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Voor vele partijen is erg onduidelijk wat er nodig 

is om te komen tot een succes, we doen veel op 

basis van ervaringen uit het (ook recente) verleden. 

De ingrediënten van een succesvol project zijn 

echter niet echt anders dan voorheen, maar de 

kruiden zijn wel veel exotischer geworden voor  

deze markt: houding en gedrag, Human factor,

samenwerken, transparantie openheid, slim werken 

in plaats van hard werken, denken met en voor de 

klant in plaats van slechts in eigen belang, … het 

lijkt allemaal niet te rijmen, en toch, het moet niet 

moeilijker zijn dan vroeger. Wel ánders.

Dat ‘anders’ maakt dat er een nieuw vorm van 

projectvoorbereiding nodig is, die ingaat op de 

nieuwe disciplines en die rekening houdt met 

de zachte factoren van een project. Daarvoor 

moet de nieuwe projectmanager beschikken 

over kennis en competenties die hem in staat 

stellen het project te beheersen en de mensen te 

leiden. Managen en direct leidinggeven volstaan 

niet meer. Het team samenstellen is niet langer 

mensen samen zetten uit een bestaande pool 

van medewerkers. Maar wil dat zeggen dat 

een project ingewikkelder wordt dan vroeger? 

Nee, niet als het vanaf de aanvang goed wordt 

opgepakt. Zet alle nodige stappen op de juiste 

manier in de goede volgorde, en houdt de 

proceswerking in ere ook tijdens de realisatiefase 

van het project. 



Hoe houdt u vertrouwen 
van uw opdrachtgever?

Uw project loopt niet als voorzien; u 

kunt zich niet aan de scope houden, uw 

tijdplanning loopt uit of u overschrijdt 

het budget – het gebeurt de beste 

projectleiders. Daarbij is niet relevant wie 

de schuld heeft, maar wel wat de oorzaak 

is. Uw opdrachtgever verliest vertrouwen. 

In het ergste geval meldt hij contractbreuk 

en stopt de geldstroom. Hoe herstelt 

u het vertrouwen? Of beter nog, hoe 

behoudt u vanaf het begin van het project 

vertrouwen? Hoe sneller u weet wat de 

oorzaak is, hoe sneller u het vertrouwen 

terug kunt winnen. Een project is immers 

niet anders dan een afspraak tussen twee 

partijen: een partij die iets nodig heeft 

en een partij die dat gaat verwezenlijken. 

Beiden hebben de beste bedoelingen en 

zijn uit op een win-winoplossing.

U loopt uit op de scope, 
de planning of het 
budget 

Complexe en geïntegreerde projecten als 

PPP, PPS (bv. DBFMO, D&C, of UAV-GC) in 

de bouw en de zorg vergen altijd intenser 

samenwerking dan initieel wordt bedacht. 

Wanneer u uitloopt op de planning 

probeert u uw project te versnellen, 

maar dat lukt zelden – u had het al strak 

gepland. Vertragingen stapelen zich op. 

Wanneer uw opdrachtgever dat ontdekt, 

is de situatie vaak al geëscaleerd. Of u 

overschrijdt uw budget; uw beginsituatie 

blijkt bijvoorbeeld onvoldoende stabiel, 

ondanks zorgvuldige inventarisatie. U 

neemt stabiliserende maatregelen, maar 

daarvoor moet u extra budget vragen. 

Vaak is het dan al te laat. 

PROJECT
BEHEERSING 
VERSUS IN 
CONTROL ZIJN



Proactief 

U krijgt sneller inzicht in de oorzaken 

van wat er op u afkomt. U krijgt met 

OAKR direct handvatten om proactief te 

reageren. Met deze aanpak hebben wij al 

vijftien jaar succesvolle ervaringen.  

Transparatie

In een gezamenlijk traject met u en uw 

medewerkers analyseren wij objectief de 

actueel feitelijke situatie. In een project 

draait het altijd om samenwerking tussen 

mensen. We bespreken de situatie met alle 

betrokkenen en onderkennen samen de 

oorzaak. Vervolgens bepalen we samen 

wat we eraan kunnen doen met de kennis 

en kunde die in het project aanwezig is, 

aangevuld met de expertise van Pro3P. 

Hoe blijft u in control?

Eigenlijk bent u nooit echt klaar met in control 

te zijn, want zelfs u kunt de toekomst niet 

voorspellen. Daardoor zijn complexe projecten 

moeizaam te realiseren  nnen de scope, de 

afgesproken tijd of het budget. Sommige 

directies proberen het intern op te lossen en 

zoeken een schuldige. Ze wijzen naar elkaar 

en vragen mensen om buiten hun expertise 

te werken en irreële beloftes te doen. Mensen 

branden daardoor af. Deze directies dweilen 

met de kraan open. Hun opdrachtgever ziet 

dat ze het proberen, maar niet de kern van het 

probleem oplossen, waardoor het vertrouwen 

verder afneemt. Maar dat hoeft niet. 

