organization
– An agency and stewardship approach. International Journal of Project
Management, 32(8), 1358–1370. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2014.07.001

57

Turner, J. R. (2009). The handbook of project-based management: Leading strategic
change in organizations (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.
Vaaland, T. I. (2004). Improving project collaboration: Start with the conflicts.
International Journal of Project Management, 22(6), 447–454.
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2003.11.003

58

59

Struisvogelpolitiek
Waarom zouden wij evalueren?

Figuur 5.0. Een illustratie van het Nederlandse gezegde ‘struisvogelpolitiek’.

Struisvogelpolitiek verwijst naar het negeren van negatieve
signalen of mogelijke dreigingen. Hoewel struisvogels
dit in werkelijkheid niet doen, refereert het gezegde aan
het gedrag van struisvogels om hun hoofd in het zand te
steken wanneer gevaar dreigt. Dit zouden zij doen in de
veronderstelling dat wanneer zij het roofdier niet kunnen
zien, het roofdier hen ook niet kan zien.
In het volgende hoofdstuk bespreken wij het gebruik van
projectevaluaties in de samenwerking tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer. Sommige van de bevindingen laten
een interessante gelijkenis zien met struisvogelgedrag. Zo
bespreken wij de barrières die men in projecten ervaart voor
het toepassen van projectevaluaties. Eén zo’n barrière is
dat individuen en organisaties bang zijn dat deze evaluaties
problemen onthullen die hen kwetsbaar maken voor kritiek
en daarom steken zij het hoofd in de grond. Echter, door
projectevaluaties dan maar niet te gebruiken, laat je deze
problemen voortbestaan in de samenwerking, met mogelijke
negatieve gevolgen voor de projectuitkomsten. Beter is het
om de evaluatiemethoden te gebruiken om te leren en te
verbeteren.
Met andere woorden, wat is beter?
Opgegeten te worden door een roofdier of te vluchten?
Te worden overrompeld door falen of te leren van fouten?
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Hoofdstuk 5.
Omgaan met perceptieverschillen door
toepassing van projectevaluaties

Samenvatting
Ondanks het nut van projectevaluatiemethoden zien wij dat deze nog slechts
weinig worden toegepast. In dit hoofdstuk gaan wij in op de discussie die is
gevoerd over deze gebrekkige toepassing met een groep
projectmanagementexperts. Wij bespreken barrières die projectmanagers
kunnen tegenhouden in het toepassen van evaluatiemethoden. Tevens kijken
wij vooruit hoe deze barrières overwonnen kunnen worden. De discussie en
de literatuur benadrukken het belang van een psychologisch veilige
omgeving voor het delen van kritiek en feedback, de ontwikkeling van
interpersoonlijke vaardigheden die nodig zijn voor de toepassing van
evaluaties, en een zorgvuldige implementatie van projectevaluaties.

5.1.

Condities voor succesvolle toepassing
projectevaluatie

In de voorgaande hoofdstukken hebben wij aangetoond dat het belangrijk is
om perceptieverschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te meten.
In hoofdstuk 3 hebben wij laten zien hoe perceptieverschillen gemeten
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kunnen worden. De literatuur laat ook zien dat het toepassen van
projectevaluaties bijzonder nuttig is. Echter, in hoofdstuk 2 vonden wij dat
weinig organisaties projectevaluaties structureel toepassen. Gedurende ons
onderzoek hebben wij ook gezien dat veel organisaties terughoudend zijn in
het toepassen van de Perceptiemeter die is ontwikkeld in hoofdstuk 3.
Daarom richten wij ons in dit hoofdstuk op de volgende vraag: Welke
condities zijn er nodig om projectevaluaties succesvol toe te passen in de
samenwerking?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, hebben wij een sessie
georganiseerd met acht projectmanagementexperts. Zij werken in
verschillende branches, en hebben verschillende rollen binnen projecten. Wij
behandelden met hen vier vragen die belangrijk zijn om tot een antwoord op
de hoofdvraag te komen, namelijk:
Wat is het nut van evaluaties (op o.a. samenwerking) voor het project?
Welke condities zijn nodig voor een goede toepassing?
Wat in het project houdt de toepassing van evaluaties tegen?
Wat is nodig om deze barrières te overwinnen?
Hieronder zetten wij puntsgewijs op een rij wat de belangrijkste antwoorden
zijn op elke vraag.

