
Value-based Project Management

Belanghebbendendialoog  

FOTO: Marina Noordegraaf
TEKST: Nicoline Mulder

Kaarten VPM   1Kaarten VPM   1 15-03-13   12:3615-03-13   12:36



• Wie betrek je bij het opstellen van de visie? 
• Welk doel heeft de visie? 
• Wat moet er in grote lijnen in staan? 
• Wat is het (eenduidige) beeld van de reden van het project? 
• Op welke wijze is het hogere doel in de visie opgenomen? 
• Welk doel heeft het project?
• Waar gaan we met het project naartoe? 
• Op welke wijze zijn de voordelen van het project voor de organisatie verwoord? 
• Hoe is het (initiële) projectresultaat opgenomen in de visie? 
• Via welke globale route gaan we het projectdoel halen? 
• Wat is belangrijk maar hoeft nu niet in de visie te staan? 
• Wat moet er verder met de visie gebeuren? 
• Op elke wijze worden de gedeelde en projectwaarden vermeld in de visie? 
• Hoe zijn de waarden met elkaar in de visie verenigd? 
• Hoe is de projectvisie afgestemd op de organisatievisie? 
• Hoe ziet de projectvisie eruit? 
• Hoe delen we de visie? 
• Wie betrekken we bij de verdere ontwikkeling van de visie? 
• Hoe gaan we dat organiseren? 
• Aan wie moet de visie kenbaar gemaakt worden? 
• Hoe wordt er over de visie gecommuniceerd? 
• Hoe wordt het hogere doel in de visie voortdurend benadrukt in de praktijk? 
• Hoe borgen we dat de visie zoveel als mogelijk constant wordt gehouden? 
• Hoe houden we de visie levend? 
• Welke plek krijgt de visie in vergaderingen, publicaties et cetera? 
• Wanneer worden deze vragen opnieuw gesteld?

Belanghebbendendialoog
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Creativiteit  
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• Hoe signaleren we succesvol gedrag? 
• Hoe reageren we daarop? 
• Hoe kan een succeservaring in het project leiden tot meer taakspecifi ek zelfvertrouwen? 
• Hoe worden succeservaringen verbonden aan het verder ontwikkelen van competenties? 
• Hoe zelfwerkzaam zijn betrokkenen?
• Hoe kunnen we deze zelfwerkzaamheid vergroten? 
• Hoe gaan we om met het maken van fouten? 
• Hoe wordt een negatieve werkomgeving voorkomen / verminderd? 
• Hoe gaan we om met tegenslagen bij leerervaringen? 
• Hoe stimuleren we voorbeeldgedrag? 
• Hoe organiseren we dat mensen van elkaar kunnen leren door observatie? 
• Hoe  gaan we om met proactief gedrag? 
• Hoe gaan we om met aanmoediging en feedback ten aanzien van het ontwikkelen 

van creatieve competenties? 
• Hoe krijgt het proces van ontwikkelen van een oplossing aandacht (en niet alleen 

van het ontwerpen van een resultaat)? 
• In welke mate hebben mensen inzicht in hun balans tussen uitdaging en verveling? 
• In hoeverre kunnen zij hier zelf in sturen? 
• Welke ruimte bestaat er voor spontaniteit? 
• Welke rol speelt tijd in prestaties? 
• Welke ruimte bestaat er voor creativiteit? 
• Hoe gaan we om met plan-doorbrekende ideeën? 
• Hoe triggeren we het zelfvertrouwen op het gebied van creativiteit (creative self-effi cacy)?
• Wat doen we om de intrinsieke motivatie te triggeren? 
• In hoeverre is er keuzevrijheid in creatieve processen? 
• Waar houdt de sturing op en gaat de vrijheid verder? 
• Waar zit de creatieve ruimte in het project? 
• In hoeverre mogen betrokkenen variëren in mate van conventionaliteit en rebelsheid? 
• En in mate van divergentie en convergentie (chaos en patronen)? 
• En in mate van een overvloed aan energie en een grote behoefte aan ontspanning? 
• En in mate van introvert (zich uitermate goed kunnen concentreren) en extravert 

(anderen enthousiast kunnen maken voor hun idee)? 
• En in mate van logica (luisteren, denken en in stukken breken) en artistiek 

(zien, voelen en het geheel creëren)? 

