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FALENDE PROJECTEN KOSTEN JAARLIJKS HONDERDEN MILJARDEN

5 TIPS VOOR 
SUCCESVOLLE 
PROJECTEN
‘Optimistische vooringenomenheid’ is een belangrijke oorzaak van het falen 

van projecten. Pascal Evertz doet promotieonderzoek naar projectmanage-

mentmodellen. Hij geeft vijf tips om projecten wél succesvol te laten eindigen.

R
egelmatig lezen we over projecten die te duur, 
te laat of met een lage klanttevredenheid wor-
den opgeleverd. Een ICT-project dat wordt stil-
gezet omdat de kosten met honderden procen-
ten zijn overgeschreden. Een tunnel op de 
Zuidas in Amsterdam die niets oplevert en zeker 

een half miljard euro duurder wordt dan de begrote miljard euro. 
Van ICT tot infra, het lijkt alsof we onvoldoende leren van onze 
fouten. Kostenoverschrijdingen zijn geen typisch Nederlands, 
maar een wereldwijd probleem. Verschillende onderzoeken tonen 
aan dat maar liefst 70 procent van alle projecten te laat dan wel 
te duur of met een gebrek aan kwaliteit wordt opgeleverd. Is 
hier sprake van tunnelvisie? 

Minimale eisen
Inkopers worden opgeleid vanuit de gedachte dat je besparingen 
kunt realiseren tijdens de specificatiefase van een project. In 
deze fase worden de uitgangspunten bepaald en stelt de inkoper 
samen met het projectteam alle eisen en randvoorwaarden op. 
Een gedetailleerde vraagspecificatie vormt vaak de basis van een 
uitvraag richting de leveranciersmarkt. Het besparingspotenti-

eel tijdens de specificatiefase is echter helemaal 
niet zo groot. Vaak zijn specificaties onvolledig. 
Vaak gaat de inkoper uit van minimale eisen. Dit is 
min of meer hetzelfde als zeggen tegen je leveran-
ciers: dit is de laagste kwaliteit die ik wil. 

Mismatch
Leveranciers zullen deze minimale eisen vervolgens 
interpreteren als de hoogste kwaliteit die je krijgt. 
Er ontstaat een mismatch, omdat opdrachtgevers 
juist altijd méér verwachten. Op basis van de af-
vinklijstjes in tenderdocumenten neemt het onder-
scheid in expertise tussen leveranciers af, waar-
door er uiteindelijk maar één criterium – een lage 
inschrijfprijs – overblijft. Terwijl iedereen weet dat 
die prijs snel zal veranderen zodra het contract ge-
tekend is. 

Optimism bias
Onderzoek van de Deense hoogleraar Bent  
Flyvbjerg toont aan dat het verkeerd gaat bij het 
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begin van een project. Hij heeft diverse boeken en 
honderden artikelen  geschreven over project- en 
programmamanagement, en omschrijft optimism 
bias als een van de hoofdoorzaken van projectfalen. 
Bij optimistische vooringenomenheid worden kos-
ten onderschat en opbrengsten overschat, volgens 
Flyvbjerg de meest gebruikte formule voor het ver-
krijgen van een akkoord voor een project. 

Halve waarheden en leugens
Optimistische vooringenomenheid zorgt ervoor dat 
mensen beslissingen nemen op basis van halve 
waarheden en soms zelfs leugens. Tot overmaat 
van ramp schuiven opdrachtgevers risico’s door 
naar de leverancier(s) en leiden bonus-maluscon-
tractafspraken tot nog meer verkeerd gedrag. Deze 
activiteiten tezamen zijn een recept voor projectfa-
len. Om de garantie op een succesvol project te 
vergroten, is het van belang dat inkopers zich reali-
seren hoe ze optimism bias verminderen. Hieronder 
staan daarom vijf tips voor succesvolle projecten.

Tip 1. Leverancier maakt plan 
Te vaak gaan opdrachtgevers op de stoel van de le-
verancier zitten. Ze vertellen hem hoe die zijn werk 
moet doen. Het is verstandiger (minder risico voor 
de opdrachtgever) om juist de leverancier een plan 
op te laten stellen en die te laten bepalen hoe hij 
het project het beste realiseert: wat is er wel en 
niet in scope, inclusief meetbare mijlpalen op basis 
van prestatie-indicatoren en een betalingsschema 
zodat betalingen gekoppeld zijn aan het opleveren 
van iedere mijlpaal. Witte vlekken (aannames) of 
zorgpunten moeten voorafgaand aan de gunning 
worden weggenomen door de leverancier. 