Beheersen met  
de juiste tools

Werkelijk in control zijn is een utopie. Maar u 

kunt wel het project beheersen voor als u iets 

overkomt. Mits u de juiste tools heeft. Wij gaan 

ervan uit dat iedereen naar beste vermogen 

werkt en dat er dus geen schuldigen zijn. Wij 

analyseren met u de oorzaak en lossen die ook 

samen met u op. Pro3P beschikt hiervoor over 

de nodige tools en ervaring.



De 3p's
Met OAKR stuurt u op de 3p's: people

perspective & project.

Menselijke maat

U houdt rekening met de menselijke maat; 

u zorgt dat de projectmedewerkers in 

staat zijn te doen wat het project van 

hen verwacht binnen een realistische 

termijn, met voldoende capaciteit en 

de juiste middelen. We zoeken steeds 

naar verbeterpunten; zelden liggen de 

oorzaken immers alleen bij de individuele 

mensen, maar ook in de projectcontext. 

Daarnaast coachen we projectteams en 

projectmedewerkers in de projectcontext. 

Project

OAKR gaat verder dan alleen het 

bijhouden van het verloop van het project. 

Met OAKR krijgt u overzicht wat er nu 

gebeurt, een plan voor de toekomst en een 

analyse van wat er gebeurd is.

Maatschappelijke 
perspectief 

Die menselijke maat draagt bij aan ons 

maatschappelijk perspectief. Vervolgens 

leggen we de geleerde informatie vast 

en geven die door in uw organisatie. Uw 

en onze kennis en ervaring zetten we 

maximaal in voor co-creatie en innovatie. 

Wij waken bovendien voor efficiënt 

gebruik van middelen, inspanning en tijd 

met diverse bestaande modellen zoals 

BREAAM.

DE 3P'S:
PEOPLE
PERSPECTIVE & 
PROJECT



Overzicht

Met OAKR heeft u overzicht op wat er op 

elk moment gebeurt in het project, u krijgt 

inzicht in de oorzaken van verstoringen en 

verschillende opties voor oplossingen. 

Analyse

U krijgt een diepgaande analyse naar de 

problemen binnen het project. Al tijdens 

het project krijgt u rapportages over 

bijvoorbeeld de ontbrekende informatie. 

Wat is de oorzaak en wat betekent het 

voor het project van manager tot monteur 

in het veld? Vervolgens gaan we met hen in 

gesprek; bevestigen zij de waarneming? 

Reële oorzaken

Pas als we gezamenlijk hebben vastgesteld 

waar het probleem zit, gaan we op 

zoek naar de oorzaken, zodat we geen 

onbestaande problemen oplossen die 

alleen op papier bestaan. 

Oplossing

Wij begeleiden de implementatie van 

de oplossing die u kiest en bieden u een 

plan van aanpak voor het vervolg van 

de samenwerking. Ten slotte krijgt u een 

evaluatie met een advies voor de toekomst 

ter verbetering en optimalisatie. 

VAN OVERZICHT
NAAR OPLOSSING

Vergelijkbaarheid binnen uw portefeuille 

Met verschillende projecten in één portefeuille kunt u de projecten vergelijken met een 

goede diagnose. Daaruit komt dan vaak naar voren dat eventuele problemen zijn terug 

te voeren op dezelfde oorzaken, omdat ze binnen een portefeuille overeenkomstig zijn 

aangestuurd. De aanpak van één oorzaak verbetert dan verschillende projecten, nu en in 

de toekomst. Op de schouders van eerdere successen



1.  Projectdocumentatie is veel meer dan 

alleen het contract. Zelfs dat contract 

zelf is vaak onvoldoende bekend bij de 

betrokkenen en wordt zelden gelezen of 

gehanteerd.

2.  Als de inhoud van het contract bij alle 

projectmedewerkers bekend is, kunt u het 

beleid uitzetten. Met een goede planning 

kunt u beheren wat er op u afkomt. Het 

belang van goede keuzes bij aanvang 

wordt hier onderstreept.

3.  Vervolgens organiseert u de 

processystemen, het organisatiehandboek 

en de samenwerkingsprincipes intern 

en extern, met bijvoorbeeld de 

onderaannemers en stakeholders. Daarmee 

weet u precies hoe iedereen te werk gaat.

4.  Dan volgt de feitelijke uitvoering; niet 

alleen ‘buiten-uitvoering’, maar ook het 

ontwerpen, schema's maken van de 

werkplanning, werkbonnen en monteurs 

aansturen. Kwaliteit bewaken, opvolgen van 

de planning, … horen allemaal bij werken.