Creativiteit
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• Wie is de initiator van het project? 
• Welke relatie heeft de initiator met het projectresultaat? 
• Welk aandeel heeft de implementatiefase in het projectsucces? 
• Hoe kunnen gebruikers hun kennis, wensen, eisen en specifi caties over 

hun verwachtingen delen? 
• In hoeverre hebben zij de rol van participant (voortdurend input verstrekken 

en invloed uitoefenen op beslissingen)? 
• Hoe richten we de eerste bijeenkomst in waar gebruikers bij uitgenodigd worden? 
• Welke waarden delen gebruikers, specialisten en projectbetrokkenen? 
• Welke verantwoordelijkheid hebben gebruikers in het specifi ceren van eisen en wensen? 
• In hoeverre worden gebruikers verantwoordelijk gesteld voor de rechtvaardiging 

van het project? 
• Hoe kunnen zij meewerken aan het behalen van het hogere doel? 
• Welke rol spelen zij in het management van het project? 
• Welke verantwoordelijkheden dragen zij? 
• Welke percepties hebben gebruikers over het nut van het projectresultaat? 
• Welke vragen stellen zij omtrent deze perceptie? 
• Wat is mogelijk om deze verwachting te realiseren? 
• Welke perceptie hebben zij over het gebruikersgemak? 
• Welke vragen stellen zij omtrent deze verwachting? 
• Wat is mogelijk om deze verwachting te realiseren? 
• Hoe sluit het projectresultaat aan bij de verwachtingen van gebruikers? 
• Hoe is het gesteld met het vertrouwen van de gebruikers? 
• Hoe tevreden zijn de gebruikers (nu) over het potentiële resultaat? 
• Hoe kunnen gebruikers tijdens het hele project betrokken blijven? 
• Hoe delen zij hun ervaringen met andere gebruikers? 
• Hoe laten zij hun ideeën verder ontwikkelen, in samenwerking met andere gebruikers? 
• In welke mate is sprake van solidariteit met niet-betrokken gebruikers? 
• Hoe kan gebruikersparticipatie bijdragen aan de sociale cohesie van alle gebruikers? 
• Hoe koppelen we de toegevoegde waarde van bijdragen van participanten terug? 

Gebruikersparticipatie  
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• Wie heeft een probleem, wens of vraag? 
• Wie onderschrijft die aanleiding en wie niet of minder? 
• Welke belangen dient de aanleiding van het project? 
• Wie wordt er straks beter van het resultaat? 
• Wie kan nadelige gevolgen ondervinden van het resultaat? 
• Wie bepaalt of het project een succes is? 
• Wie bepaalt de waarde van de overdracht? 
• Waarom bestaat deze projectorganisatie? 
• Wat is de oorspronkelijke vraag, het probleem of de wens? 
• Hoe is het probleem, de wens of de vraag nu te omschrijven? 
• Wie ondervindt nadelige effecten van het onbeantwoord blijven van de projectvraag? 
• Wat gaat er nu verkeerd, niet naar tevredenheid, ongewenst? 
• Wat is de aanleiding van de projectvraag? 
• Waarom wordt deze vraag nu gesteld? 
• Welke vraag is aanverwant maar wordt niet gesteld? 
• Wat moet er na oplevering van het projectresultaat anders zijn in de organisatie? 
• Wat moet er op middellange termijn anders gaan in de organisatie? 
• Welke beelden hebben we bij een verbeterde situatie? 
• Wanneer is de vraagsteller (opdrachtgever) tevreden? 
• Wanneer is het project een succes voor de opdrachtgever? 
• Wanneer wordt over een falend project gesproken? 
• Wanneer is het project een succes voor de gebruikers? 
• Wie bepaalt hoeveel middelen, kennis, et cetera er geïnvesteerd gaan worden? 
• Aan welk beoogd resultaat is deze inschatting gerelateerd? 
• Hoe ziet de relatie tussen resultaat en opleverdatum eruit? 
• Welke uitdaging kent het hogere doel voor het team? 
• Welke ruimte tot creativiteit en innovatie zit er in? 
• In welke mate hebben de projectwerkers zich aan dit hogere doel gecommitteerd? 
• Hoe is geborgd dat het projectteam zich, gedurende het project, richt op de meest 

actuele verwachtingen? 
• Wanneer worden deze vragen opnieuw gesteld?