Het nut van projectevaluaties
•

•
•
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Van projectevaluaties kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer leren.
Op basis van de resultaten kun je je aanpassen en verbeteren. Daarom
moeten projectevaluaties ook gedurende het project gedaan worden.
Projectevaluaties bieden de mogelijkheid te reflecteren op het eigen
handelen. Het beste is dus als beide partijen elkaar beoordelen.
De projectevaluatie biedt de ruimte voor aandacht voor de kwaliteit van
de samenwerking en dus niet alleen voor inhoud en techniek.

Benodigde condities voor de toepassing van projectevaluaties
•

•

•

•

Voor een goede toepassing van projectevaluaties is het nodig dat er een
cultuur is van vertrouwen en veiligheid. Opdrachtgever en
opdrachtnemer moeten beide de mogelijkheid krijgen om feedback te
geven zonder mogelijke negatieve gevolgen.
Voor een goede toepassing van projectevaluaties hebben
projectmedewerkers de juiste vaardigheden nodig. Het is belangrijk dat
zij de juiste vragen kunnen stellen, dat ze niet normatief kunnen zijn, dat
zij empathisch vermogen hebben en open en geduldig zijn.
Voor een goede toepassing van projectevaluaties is het nodig dat bij
zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer het nut van evaluaties
bekend is en breed gedragen wordt in de organisatie.
Voor een goede toepassing van projectevaluaties is het nodig dat de
organisatie prioriteit geeft aan deze evaluaties. Dit kan door in elk project
te beginnen met een leermoment op basis van eerdere evaluaties.

Barrières voor toepassing van projectevaluaties
•

•

•

•

De grootste barrière voor de toepassing van projectevaluaties is dat men
geen belang heeft bij evaluaties door mogelijke schade die het gevolg kan
zijn van de evaluatie. Een voorbeeld van schade is dat er problemen
komen in het project door afwijkingen van het contract.
Een andere grote barrière ligt in het verlengde hiervan. Ook op het
persoonlijke vlak kan men bang zijn voor mogelijke confrontatie ten
gevolge van het blootleggen van prestaties door de evaluatie.
Een barrière voor de toepassing van projectevaluaties is ook dat men
daar geen prioriteit aan geeft, waardoor het er niet van komt
Veelvoorkomende geluiden zijn: te druk, geen tijd, komt nu niet uit.
Een laatste belangrijke barrière is dat het in projecten ontbreekt aan de
competenties om evaluaties te doen. Men weet simpelweg niet hoe
feedback op een goede manier wordt gegeven (en ontvangen).
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Hoe de barrières te overwinnen
•

•

•

•

Om de hiervoor genoemde barrières te overwinnen, is een
cultuurverandering essentieel: van een afrekencultuur naar een
competentiegerichte cultuur.
Om deze cultuurverandering te realiseren is een veilige omgeving en
cultuur belangrijk. Met een focus op leren en competentieontwikkeling
worden resultaten namelijk open gedeeld. Men moet er dus zeker van
kunnen zijn dat het delen van de uitkomsten uiteindelijk geen negatieve
gevolgen heeft.
Om deze cultuurverandering te realiseren, is goed leiderschap en het
goede voorbeeld geven nodig. Het delen van evaluaties zal moeten
worden gestimuleerd en er is een podium nodig voor mensen die het op
de goede manier hebben toegepast.
Tenslotte zal er moeten worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van een
‘evaluatie-DNA’. Door training moet evalueren vanzelfsprekend
worden.

5.2.

Conclusies en aanbevelingen

Bovenstaande inzichten hebben wij gekoppeld aan wetenschappelijke
literatuur. De onderstaande aanbevelingen zijn geformuleerd volgens de
zogeheten CIMO-principes van ‘design science’ waarin op basis van de
context (C) een interventie (I) wordt voorgesteld die op basis van een bepaald
mechanisme (M) een gewenste uitkomst (O) heeft.

Aanspreken van het lerend vermogen
In complexe projecten doen opdrachtgever en opdrachtnemer er goed aan
om het lerend vermogen aan te spreken door het toepassen van
projectevaluaties. Dit leerproces start op basis van de uitkomsten van
evaluaties. Deze uitkomsten laten zien waar in het project verbetering
mogelijk is.
66

Toepassen projectevaluaties
In complexe projecten kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer de
samenwerking verbeteren door het toepassen van projectevaluaties. Deze
projectevaluaties forceren beide partijen om stil te staan bij de
samenwerking. Dit dreigt anders onderbelicht te blijven.