Tip 2. Maak realistische planning
Vooruitkijken is lastiger dan terugkijken, maar van 
groot belang om vervelende verrassingen te voor-
komen. Plannen is derhalve de kunst van het antici-
peren op toekomstige acties. Niet iedereen kan dat, 
en tegenwoordig wordt flexibiliteit (agile) vaak ge-
predikt om onzekerheden te managen. Die zijn vaak 
het gevolg van het ontbreken van betrouwbare in-
formatie, en ze nemen af naarmate iemand in staat 
is meer informatie te verwerken. Flexibiliteit klinkt 
dan wel goed, maar neemt de oorzaak van een ge-
brek aan informatie of het waarnemen van informa-
tie niet weg.  Het blijft daarom belangrijk een dui-
delijke en realistische planning op te stellen. 

Tip 3. Risicomanagement 
onderdeel van leve-
ranciersselectie
Goed risicomanagement 
dient al onderdeel te zijn in 
de beoordelingsfase van 
het inkoopproces.  
 
 
 

Hoe eerder risico’s namelijk worden geïdentificeerd, hoe kleiner 
ze worden. Naarmate projecten in complexiteit en omvang toe-
nemen, vereist een multidisciplinaire benadering van risicoma-
nagement de juiste aandacht. Dit helpt bij het beperken van zo-
wel bekende als onverwachte risico’s bij projecten. Het niet 
uitvoeren van risicobeheer zal leiden tot budgetoverschrijdingen, 
achterlopen op schema, het missen van kritieke prestatiedoel-
stellingen, of een combinatie van deze problemen. Inkopers doen 
er dus goed aan om hier aandacht aan te besteden en een risico-
dossier onderdeel te laten zijn bij de selectie van een leverancier. 

Tip 4. Nadruk op expertise van leverancier
Mensen maken het verschil. De war for talent is een eeuwigdu-
rende strijd. Expertise is namelijk schaars, elke organisatie is op 
zoek naar de beste medewerkers. Inkopers realiseren zich nog 
onvoldoende dat zij de recruiters zijn voor de leveranciers. Waar-
de wordt gecreëerd door het identificeren van expertise, niet 
door het selecteren op prijs. Lage kosten en expertise zijn ook 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mensen met kennis van za-
ken zijn productiever, maken minder fouten en zijn beter in staat 
om (complexe) projecten succesvol af te ronden. Het is daarom 
zinvol dat inkopers de nadruk leggen op het identificeren van ex-
pertise en een omgeving creëren waarin deze professionals tot 
hun recht komen. Minder regels en micromanagement. 

Tip 5. Creëer transparantie
Zowel opdrachtgevers als leveranciers praten altijd over part-
nerschappen. Daarbij worden vertrouwen, een goede samenwer-
king en communicatie als belangrijkste succesfactoren gezien. 
Relationeel contracteren speelt hierop in en wordt al vanaf de 
jaren 90 toegepast. Zonder heel veel succes overigens, gelet op 
het huidige hoge faalpercentage (te laat, te duur en lage klantte-
vredenheid) van projecten wereldwijd. Telkens opnieuw wordt de 
nadruk gelegd op de onderlinge samenwerking en vertrouwen, 
terwijl transparantie en het meetbaar maken van prestaties veel 
belangrijker zijn. Als iedereen duidelijk weet wat zijn of haar rol 
is, dan komt dat de samenwerking en het project ten goede. 

Honderden miljarden euro’s
Er is een duidelijk causaal verband tussen het inkoopproces en 
projectsucces. Initiële projectcondities zijn altijd 
gerelateerd aan de finale condities. Door falende 
projecten gaan jaarlijks wereldwijd honderden 
miljarden euro’s verloren. Dit zegt ons iets over 
de initiële condities. Een project gaat zelden zo-
maar mis. Door inkoopprocessen hierop aan te 
passen, dragen we direct bij aan het vergroten 
van projectsucces. Daarmee voorkomen we 
hoge kosten en zeg nou zelf: welke inkoper wil 
dat niet? •