Hogere doel 
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• Waarom kiezen we voor een ontwikkelbenadering? 
• Hoe gaan we dit verder ontwikkelen? 
• Hoe gaan we mensen inspireren om hierbij aan te sluiten? 
• Wie betrekken we op dit moment / in deze fase bij het ontwikkelproces? 
• Wanneer is dit project succesvol?
• Wie zijn het daarover eens? 
• Wie hebben een andere mening? 
• Hoe luidt die mening? 
• Wat is de vraag? 
• Wat is er bekend over het projectresultaat? 
• Wat is het (vage) idee over de eindsituatie? 
• Welke delen van de gewenste eindsituatie zijn vaag? 
• Waarover bestaat onzekerheid? 
• Op welk gebied (politiek, sociaal, economisch, technologisch) spelen onzekerheden? 
• Wat zijn de kansen? 
• Wat is het eerstvolgende stapje dat we kunnen zetten? 
• Wat levert het integreren van de projectwaarden, het hogere doel en de projectvisie 

voor een beeld op? 
• Hoe sluit dit beeld aan bij de gestelde vraag? 
• Welke kennis over de vraag hebben we in huis? 
• Welke kennis is niet in huis? 
• Welke expertises met betrekking tot de vraag hebben we in huis? 
• Welke expertise is niet in huis? 
• Hoe houden we de focus gericht op leren? 
• Hoe gaan we met fouten om? 
• Hoe stimuleren we proactief gedrag? 
• Hoe faciliteren we samenwerking? 
• Wat hebben we tot nu toe geleerd van deze ontwikkelbenadering? 
• Welke processen hebben we aangepast (double-loop learning)? 
• Hoe signaleren we delen van het resultaat die we ontwerpgericht kunnen aanpakken? 
• Wanneer worden deze vragen opnieuw gesteld?

Ontwikkelbenadering

Kaarten VPM   10Kaarten VPM   10 15-03-13   12:3615-03-13   12:36



Value-based Project ManagementFOTO: Marina Noordegraaf
TEKST: Nicoline Mulder

Projectvisie 

Kaarten VPM   11Kaarten VPM   11 15-03-13   12:3615-03-13   12:36



• Wie betrek je bij het opstellen van de visie? 
• Welk doel heeft de visie? 
• Wat moet er in grote lijnen in staan? 
• Wat is het (eenduidige) beeld van de reden van het project? 
• Op welke wijze is het hogere doel in de visie opgenomen? 
• Welk doel heeft het project?
• Waar gaan we met het project naartoe? 
• Op welke wijze zijn de voordelen van het project voor de organisatie verwoord? 
• Hoe is het (initiële) projectresultaat opgenomen in de visie? 
• Via welke globale route gaan we het projectdoel halen? 
• Wat is belangrijk maar hoeft nu niet in de visie te staan? 
• Wat moet er verder met de visie gebeuren? 
• Op elke wijze worden de gedeelde en projectwaarden vermeld in de visie? 
• Hoe zijn de waarden met elkaar in de visie verenigd? 
• Hoe is de projectvisie afgestemd op de organisatievisie? 
• Hoe ziet de projectvisie eruit? 
• Hoe delen we de visie? 
• Wie betrekken we bij de verdere ontwikkeling van de visie? 
• Hoe gaan we dat organiseren? 
• Aan wie moet de visie kenbaar gemaakt worden? 
• Hoe wordt er over de visie gecommuniceerd? 
• Hoe wordt het hogere doel in de visie voortdurend benadrukt in de praktijk? 
• Hoe borgen we dat de visie zoveel als mogelijk constant wordt gehouden? 
• Hoe houden we de visie levend? 
• Welke plek krijgt de visie in vergaderingen, publicaties etcetera? 
• Wanneer worden deze vragen opnieuw gesteld?

Projectvisie
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• Van welk deel van het project is het resultaat helder te omschrijven? 
• Hoe is dat deelproject af te bakenen? 
• Wat hoort niet bij dat deelproject, maar kun je er eventueel wel bij verwachten?
• Welke voorwaarden gelden er voor dat deelproject? 
• Wat moet er voor dat deelproject opgeleverd worden? 
• Wie gaat dat doen? 
• Wanneer moet het opgeleverd worden? 
• Hoeveel mag er aan besteed worden (in termen van uren, geld, etcetera)? 
• Welke delen van dit deelproject kunnen gedelegeerd worden? 
• Hoe luiden de antwoorden voor zo’n deelproject op de vragen ‘wat’, ‘wie’, ‘wanneer’ en 

