
Procesmanagement vraagt om

nauwkeurigheid. Het proces

speelt zich af binnen een 

krachtenveld van veel partijen

met even zoveel belangen. 

Die belangen moeten worden

geborgd. Daarnaast is een 

project alleen beheersbaar als

de risico's goed in kaart zijn

gebracht. Het succes van een

project valt of staat bij de 

projectorganisatie. TASK kan 

u helpen bij het opzetten van

een efficiënte en heldere 

organisatiestructuur. Dit doen

wij aan de hand van een zelf

ontwikkeld besturingsmodel.

Het is een stapsgewijze 

methode om te structureren, 

organiseren en managen.

Inzichtelijk en effectief. 

Zo zorgen wij ervoor dat het

eindbeeld nooit te ver afwijkt

van het streefbeeld dat u voor

ogen heeft. 

Stap 1: 
Draagvlak en commitment creëren
Een goed begin is het halve werk. Dat
geldt zeker voor het ontwikkelen van een
project. Het is belangrijk dat er draagvlak
onder de direct betrokken partijen ont-
staat. Daarvoor moeten zij doordrongen
zijn van het nut en de noodzaak van het
project. Het kost vaak veel tijd voordat
alle partijen een projectvoorstel omarmen.
TASK doet dan ook niet zomaar een voor-
stel voor de projectorganisatie, maar
betrekt de stakeholders er vanaf het begin
intensief bij. Bij voorkeur door middel van
workshops. Deze werkwijze motiveert de
betrokken partijen om samen na te 
denken over het project, de fasering en
rolverdeling. Als er problemen zijn, be-
denken zij zelf de oplossing. Daardoor 
zitten zij helemaal in het project en ont-
staat maximaal draagvlak en commitment. 

Stap 2: 
Belangen inzichtelijk maken
De belangen van de direct betrokken par-
tijen moeten worden geborgd. 
Daarvoor is inzicht in het krachtenveld
nodig. Daarom maken we samen met de
stakeholders een belangenscan. Alle
belangen worden boven tafel gehaald en
geprioriteerd. Niet alle belangen wegen
immers even zwaar. 

Stap 3: 
Risico's inzichtelijk maken
Projectrealisatie gaat altijd gepaard met
risico's. Risicomanagement is nodig om de
risico's beheersbaar te houden. Samen met
de stakeholders wordt een 
risicoscan gemaakt. Hierin wordt per fase
van het ontwikkelingsproces aangegeven:
• Wat het doel is
• Wat de mogelijke risico's zijn;  
• Welke risico's het belangrijkst zijn;
• De invalshoek per risico (bv. juridisch, 

financieel, organisatorisch);
• De beheersmaatregelen per risico.

Wie de beheersmaatregelen uitvoert, 
evalueert en zo nodig aanpast, wordt
bepaald tijdens de rolverdeling; de laatste
stap van het besturingsmodel.  

Stap 4: 
Rolverdeling bepalen
Een projectorganisatie kan alleen goed
functioneren als de taken, bevoegdheden
en verantwoordelijkheden helder zijn
gedefinieerd. De rollen worden in overleg
met de betrokken partijen verdeeld op
basis van de belangenscan en de risico-
analyse. Hoe groter de waarde die een
partij in het project toevoegt, hoe directer
de rol in de projectorganisatie. Zo worden
de belangen geborgd en de risico's
beperkt. Op een projectkaart wordt het
speelveld in kaart gebracht. Hierdoor is in
één oogopslag de positie en rolverdeling
van de partijen helder (zie afbeelding).
Ook TASK kan tijdens de realisatiefase een
rol blijven spelen. Onze managers, project-
leiders, adviseurs en project/procesonder-
steuners hebben de nodige expertise en
zijn u graag van dienst. 
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“TASK heeft mij geweldig geholpen in een lastige fase van mijn project, 

waarin ik niet over de juiste competenties binnen mijn team beschikte 

om een volgende stap te zetten naar realisatie. Het ging daarbij vooral 

om realistisch plannen en structureren. De opdracht was tweeledig: het 

adviseren over een slagvaardige en doelmatige organisatie die gesteld

was voor de klus en het in een initiële fase uitvoeren van realisatie-

management. Van beide geleverde producten plukt onze organisatie nu

nog de vruchten. Wat mij ook is opgevallen, is dat kostbare hoogwaardige

adviesuren alleen worden ingezet waar dat echt nodig is. Voor het uit-

voerende werk worden goed gekwalificeerde maar minder dure krachten

ingezet. TASK waakt dus zelf ook over een voor de klant goede prijs/

kwaliteitverhouding.”

Boudewijn Swart, tot einde 2009 projectmanager Compenserende Maatregelen KIER-besluit
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Referentieproject
Inrichting Projectorganisatie
'Maatregelen KIER-besluit' in opdracht
van de provincie Zuid-Holland.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij: Jean-Philippe de Lannoy MSc
Businessunit Manager P-management
T 030 - 281 93 00
E delannoy@task.nl 

Bouwen op mensen
Samenwerking, flexibiliteit, kwaliteit
en ambitie zijn de kernwaarden van
TASK. Onze managers, projectleiders,
adviseurs en project/procesondersteu-
ners zijn hoog geschoold en hebben
veel ervaring. TASK biedt al bijna 14
jaar ondersteuning in alle fases van het
ontwikkelingsproces en over de volle
breedte van het vakgebied. Of het nu
om P-management, Infrastructuur &
Gebiedsontwikkeling, Bouw & Vastgoed
of Realisatie & Water gaat; wij hebben
de expertise in huis.
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