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De afgelopen jaren heb ik me verdiept in de vraag: Hoe werkt leiderschap in project-gebaseerde
organisaties? Dankzij de hulp en inspiratie van vele mensen uit de wetenschap en de praktijk heb ik
mijn proefschrift rond dit thema tot een mooi eindresultaat kunnen brengen. Ik zal mijn proefschrift
26 maart 2014 aan de Universiteit van Amsterdam verdedigen. In deze praktijksamenvatting van mijn
proefschrift wil ik je een inkijkje geven in de resultaten van mijn zoektocht tot nu toe. Dit zal ik doen
aan de hand van de volgende vragen:
• Hoe stimuleren leiders zowel efficiëntie als aanpassingsvermogen?
• Hoe houden leiders het projectteam bij elkaar?
• Hoe vormen leiders complexe opkomende problemen en hun oplossingen door middel van taal?

Introductie
Leiderschap heeft een grote invloed op het succes van organisaties. Vandaar ook dat dit thema zo
veel aandacht krijgt in de wetenschap en de praktijk. Deze aandacht heeft zich tot nu toe nog maar vrij
beperkt gericht op leiderschap in de context van project-gebaseerde organisaties. Aangezien dit type
organisatie steeds belangrijker wordt om met complexe omgevingen en paradoxale eisen om te kunnen
gaan, is het belangrijk onze aandacht ook op deze organisaties te richten. Hoe werkt leiderschap in
een context waarin een diversiteit aan teamleden steeds tijdelijk samen komt om een nieuw doel te
bereiken?

Efficiëntie en aanpassingsvermogen
Leiders spelen een belangrijke rol in het mogelijk maken van zowel efficiëntie als aanpassingsvermogen.
Ondanks dat projecten gestart worden om iets nieuws neer te zetten en dus een belangrijke rol spelen
om er voor te zorgen dat de organisatie zich kan aanpassen aan de omgeving, is de manier waarop
projectmanagers getraind worden voornamelijk gericht op het efficiënt uitvoeren van projecten.
De eerste twee interviewonderzoeken uit het proefschrift laten zien welke strategieën en praktijken
leiders inzetten om zowel efficiëntie als aanpassingsvermogen te stimuleren. Om goed in te kunnen
spelen op veranderingen in de omgeving moeten leiders ervoor zorgen dat de complexiteit van reacties
vanuit de organisatie gelijk is aan de complexiteit van stimuli vanuit de omgeving. Oftewel, dat er
voldoende complexiteit van reacties is.
Dit komt er op neer dat, bij het aanpakken van complexe vraagstukken die we nog niet begrijpen,
het belangrijk is dat leiders aanpassingsvermogen stimuleren door ervoor te zorgen dat het team met
voldoende ideeën en acties kan experimenteren. Dit kunnen leiders doen door interactie, spanning en
onderlinge afhankelijkheid tussen teamleden te stimuleren. Een aantal leiderschapspraktijken die hiervoor
ingezet kunnen worden zijn: bijeenkomsten organiseren, co-locatie van teamleden, groepsdiscussies
stimuleren, meer mensen bij de discussie betrekken, persoonlijke ontwikkeling stimuleren, vrijheid
geven, samenwerken, en fouten accepteren.
Aan de andere kant, als de situatie minder complex is of duidelijker wordt, is het belangrijk dat leiders
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efficiëntie stimuleren door er voor te zorgen dat een beperkt aantal ideeën en acties vlot toegepast
kunnen worden. Dit kunnen leiders doen door interactie, spanning en onderlinge afhankelijkheid
tussen teamleden te beperken. Een aantal leiderschapspraktijken die hiervoor ingezet kunnen worden
zijn: plannen en rapporteren, zich als een interface tussen het team en de klant opstellen, discussies
stoppen, minder mensen bij discussies betrekken, beslissen, regels toepassen, en bijsturen.
Deze resultaten laten zien dat leiderschap niet puur een kwestie is van best practices uitvoeren die
altijd passen, maar dat succes zit in het toepassen van tegenovergestelde praktijken en constant aanpassen
aan de omgeving. Door te reflecteren op de conflicterende en dynamische natuur van leiderschap en
hier over in gesprek te gaan met collega’s, HR managers en wetenschappers kunnen leiders bewuster
leren in te spelen op de behoeftes vanuit de omgeving en zo succes in het project en de organisatie
mogelijk maken.