Focus op psychologische veiligheid
In beide organisaties dient het hoger management een goede implementatie
van projectevaluaties te verzekeren door te focussen op ‘psychologische
veiligheid’. Dit kan zij doen door de zorgen van medewerkers met betrekking
tot projectevaluaties te benoemen en hen de ruimte te geven om zich
duidelijk uit te spreken.

Projectevaluaties organiseren
Opdrachtgevers en opdrachtnemers doen er goed aan het leren over
projecten heen te stimuleren door middel van de inzet van projectevaluaties.
Hiervoor moeten zij:
•
•
•
•

de projectevaluatie eerst toepassen in een selectie van projecten;
een persoon of afdeling verantwoordelijk maken voor de implementatie
en waar nodig voor begeleiding zorgen;
vaststellen dat projecten starten met een projectstartupmeeting waarin
aandacht wordt besteed aan het leren van voorgaande projecten;
de toepassing van projectevaluaties ondersteunen en faciliteren.

Middelen voor de ontwikkeling van interpersoonlijke vaardigheden
Opdrachtgevers- en opdrachtnemersorganisaties dienen voor de benodigde
middelen te zorgen voor de ontwikkeling van de interpersoonlijke
vaardigheden van hun medewerkers, zowel in het hoger management als in
de uitvoering. Daardoor worden medewerkers beter in het geven en
67

ontvangen van feedback en het stellen van de juiste vragen om onderling
begrip te vergroten. Deze vaardigheden zijn nodig om het leren in projecten
te vergroten en opdrachtgever en opdrachtnemer op één lijn te krijgen.

5.3.
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Het project als een schip
Welke koers te varen?

Figuur 6.0. Een illustratie van het project als een schip.

Onderweg kan een schip met veel moeilijkheden te maken
krijgen zoals zandbanken, scherpe rotsen, sterke stromingen
en stormen. Dan zijn er twee alternatieve koersen. De eerste
is om richting de ondiepe wateren te varen. Hoewel dit er
veilig uitziet, is er een grote kans op zandbanken en sterke
stromingen, met alle gevaren van dien. De alternatieve koers
is om de diepere wateren op te zoeken met rotsformaties
die er op het eerste gezicht gevaarlijk uitzien. Echter, een
goede stuurman kan het schip tussen de rotsen door leiden,
beschermd tegen mogelijke stormen. Wat heeft dit te maken
met projectmanagement?
De projectleider is de stuurman die het project op meerdere
manieren tot een goede einde kan brengen. De ondiepe
wateren representeren de agency-aansturing die helder en
veilig lijkt, maar problemen zoals grote perceptieverschillen
blijven verborgen onder water. De diepe wateren met
rotsformaties representeren de stewardship-aansturing
die onveilig en gevaarlijk lijkt. Partijen moeten in deze
visie open zijn en elkaar vertrouwen. Deze koers maakt
perceptieverschillen en problemen echter wel duidelijk.
En zo kan de projectleider veilig door deze wateren
navigeren. Ten slotte representeren de stormen de invloed
van de context, zoals de cultuur, die het schip naar de
agency-wateren kunnen voeren. Het schip heeft een goede
stuurman nodig het schip door die wateren te voeren.
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Hoofdstuk 6.
Conclusies

6.1.

Antwoorden op de onderzoeksvragen

In dit hoofdstuk zetten wij kort de antwoorden uiteen die wij hebben
gevonden op de onderzoeksvragen in het eerste hoofdstuk. Wij beginnen met
het antwoord op elk van de deelvragen om daarmee uiteindelijk een
antwoord op de hoofdvraag te kunnen geven. De hoofdvraag is: Hoe kunnen
perceptieverschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden
meegenomen in projectmanagement om betere projectuitkomsten te behalen?

Hoe worden projectevaluaties op dit moment toegepast en gebruikt in
projecten?
Op dit moment blijken veel organisaties projectevaluaties nog niet
structureel toe te passen, slechts de helft van de respondenten gaf aan dat zij
dat doen. Van hen gaf twee derde aan dat zij projectevaluaties tweezijdig
toepassen. Verder is gebleken dat procescriteria het meest populair zijn in
projectevaluaties, gevolgd door outputcriteria en daarna pas inputcriteria.
Positief is dat een groot deel van de respondenten aangaf de uitkomsten van
de projectevaluatie te bespreken zowel intern als tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer.