‘hoeveel’? 
• Hoe ziet een breakdown van dat deelproject eruit? 
• Aan wie wordt een bepaald deel gedelegeerd? 
• Welke ruil wordt er op deelprojectniveau overeengekomen? 
• In welke mate verbindt die persoon of groep zich met dit gedelegeerde deel? 
• In welke mate is deze persoon of groep bereid het gedelegeerde deel op te leveren?
• Welke voorwaarden worden hierbij overeengekomen? 
• Wie controleert of het beoogde resultaat binnen de voorwaarden behaald gaat worden?
• Wie bepaalt de voortgangsnorm? 
• Wie vergelijkt de prestatie met de norm? 
• Hoe vindt bijsturing in het proces plaats? 
• In welke mate kan er via het plan bijgesteld worden? 
• Hoe wordt over een bijgesteld plan gecommuniceerd? 
• Hoe worden de consequenties van bijstelling voor de ruiling doorgevoerd? 
• Hoe wordt het deelresultaat ingebed in het chaordisch project? 
• Hoe blijft inpassing geborgd? 
• Wanneer worden deze vragen opnieuw gesteld?

Resultaatgericht
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• Wat zijn de gedeelde waarden? 
• Wat is de collectieve ambitie? 
• Hoe ziet de projectvisie eruit? 
• Hoe worden alle betrokkenen van het project zich bewust van 

de gedachte dat iedereen een leider (en een volger) is? 
• Hoe willen we dat een leider zich gedraagt? 
• Hoe bewerkstelligen we voorbeeldgedrag? 
• Hoe maken we het werk inspirerend? 
• Hoe genereren we ideeën? 
• Hoe zorgen we dat we trots zijn op wat we doen? 
• Hoe laten we dat zien? 
• Hoe maken we tijd en ruimte voor individuele aandacht? 
• Hoe gaan we ‘actief luisteren’ stimuleren? 
• Hoe wordt actief consulteren gestimuleerd? 
• En open communicatie? 
• Hoe moedigen we intellectuele stimulatie aan? 
• Hoe stimuleren we zoeken naar het nieuwe? 
• Hoe bewerkstelligen we kennisdeling? 
• Hoe stimuleren we het delen van gezichtspunten? 
• Hoe triggeren we ‘out-of-the-box-thinking’ of ‘without-a-box-thinking’? 
• Hoe stimuleren we transformationeel leiderschap? 
• Hoe betrekken we mensen bij de inrichting van hun werk? 
• Hoe genereren we feedback over elkaar? 
• Hoe waken we voor commitment van volgers, ook in tijden van minder 

gewenst gedrag van de leider? 
• Hoe waken we voor een overdosis aan verwachtingen? 
• Hoe houden we de kwaliteit van groepsbesluiten op hoog niveau? 
• Wanneer worden deze vragen opnieuw gesteld?

Transformationeel leiderschap   
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• Hoe wordt de mogelijkheid tot het creëren van vertrouwen geboden? 
• Hoe gaan we het ontwikkelen van vaardigheden voor vertrouwen stimuleren? 
• Hoe groot is de bereidheid tot een kwetsbare opstelling naar andere partijen? 
• In welke mate zijn partijen van elkaar afhankelijk? 
• Welke waarden en regels gelden er in deze afhankelijkheidsrelatie? 
• In welke mate zijn beide partijen daarvan op de hoogte? 
• Hoe goed kennen partijen elkaars verwachtingen? 
• Hoe helder is een ieder over uw verwachtingen naar de ander toe? 
• Welke vermoedens heeft een ieder ten aanzien van de verwachtingen van de ander? 
• Welke facetten van deze verwachtingen kan en wil een ieder controleren of volgen? 
• Welke facetten kan en wil een ieder loslaten (niet volgen of controleren)? 
• Hoe kan de stijl van communiceren meer motiverend en inspirerend worden? 
• Hoe wordt deze stijl van communiceren verspreid, gedeeld, kenbaar gemaakt? 
• Hoe wordt deze stijl van communiceren verder tot ontwikkeling gebracht? 
• Hoe spreken we elkaar aan? 
• Hoe stimuleren we elkaar? 
• Hoe gaan we om met wantrouwen? 
• Hoe ziet de projectvisie eruit? 
• Hoe wordt de visie gedeeld? 
• Wie worden er betrokken bij de verdere ontwikkeling van de visie? 
• Hoe wordt de visie levend gehouden? 
• Welke plek krijgt de visie in vergaderingen, publicaties etcetera? 
• Hoe wordt de dialoog over verwachtingen geïntroduceerd? 
• Hoe wordt deze dialoog voortdurend gaande gehouden? 
• Op welke waarden is deze dialoog gebaseerd? 
• Welke afspraken worden, op basis van deze waarden, gemaakt over de dialoog? 
• Hoe wordt werken op basis van wantrouwen gesignaleerd? 
• Wat gebeurt er met die signalen? 
• Wanneer worden deze vragen opnieuw gesteld?