Het projectteam bij elkaar houden
Projectteams bestaan vaak uit een diverse groep teamleden. Deze teamleden hebben verschillende
specialisaties en werken vaak zelfs voor verschillende organisaties en vanaf verschillende locaties. Deze
diversiteit kan er voor zorgen dat er veel verschillende perspectieven vertegenwoordigd zijn in het
team. Hierdoor kunnen meer kanten van het project belicht worden. Door met elkaar in gesprek te
gaan over verschillende ideeën kan een beter begrip van de situatie ontstaan en kunnen meer ideeën
voor oplossingen naar voren gebracht worden. Diversiteit kan er dus voor zorgen dat de reacties vanuit
het team voldoende complex zijn om met de complexiteit van stimuli vanuit de omgeving om te gaan.
Daarnaast zijn projecten eindig. Al zijn er grote verschillen in de duur van projecten en de duur
waarin projectmanagers en teamleden bij het project betrokken zijn, alle projecten zijn per definitie
begonnen als een opdracht waar een eind aan vast zit (bijvoorbeeld omdat de brug af is, het IT systeem
opgeleverd is of de organisatieverandering tot stand is gebracht). Deze eindigheid motiveert mensen
om efficiënt om te gaan met de beperkte tijd die beschikbaar is. Deze druk voor efficiëntie stimuleert
mensen om waar mogelijk de complexiteit van reacties vanuit het team te beperken.
Diversiteit stimuleert dus een hogere complexiteit van reacties en eindigheid een lagere complexiteit
van reacties waardoor ze samen kunnen helpen precies voldoende complexiteit van reacties te bereiken
om om te kunnen gaan met de complexiteit van stimuli uit de omgeving. Echter, hoewel diversiteit
en eindigheid kunnen helpen bij het bereiken van voldoende complexiteit van reacties, kunnen zij
het projectteam ook uit elkaar trekken. Door de diversiteit aan perspectieven en beperkte tijd om een
team te worden, kan het moeilijk zijn om tot een gezamenlijk begrip van de situatie te komen en
effectief met elkaar samen te werken. Hoe kunnen projectmanagers ervoor zorgen dat de diversiteit
en eindigheid die nodig zijn om voldoende complexiteit te bereiken het projectteam niet uit elkaar
trekken?
Projectmanagers kunnen dit doen door gedeelde identificatie van de teamleden met het project
te stimuleren. Als teamleden zich verbonden voelen met het project helpt dat om hun individuele
verschillen te overbruggen en om de diversiteit aan perspectieven in te zetten op een positieve manier.
Uit de interviews en vragenlijsten blijkt dat projectmanagers een heel scala aan leiderschapspraktijken
inzetten om gedeelde identificatie van de teamleden met het project te stimuleren. Deze zijn voornamelijk
gericht op het stimuleren van interactie. Voorbeelden van deze praktijken zijn: het organiseren van
bijeenkomsten, informeren van projectteamleden over project gerelateerde zaken, gezamenlijke lunch,
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diners of borrels en andere niet werk gerelateerde activiteiten. Ondanks dat projectmanagers het gevoel
hebben dat projectteam leden zich sterker identificeren met het project, dan met hun organisatie,
afdeling of professie, zetten bijna alle projectmanagers in ons onderzoek zich in om identificatie met
het project te stimuleren.
Projectmanagers waarvan het projectteam bestaat uit meer professionele disciplines en projectmanagers
die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van teamontwikkelingsactiviteiten zetten meer praktijken
in om identificatie met het project te stimuleren. Daartegenover staat dat projectmanagers die onder
de indruk zijn dat hun teamleden zich sterk identificeren met hun afdeling en lijnmanager minder
praktijken inzetten om identificatie met het project te stimuleren.