73

Tot op welke hoogte beïnvloeden de verschillen in de toepassing van
evaluaties de uitkomsten van de projecten?
De verschillen in de toepassing van projectevaluaties zijn gerelateerd aan de
uitkomsten van projecten, in termen van prestaties en relatiekwaliteit. De
projectuitkomsten zijn beter als projectevaluaties tweezijdig worden
toegepast en als de evaluatie uitgebreid stilstaat bij inputcriteria. De
relatiekwaliteit is ook beter als in de evaluatie wordt stilgestaan bij
outputcriteria. Het is niet bewezen dat procescriteria relateren aan betere
projectuitkomsten. Dat projectuitkomsten beter zijn in organisaties waar
projectevaluaties tweezijdig worden gedaan, is een eerste indicatie dat
percepties van opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen verschillen en dat
het daarom goed is de percepties van beide partijen te meten. Dit brengt ons
bij de volgende deelvraag.

Hoe kunnen perceptieverschillen worden gemeten?
Perceptieverschillen ontstaan door informatieasymmetrie en sociale
identificatie. Informatieasymmetrie is de mate waarin informatie slechts
bekend is bij ofwel de opdrachtgever of de opdrachtnemer. Sociale
identificatie is de mate waarin men zich meer identificeert met de eigen
organisatie dan met de andere partij en het project. Op basis van
literatuuronderzoek is een lijst met aspecten opgesteld waarop percepties
kunnen verschillen. De perceptie met betrekking tot elk van deze aspecten
wordt gemeten door opdrachtgever en opdrachtnemer deze aspecten te laten
evalueren. Dit gebeurt door een aantal stellingen voor te leggen. Het
perceptieverschil wordt berekend op basis van het verschil tussen de
gemiddelde waarden bij de opdrachtgever en opdrachtnemer, en op basis van
de mate waarin men het binnen beide partijen onderling eens is met elkaar.
Dit meetinstrument noemen wij de Perceptiemeter. Het is 28 keer getest in
projecten en op basis van deze data hebben wij gevonden dat projecten
slechtere uitkomsten hebben wanneer er groter perceptieverschil is op
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tevredenheid met de doelstellingen, competentie van de projectleider van de
opdrachtgever, competentie van de projectleider van de opdrachtnemer en
vertrouwen. Projecten blijken betere uitkomsten te hebben als er een groter
perceptieverschil is op managementstijl.

Hoe ontwikkelen perceptieverschillen zich gedurende een project?
Wij volgden twee projecten gedurende een jaar. In beide projecten pasten wij
de Perceptiemeter driemaal toe. Op basis hiervan vonden wij dat
perceptieverschillen zowel groter als kleiner worden gedurende het project.
Het is daarom belangrijk om perceptieverschillen te blijven monitoren.
Vervolgens onderzochten wij waar deze ontwikkeling in perceptieverschillen
door verklaard wordt.

Wat verklaart de toename of afname van perceptieverschillen?
In dezelfde twee projecten onderzochten wij de oriëntatie en daarmee
samenhangend gedrag van opdrachtgever en opdrachtnemer in de
samenwerking. Dit deden wij op basis van interviews bij beide partijen. Wat
betreft de oriëntatie maken wij onderscheid tussen een stewardshiporiëntatie en een agency-oriëntatie. Beide oriëntaties zijn de uitersten van
een continuüm waarop opdrachtgever en opdrachtnemer zich kunnen
bevinden. In een agency-oriëntatie hebben partijen een focus op de korte
termijn en op het eigen economisch gewin. In deze situatie functioneren zij
als losse partijen waarbij de opdrachtgever de macht heeft over de
opdrachtnemer en deze controleert.
In tegenstelling tot de agency-oriëntatie, is in de stewardship-oriëntatie een
focus op de lange termijn en gezamenlijke doelstelling. In deze situatie
betrekt de opdrachtgever de opdrachtnemer bij beslissingen op basis van de
expertise en kennis van de opdrachtnemer. De oriëntatie van beide partijen
verandert over de loop van het project. Op basis van de interviews vonden
wij dat de verandering van perceptieverschillen samenliep met de
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verandering in oriëntatie van opdrachtgever en opdrachtnemer. Wanneer de
oriëntatie meer verplaatste naar het agency-uiterste op het continuüm
namen perceptieverschillen toe. Wanneer de oriëntatie meer verplaatste naar
het stewardship-uiterste op het continuüm dan namen de
perceptieverschillen af.