Vertrouwen
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• Wie heeft invloed tijdens het hele project? 
• Wie heeft invloed in een mogelijk cruciale fase van het project? 
• Wie gaat het project uitdragen? 
• Wie borgt de aansluiting bij de opdrachtgevende organisatie? 
• Wie borgt de aansluiting bij de opdrachtnemende organisatie? 
• Wie is de opdrachtgever? 
• Wie gaat zich eigenaar van het project voelen? 
• Wie heeft baat bij binding met het project? 
• Wie gaat het projectresultaat gebruiken? 
• Wie moeten betrokken zijn bij het expliciteren van de projectwaarden? 
• Wat zijn de expliciete waarden van de opdrachtgevende organisatie? 
• Wat zijn de impliciete waarden? 
• Wat zijn de expliciete waarden van de opdrachtnemende organisatie? 
• Wat zijn de impliciete waarden? 
• Wat is écht belangrijk voor dit project? 
• Wat zijn de projectwaarden voor dit project? 
• In welke context krijgen de projectwaarden een rol van betekenis? 
• Wat betekent die rol concreet voor de projectwaarden? 
• Hoeveel belang wordt er aan elk van de waarden gehecht? 
• In hoeverre zijn deze waarden reëel? 
• Hoe kun je deze waarden vertalen naar individuele acties, besluiten en verantwoordelijkheden?
• Wat zijn ieders individuele waarden? 
• Hoe groot is het shared-value-gebied van elke participant? 
• In welke mate bestaat de behoefte om dit te vergroten? 
• Hoe gaan we om met verschillen in individuele waarden? 
• Hoe gaan we de waarden uitdragen? 
• Hoe gaan we de waarden gebruiken als basis voor beslissingen? 
• In welke situaties worden de projectwaarden opnieuw geëxpliciteerd? 
• Wanneer worden deze vragen opnieuw gesteld?

Waarden
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• Hoe is de structuur van het projectteam te omschrijven? 
• In welke mate zijn projectwerkers verantwoordelijk voor het behalen van de projectdoelen?
• In welke mate zijn zij verantwoordelijk voor de organisatie van hun interne aangelegenheden?
• In welke mate kunnen projectwerkers meerdere functie afwisselend vervullen?
• Hoe is het gesteld met de diversiteit in de groep? 
• In welke mate kunnen projectwerkers naar eigen inzicht handelen? 
• Welke specifi caties kunnen zij zelf, naar inzicht en vakmanschap, bepalen? 
• Waar zit ruimte voor zelfregulering? 
• Welke communicatiekanalen staan open?
• In welke mate kunnen informele netwerken bestaan? 
• In hoeverre is er sprake van feedback? 
• Waar zit de ruimte voor gedragsverandering? 
• Hoe kan niet-lineaire feedback plaatsvinden (feedback met ruimte voor gedragsverandering)?
• In welke mate kan en wil het management zaken opnieuw beoordelen? 
• Hoe past deze houding het management? 
• Hoe kan deze houding verder ontwikkeld worden? 
• Hoe betrokken zijn de projectwerkers? 
• Hoe kan dit verder ontwikkeld worden? 
• Hoeveel ruimte is er voor het team om een eigen wijze van omgaan met bestaande processen 

te creëren? 
• Hoeveel ruimte is er om nieuwe processen te laten ontstaan? 
• In hoeverre is er ruimte voor initiatief? 
• En voor nieuwe vormen van samenwerken? 
• En voor nieuwe vormen van creativiteit? 
• En voor leren en leren van elkaar? 
• In welke mate draagt elk teamlid het geheel van het project in zich? 
• In hoeverre zijn de teamdoelen gedeeld? 
• Wanneer worden deze vragen opnieuw gesteld?

Zelforganisatie
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