De resultaten laten zien dat projectmanagers een belangrijke rol kunnen spelen in het succes van
projecten door ervoor te zorgen dat de diversiteit en eindigheid van het project het projectteam niet uit
elkaar trekken. Ze zien het belang in van gedeelde identificatie van de projectteamleden met het project
en stimuleren interactie tussen deze teamleden om deze identificatie te versterken. Echter, wanneer
deze stimulatie juist nodig is, zoals in het geval dat het projectteam op verschillende locaties werkt of de
projectmanager maar een beperkt aantal uur in de week aan het project werkt, gebeurt dit minder. De
vraag die dus open blijft is: hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook in projecten waarin het stimuleren
van identificatie moeilijker is, maar ook belangrijker is om ervoor te zorgen dat het team niet uit elkaar
wordt getrokken, teamleden zich toch voldoende met het project identificeren om in beperkte tijd hun
verschillen te overbruggen?

Het project vormen door taal
Projecten kunnen over het algemeen gekarakteriseerd worden als uniek en nieuw. De precieze
doelen van het project en de manieren waarop deze het best behaald kunnen worden zijn dan ook vaak
niet volledig duidelijk aan het begin van het project. De situatie is vaak niet geheel te overzien en nieuwe
complexe problemen blijven vaak opkomen tijdens het project. Hierdoor moeten projectmanagers en
projectteamleden constant proberen de situatie beter te begrijpen en manieren proberen te vinden om
in een veranderende omgeving steeds de beste oplossing te zoeken. In dit proces is communicatie van
groot belang.
De manier waarop het project gezien wordt en de manier waarop met opkomende problemen wordt
omgegaan is voor een groot deel afhankelijk van taal. Met name de verhalen die projectmanagers en
programmamanagers vertellen. Met taal reflecteren we niet enkel de werkelijkheid; in interactie met
elkaar vormen we de werkelijkheid met taal. Door de onzekerheid in projecten kunnen er verschillende
conflicterende verhalen ontstaan over wat er gaande is, hoe een probleem opgelost moet worden en of
het project een succes of een mislukking is. Deze verschillende verhalen leiden tot verschillende reacties
op de situatie. Door een nieuw verhaal te introduceren kunnen leiders ervoor zorgen dat teamleden de
situatie in een ander licht zien.
Projectmanagers en programmamanagers zijn dus niet puur uitvoerders van een projectplan, maar
spelen ook een belangrijke rol in hoe het project wordt gezien en aangepakt, door de verhalen die ze
vertellen en de manier waarop dit de verhalen en acties van anderen beïnvloedt. Uit de resultaten blijkt
dat projectmanagers en programmamanagers bepaalde verhalen opbouwen wanneer ze met opkomende
problemen geconfronteerd worden en dat deze uit hele verschillende verhaallijnen kunnen bestaan.
Het eerste verhaal dat managers vertellen, gaat over het belang van verschillende groepen. De
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vraag bij het oplossen van problemen is namelijk niet enkel ‘wat is de beste oplossing?’, maar ook ‘de
beste oplossing voor wie?’. In de verschillende verhaallijnen kan de klant, de werkgever, het project
of het programma gepresenteerd worden als de belangrijkste groep en worden de groepen en hun
conflicterende belangen vaak tegenover elkaar gezet om te laten zien welke groep het belangrijkst is.
Het tweede verhaal gaat over de invloed van buitenstaanders.Verschillende groepen kunnen als wij
of zij worden neergezet en de invloed van de ander kan op verschillende manieren neergezet worden.
De verhaallijnen kunnen andere groepen negatief portretteren door te benadrukken dat ze het proces
vertragen en bemoeilijken, of positief portretteren door te laten zien dat ze informatie verstrekken of
zelfs de oplossing voor het probleem co-creëren. De manier waarop andere groepen neergezet worden
in het verhaal van de manager kan een grote invloed hebben op de manier waarop projectteamleden
deze groepen zien en met ze omgaan. Door ze negatief neer te zetten zullen de perspectieven van
andere groepen waarschijnlijk niet serieus genomen worden en kunnen mogelijk belangrijke inzichten
verloren gaan.
Het is in projecten van belang dat verschillende groepen effectief met elkaar kunnen samenwerken.