Welke condities zijn nodig om projectevaluaties succesvol toe te
passen in de samenwerking?
Ten slotte hebben wij met een focusgroep de context van projecten
besproken. De discussie ging over de condities die nodig zijn om
projectevaluaties goed toe te passen en daarmee perceptieverschillen
bespreekbaar te maken in het project. Op basis van deze discussie kwamen
aandachtspunten naar boven die belangrijk zijn voor organisaties die
projectevaluaties toe willen passen. Het is belangrijk dat aandacht wordt
besteed aan de volgende zaken.
•

•

•

Het creëren van psychologische veiligheid. Hoger management moet de
zorgen van medewerkers benoemen ten opzichte van projectevaluaties
en moet medewerkers de ruimte geven om zich uit te spreken.
Een zorgvuldige implementatie van projectevaluaties. Hieronder wordt
verstaan dat projectevaluaties eerst worden toegepast in een klein aantal
projecten, dat wordt bepaald dat een project moet starten met een
projectstartupmeeting waarin wordt geleerd van vorige projecten, en dat
een persoon of afdeling wordt aangesteld die verantwoordelijk is voor
het begeleiden en ondersteunen van de toepassing van projectevaluaties.
Ontwikkeling van interpersoonlijke vaardigheden van medewerkers
door bijvoorbeeld trainingen.

En daarmee komen wij tot een antwoord op de hoofdvraag.
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Hoe kunnen perceptieverschillen tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer worden meegenomen in projectmanagement om
betere projectuitkomsten te behalen?
In ons onderzoek hebben wij aangetoond dat organisaties er goed aan doen
om projectevaluaties toe te passen. De resultaten laten ook zien dat het goed
is om dit tweezijdig te doen, dus zowel de percepties van de opdrachtgever
als de opdrachtnemer mee te nemen. Hiervoor hebben wij de Perceptiemeter
ontwikkeld die de percepties van beide partijen meeneemt in de
projectevaluatie gebaseerd op meerdere teamleden aan beide zijden in het
project. Deze Perceptiemeter is 28 keer toegepast en de data van deze
metingen laat zien dat perceptieverschillen op de tevredenheid met
doelstellingen, competenties van projectleiders van opdrachtgever en
opdrachtnemer, en op vertrouwen verbonden zijn met slechtere
projectuitkomsten. Bij het toepassen van de Perceptiemeter, zul je dus
bijzonder scherp moeten zijn op deze aspecten.
In ons onderzoek hebben wij ook gevonden dat perceptieverschillen zowel
kunnen toenemen als afnemen tijdens een project. Het is daarom goed om
de Perceptiemeter regelmatig toe te passen. Wij toonden ook aan dat een
stewardship-oriëntatie
meewerkt
aan
de
vermindering
van
perceptieverschillen. Met andere woorden, opdrachtgever en
opdrachtnemer zullen moeten werken aan een focus op de lange termijn,
gezamenlijke doelen en identificatie. Verder zal de opdrachtgever de
opdrachtnemer moeten betrekken in beslissingen op de terreinen waar de
opdrachtnemer meer expertise heeft. Zo wordt de opdrachtnemer in staat
gesteld om kennis en expertise in te zetten in het belang van het project.
Voor de toepassing van projectevaluatiemethoden zoals de Perceptiemeter
zullen organisaties extra aandacht moeten besteden aan de psychologische
veiligheid en interpersoonlijke vaardigheden in hun organisatie. Ook is de
77

nodige aandacht vereist voor een zorgvuldige implementatie van de
evaluatiemethoden in projecten.

6.2.

De resultaten in een notendop

De belangrijkste bevindingen hebben wij gevisualiseerd in Figuur 6.1.
Centraal hierin is de dynamiek in de samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer te zien in de ‘stewardship-cirkel’ en ‘agency-cirkel’.
De stewardship-cirkel representeert de opwaartse spiraal met daarin
stewardship-oriëntatie en kleiner wordende perceptieverschillen. Dit leidt
uiteindelijk tot betere projectuitkomsten (rechteras).
De agency-cirkel is de neerwaartse spiraal met daarin de agency-oriëntatie
en groter wordende perceptieverschillen. Voorafgaand aan het project
bepaalt de context wel in hoeverre het project begint aan de stewardshipzijde of de agency-zijde (linkeras). Projecten beginnen meer aan de
stewardship-zijde (hoog op de linkeras) in organisaties met een grotere focus
op interpersoonlijke vaardigheden, meer psychologische veiligheid en een
cultuur gefocust op leren.
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Figuur 6.1. De dynamiek van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer weergegeven.