5.  Terwijl iedereen hard aan het werk is, kunt u 

monitoren wat er gebeurt en dit vergelijken 

met de scope, de tijdplanning en het 

budget. Met de opdrachtgever bespreekt u 

wijzigingen.

Dit zijn geen stappen maar sporen; elk spoor 

loopt gedurende het hele project door. Tijdens 

het monitoren checkt u of het rijmt met de 

projectdocumentatie en stuurt bij waar nodig. 

Constateert u een probleem bij het monitoren, 

dan kijkt u terug en controleert u of de 

uitvoering goed verloopt. Is het daarmee niet 

opgelost, dan checkt u of de processystemen 

kloppen. Zijn die juist, dan kijkt u naar uw beleid 

en daarna naar de documentatie. Zo lopen alle 

vijf sporen mee met het hele project op basis 

van realistische verwachtingen. Problemen 

ontdekt u al vroeg en kunt u proactief bespreken 

met respect voor de mensen die het werk doen, 

van monteur tot ingenieur. Hiermee blijft ook 

een groot en complex project overzichtelijk en 

behoudt u het vertrouwen.

HET VIJFSPOREN®
PRINCIPE VAN EASY
PRATICE™
Easy Practice hanteert een vijfsporenprincipe, geënt op de 3 P's: People, Perspective 

& Project. Eerst en vooral gaat het om mensen, vervolgens het maatschappelijk 

perspectief met alle stakeholders zoals omwonenden, brandweer en gemeente en 

ten slotte om het project, normen en regelgeving.

De vijf sporen zijn: projectdocumentatie, beleid, 
organiseren, uitvoering en monitoring



Plan-Do-Check-Act

PDCA is voor Pro3P de standaard: alle 

processen, projecten en resultaten brengen 

wij op gestructureerde wijze (Plan) tot stand 

(Do), vervolgens beschouwen we of resultaat 

en werkwijze naar wens is (Check) en tot slot 

verbeteren we het proces (Act) waar mogelijk.

Wetenschappelijke 
basis

Diverse wetenschappelijke instellingen 

begeleiden de producten van Easy Practice: 

Universiteit Tilburg voor organisatiekunde, 

TU Delft voor bouw- en infraprojecten en 

Universiteit Antwerpen voor EU-publiek recht in 

projecten in publiek-private samenwerking.

Voorbeeld

Een opdrachtgever had tekortkomingen opgelegd 

aan een klant van ons. Hij twijfelde aan de kwaliteit 

van het werk en of onze klant zich hield aan het 

budget en de planning. Wij hebben de projectdirectie 

en alle projectmedewerkers geïnterviewd. 

Tijdens die gesprekken hebben we gezamenlijk 

de oorzaken vast kunnen stellen; de processen 

waren onvoldoende beschreven en de organisatie 

was versnipperd met eilanden van ontwerpers, 

planners en contractmanagers, die onderling niet 

communiceerden, laat staan samenwerkten. 

De managementstijl van de projectdirectie was 

bovendien bijzonder hiërarchisch; de directie ging 

voorbij aan de expertise van de medewerkers en 

communiceerde niet goed. Omgekeerd hadden 

medewerkers geen vertrouwen meer in de visie van 

de directie, mede omdat zij hun kennis en kunde niet 

konden inzetten. Een gesprek met de opdrachtgever 

was onmogelijk wegens de vertrouwensbreuk.

Op basis van de vijf sporen van Easy Practice en de 

technieken van OAKR konden wij objectieve, feitelijke 

oorzaken aandragen. In een coaching traject met 

gebruik van Insights® heeft de directie een nieuwe 

managementstijl gekozen. Men kon weer aan het 

werk met een heldere projectdocumentatie, een 

nieuw en duidelijk beleid en een projectorganisatie 

met open communicatie. In twee maanden was 

de volledige projectorganisatie gekanteld. De 

problemen met de opdrachtgever waren opgelost en 

die sprak bovendien het herstel van vertrouwen uit. 



Doel van OAKR:

-  Verhogen van zelflerend vermogen van een 

organisatie/ team

-  Creëren van inzichten en aanbieden als 

eigen ervaring

-  Optimaal benutten van eigen kennis en 

ervaring binnen een organisatie

- En deze aanvullen waar nodig

-  Kennis en inzichten inbedden door 

individuele- en team-coaching

-  High-performant-teams creëren middels 

VAREAS-simulatie

Doel van analyse / 
diagnose

- Creëren transformationeel inzicht

-  Oorzakelijk koppelen van alle facetten (3P en 

5SP)

-  Begeleiden/ coachen van projectteam 

(-leden)

Proces naar 
omstandigheden

- Advies en coaching

- Diagnose en prognose

- Portefeuille analyse

- Mediation

Resultaat

- Coaching rapportage

- Prognose

- Inzichten en handvatten

- Relatie tussen partijen

Doelen van de 
rapportage

- Bijsturen

- Mediation

- Evaluatie

- Sluiten PDCA

- Transparantie creëren in portefeuille

- Organisatie herwaarderen

- Groei- en leerpunten vastleggen

VOORBEELDEN
UIT OAKR-
RAPPORTAGE
OAKR omvat een proces met een eindresultaat. In diverse situaties wordt een 

specifiek proces ingezet. Naargelang de situatie waarin OAKR wordt ingezet zal 

de eindrapportage ook een andere inhoud krijgen. Enkele elementen die in deze 

rapportage wel steeds terugkomen zijn hierbij nader toegelicht.