Als de verhalen van managers ervoor zorgen dat projectteamleden een negatieve houding ten opzichte
van andere groepen ontwikkelen, kunnen hierdoor ontwrichtende conflicten ontstaan. Door andere
groepen op een positieve manier neer te zetten kunnen managers het mede mogelijk maken dat er een
positieve relatie tussen groepen en een effectieve samenwerking ontstaat.
Het derde en laatste verhaal gaat over het managen van conflicterende perspectieven op de oplossing
van het opgekomen probleem. In de verschillende verhaallijnen benadrukken managers het belang
van perspectieven op één lijn brengen, verschillende perspectieven stimuleren en afwisselen tussen
perspectieven op één lijn brengen en verschillende perspectieven stimuleren. Hoewel gedeelde en
samenhangende perspectieven snelle implementatie van oplossingen mogelijk kunnen maken, is het
ook belangrijk dat verschillende perspectieven verkend worden om tot een goede oplossing te komen
in een complexe en veranderende omgeving. Door af te wisselen tussen het stimuleren van verschillende
perspectieven en het mogelijk maken van consensus kunnen deze processen elkaar versterken
en kan zowel een beter begrip van de situatie ontstaan als dat nieuwe inzichten samengebracht en
geïmplementeerd kunnen worden.
Het is belangrijk dat projectmanagers en programmamanagers zich bewust zijn van de rol die hun
verhalen spelen in het succes van het project. Hierdoor kunnen zij bewuster omgaan met taal en
reflecteren op de consequenties die de verhalen die ze vormen kunnen hebben.

Conclusie
Als project- of programmamanager kunt u een aantal lessen uit deze serie onderzoeken trekken:
• Sluit wat u doet aan op de eisen vanuit de omgeving? Door de complexiteit van reacties te
stimuleren wanneer de omgeving plotseling verandert en de complexiteit van reacties te beperken
wanneer de omgeving beter begrepen wordt, kunt u het team helpen om precies de juiste complexiteit
van reacties te tonen die nodig is om succesvol op de omgeving in te spelen.
• Voelen uw teamleden zich bij het project betrokken? Zullen zij handelen in het belang van het
project of in het belang van hun werkgever of professie? Door interactie tussen projectteamleden
te stimuleren kunt u er voor zorgen dat zij zich meer met het project gaan identificeren. Dit kan
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teamleden helpen binnen de beperkte tijd die beschikbaar is hun verschillen te overbruggen en samen
aan een succesvol project te bouwen.
• Welk verhaal heeft u laten ontstaan over uw project of programma? Hoe u zich uitlaat over het
project, wiens belangen hierin behartigd moeten worden, welke rol verschillende partijen spelen en
hoe problemen opgelost moeten worden, speelt een grote rol in hoe het project zich vormt. Door
een positief verhaal te vertellen over de samenwerking tussen verschillende groepen en het belang
van zowel verschillende perspectieven als het ontstaan van zekere consensus te benadrukken kunt u
samenwerking versoepelen en betere oplossingen voor problemen laten ontstaan.
Leiders maken het project-gebaseerde organisaties mogelijk om met complexe en paradoxale
problemen om te gaan. Ze doen dit door middel van een breed scala aan praktijken die vaak op
paradoxale en variërende manieren ingezet worden om in te spelen op een complexe en veranderende
omgeving. In de wetenschap en praktijk ligt de nadruk vaak op consistente leiderschapsstijlen die
in elke situatie ingezet kunnen worden. Hierdoor lopen leiders die op complexiteit en verandering
inspelen, door constant andere en schijnbaar conflicterende leiderschapspraktijken in te zetten, het
risico dat zij niet als goede leiders gezien worden door hun omgeving.
Ik hoop dat deze serie onderzoeken een bijdrage kan leveren aan de discussies over de aard van
leiderschap in een veranderende wereld en kan helpen een meer dynamisch perspectief op leiderschap
te ontwikkelen in de wetenschap en praktijk. Ik praat graag met u verder over de ideeën die deze
onderzoeken bij u oproepen en stuur u graag ook mijn hele proefschrift toe als u meer wilt weten over
de resultaten, de onderzoeksmethoden of de onderliggende theorieën. Ook wil ik u graag uitnodigen
om mijn verdediging bij te wonen op 26 maart 2014 in Amsterdam.
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