Bijlage: Zo pas je de Perceptiemeter toe.
De Perceptiemeter is ontwikkeld in het onderzoek dat is beschreven in dit
boek. In dit onderzoek is het instrument getest en gevalideerd. De
Perceptiemeter is een vragenlijst die wordt beantwoord door een selectie van
teamleden van opdrachtgever en opdrachtnemer. Met deze vragenlijst meet
je de perceptie van beide partijen. Zo worden de veelal onbesproken
percepties van opdrachtgever en opdrachtnemer inzichtelijk gemaakt en
daarmee ook het verschil in percepties. Perceptieverschillen kunnen
namelijk een belangrijke oorzaak zijn van conflicten en wantrouwen. Het
doel van de Perceptiemeter is dus het ondersteunen van een goede
samenwerkingsrelatie door het inzichtelijk en bespreekbaar maken van
percepties.
De Perceptiemeter is te vinden op de website www.perceptiemeter.nl. De
website is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar. Het
gebruiken van de Perceptiemeter gaat gemakkelijk in de volgende stappen.
•
•

•

•
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Je registreert je voor een persoonlijk account. Binnen dit account kun je
een project aanmaken en een meting starten.
Bij een meting nodig je de teamleden uit van je eigen organisatie en die
van de partner in het project. Deze teamleden moeten op regelmatige
basis betrokken zijn in het contact tussen beide partijen. Bij het starten
van de meting geef je een deadline om te reageren. Vervolgens krijgen de
gespecificeerde teamleden een uitnodiging per e-mail.
Als de deadline is verstreken, worden de resultaten berekend op basis
van wat de uitgenodigde teamleden hebben ingevuld. Deze worden in
een overzicht met uitleg gepresenteerd. Dit overzicht kun je exporteren
of printen en meenemen voor bespreking in een overleg.
Uiteindelijk is het bespreken van deze resultaten het belangrijkste. Beide
partijen moeten hierin elkaar de ruimte bieden om uitleg te geven bij de
resultaten en om elkaar vragen te stellen. Vervolgens zal gekeken moeten

•

•

worden hoe het verbeterd gaat worden en hoe je elkaar kunt faciliteren
en tegemoet komen.
Het is goed de meting te herhalen om de ontwikkeling in de percepties
te volgen. In de Perceptiemeter kun je dan ook meer metingen uitvoeren
in een project. Zo kun je de voortgang zien van de samenwerking in het
project. Afhankelijk van het type project is het goed elke drie tot zes
maanden een meting te doen.
Start je een nieuw project, dan maak je dit ook gewoon aan op je
dashboard.

Ga naar de Perceptiemeter:

Bekijk deze video met uitleg
over perceptieverschillen:
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Over de auteur
Christian van der Krift is sinds 2016
verbonden aan de Technische Universiteit
Eindhoven. Als promovendus heeft hij
onderzoek
gedaan
naar
perceptieverschillen tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer in projecten. Zijn
promotieonderzoek bouwde voort op zijn
master thesis in Innovation Management.
Het onderzoek is gepresenteerd op diverse
internationale conferenties zoals de
IPSERA conferenties in Budapest, Athene
en Milaan en op de Academy of Management conferentie in Boston en de
Industrial Engineering and Engineering Management conferentie in
Bangkok. Naast zijn onderzoek heeft hij gedoceerd in het mastervak
‘strategic sourcing and supply management’ en in bachelorvakken over
methodologie en de basis van technische bedrijfskunde. Naast presentaties
van zijn werk heeft hij white papers geschreven in samenwerking met Nevi,
PMI en IPMA. Ook publiceerde hij in Deal! Magazine over Inkoop en Supply
Management.
Naast zijn werk als promovendus adviseert Christian over samenwerkingen
in projectmanagement. Dit doet hij vanuit zijn eigen bedrijf Perception
Management. Hij is tevens commissielid bij de gemeenteraad van
Eindhoven.
Voor contact kunt u hem vinden op LinkedIn of hem bereiken per e-mail:
h.j.c.vanderkrift@gmail.com.
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