VOORBEELDEN
UIT OAKR-
RAPPORTAGE

Analyse communicatie en samenwerken
Door analyse van informatiestromen en communicatie worden inhoudelijke tekorten 

en problemen met samenwerking zichtbaar
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Ketenanalyse project en proces
Het beschouwen van de projectketen, gekoppeld aan de primaire processen geeft de blinde vlekken 

in de projectvoering weer, en laat tekortkomingen zien in procesbeheersing. Tevens worden de kansen 

op herstel en de mogelijke verbeteropties zichtbaar.  

Ketenanalyse SE
System Engineering (ISO15288) is een procesmechanisme dat grote beheersbaarheid van complexe 

projecten borgt. Door een SE-ketenanalyse op verschillende niveaus kunnen gebreken in het verleden 

geduid worden. Dit laat vervolgens verbeteracties toe.
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Ketenbeheersing 

versie: Concept 12
Luc Geukens

PLAN DO CHECK ACT

Eisen
- VS 1&2
- intentieverklaringen
- EMVI
- Nota’s van inlichtingen

Contract
- BO
- bestek
- aanbieding
- PVA

Project beheersing
- WBS
- SBS
- verificatie matrix

Verificatie
- Plan
- Nota
- Rapportage

Validatie
- Plan
- Nota
- Rapportage

CFM - Constateringen
- restpunten
- incidenten
- klachten
- maatregelen
- afwijkingen
- wijzigingen
- documenten
- storingen
- bevindingen

Afwijking
- procedure
- register

Wijziging/ Waiver
- procedure
- register

Plannen
- PMP/ PKP
- Bijlagen

Planning
- Integrale planning
- financiële controling

Realisatie
- rapportages
- QC
- ontwerpen
- deel plannen
- inkopen
- uitvoeren
- in stand houden

Risico’s en kansen
- procedure
- risico dossier

Voorbereiden Uitvoeren Beheersen & monitoren 

Acceptatie
- prestatieverklaring
- verzoek tot wijziging

VGM mgt
- VGM plan
- wet- en regelgeving

controlling 
- contract management
- project controlling
* compliance
* voortgang

Bijsturen

Omgevings mgt
- omgevings mgt plan
- wet- en regelgeving
- vergunningen
- stremmingen

Technisch mgt
- Technisch mgt plan
- PBS

Organisatie standaarden
- processen en procedures
- templates en formats
- bestaande afspraken 

Voortgang
- Planning
- Financiëel

Curve der opties

t

Curve inzicht, kennis, lering



Analyse samenhang informatie, 
documenten en werk
De intrinsieke samenhang tussen data, informatie, documenten en wordt gebruikt om 

alle mogelijke optimalisaties plaats te geven in de organisatie.
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WerkPakketten

Processen

Borging en bewaking

Check-up baseline
De baseline, onderdeel van configuratie management, biedt de mogelijkheid om de evolutie van een 

project in tijd uit te zetten, zodat de huidige status beter begrepen kan worden. Het is onderbouwend 

voor gesprekken met de projectpartners en steun bij de verbeteracties.  
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Werkpakketten verdeling (WBS), rolbepaling  
en organisatiehandboek
Rolduidelijkheid, demarcatie van taak en opdracht in een samenhangend geheel leiden tot 

eigenaarschap, verantwoordelijkheid en uiteindelijk tot kwaliteit.

Individueel eigenaarschap, samenwerken en kwaliteit
De individuele kwaliteiten van medewerkers respecteren, daar ruimte voor creëren, daar onderlinge 

samenwerking op baseren verminderen personeelsverloop, her-werk, en verhogen de kwaliteit van het team.

Pro3P maakt gebruik van o.a. Insights ®

 

Motivatie

Kennis

Gelegenheid

Medewerker in zijn kracht



Voorgaande voorbeelden zijn resultaten uit eerdere 

successen. Tijdens de uitvoering van OAKR wordt de 

informatie gespecificeerd en zijn de rapportages en 

aanbevelingen specifiek gericht op de geanalyseerde 

situatie.



CONTACT
Pro3P

Mobiel: +31 6 2262 6996
E-mail: info@pro3p.nl

www.pro3p.nl
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