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0. Vooraf: vragen in het vakgebied

In het vakgebied project-, programma- en portfoliomanage-
ment spelen verschillende vragen. Onderzoek is een geëigen-
de weg om tot uitkomsten te komen. Antwoorden zijn echter 
lastig te geven en onderzoek is moeilijk te doen als een cohe-
rent theoretisch (dan wel een filosofisch-theologische onder-
grond als) kader ontbreekt.  

Onze stelling in dit boek luidt dat dit het kerngemis 
van projectmanagement betreft. Deze centrale leegte illustre-
ren we met zeven argumenten. En bij elk van de zeven deel-
oorzaken geven we een mogelijke oplossing aan.  

Nu eerst aandacht voor een aantal vragen die momen-
teel gesteld worden.  

(taal: project-, programma- en portfoliomanagement 
Merk overigens op dat we het vakgebied projectmanagement 
hier overwegend als een synoniem gebruiken van project-, 
programma- en portfoliomanagement.  

Het falen van projectmanagement impliceert dus ook 
het falen van project-, programma- en portfoliomanagement. 
Ten behoeve van overzichtelijkheid beperken we ons zoveel 
als mogelijk tot projectmanagement maar de bevindingen zijn 
dus ook geldig voor programma- en portfoliomanagement.  

Oftewel: waar we spreken over de discipline project-
management bedoelen we dit doorgaans breed in de zin van 
project-, programma- en portfoliomanagement en niet smal 
voor projecten alleen (tenzij de context duidelijk de uitzonde-
ring aangeeft waar we projecten sec duiden in hun onder-
scheid met een groep aan een doel verbonden projecten, een 
programma dus, of alle projecten van een organisatie in hun 
strategische samenhang en integrale planning, de portfolio 
van programma’s en projecten).  
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welke verwondering? 
We stellen in de hierna volgende hoofdstukken dat project-
management vooral een goede wetenschappelijke basis ont-
beert. Dan wel een hechte filosofische of zo je wenst theolo-
gische grondslag.  

Alle wetenschap begint met verwondering… Of toch 
helaas al te zeer met een van hoofde af aan partijdig op uit-
komsten gericht denken?  

Welke vragen vigeren momenteel in het vakgebied 
die met een meer wetenschappelijke grondslag aangepakt 
zouden moeten worden? En wellicht, wanneer die vragen 
eenmaal zijn gesteld: ook vanuit een basis die zich meer bezig 
houdt met ethiek dan met instrumentele intelligentie…? Eerst 
hier aandacht voor wat operationele thema’s in het vakge-
bied.  

vier gebieden 
Onze primaire verwondering en de daaruit resulterende vra-
gen bij project-, programma- en portfoliomanagement, valt te 
groeperen in vier gebieden.1 Het betreft: 

1) Processen en structuren voor project-, programma- en
portfolio-management.

2) Waarde en succes (en mislukkingen) van project-,
programma- en portfolio-management.

3) Relationele mechanismen en leiderschap.
4) Governance oftewel besturing van projecten,

programma’s en portfolio’s.

1 Deze tekst is mede gebaseerd op een eerder (2013) in 
samenspraak met Van Grimbergen opgesteld document. De 
indeling in vier gebieden is desgewenst onder meer terug te 
voeren op een ordening zoals COBIT (Control Objectives for 
Information and related Technology) hanteert.  
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0.1. Processen en structuren projectmanagement 

We geven elk thema weer door onze vragen te verwoorden, 
onze overwegingen daarbij en mogelijke vraagstellingen voor 
een onderzoek. Het thema processen en structuren heeft sterk 
te maken met methoden voor projectmanagement en de 
daarbij gebruikte technieken. 

0.1.1. Vragen bij processen en structuren projecten 

Bij dit thema processen en structuren zijn de voornaamste 
vragen: 

• Welke methoden zijn er voor project-, programma- en
portfoliomanagement?

• Voor welke situaties leent welke methode zich het
meest?

• Hoe hangen project-, programma- en
portfoliomanagement samen?

• Hoe hangen zij samen met lijnprocessen?
• Hoe worden project-, programma- en

portfoliomanagement ingebed, beheerst en
doorontwikkeld in organisaties?

• Hoe worden zij doorontwikkeld in een theoretisch
discours?

0.1.2. Overwegingen bij processen en structuren 

Daar passen bijvoorbeeld de volgende overwegingen bij: 
• Project-, programma- en portfoliomanagement heeft

zich de afgelopen halve eeuw ontwikkeld tot een
steeds meer gestandaardiseerd proces. Wat zijn de
voor- en nadelen in de praktijk van deze
standaardisatie? Van methoden (Baardman et al.,
2011)? Hoe verloopt de inbedding van projecten?
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• Veel projectmanagementmethoden presenteren zich 
als best practice methoden. Best practices verhinderen 
dat je een makkelijk te voorkomen fout maakt. Zorgen 
zij er ook voor dat projectmanagement een gewenst 
ondernemerschap blijft inhouden? Past een best 
practice benadering goed op innovatieve projecten? 
Verschillende projectmanagementmethoden kennen 
verschillende situationele factoren om naar een 
optimaal succes te leiden. Of geldt dat elke methode 
universeel toepasbaar is? Is de techniek van het 
projectmanagementproces wel doorslaggevend of is 
het juist de professionaliteit van de projectmanager en 
zijn team (Srivannaboom, 2009)?  

• Het proces van projectmanagement is ruim vorm 
gegeven – zie de vele beschrijvingen van methoden 
voor projectmanagement. Het proces voor, ofwel 
rondom projectmanagement, is nog minder 
beschreven (Kwak & Anbari, 2009, 435-446).  

• Dit inbeddingsproces wordt beschreven in 
programma- en portfolio-management en in strategie, 
marketing, productontwikkeling en innovatie. Voor 
programma- en portfoliomanagement zijn de 
afgelopen twintig respectievelijk tien jaar ook veel 
methoden en voorschriften gepubliceerd (Martin et 
al., 2007). Gelden bij de standaardisering van 
programma- en portfoliomanagement dezelfde voor- 
en nadelen als bij de standaardisatie van 
projectmanagement? Wellicht luiden de plussen en 
minnen: het proces verloopt weliswaar beheerst en 
gestandaardiseerd maar de werkelijk waarde 
creërende vernieuwingsgeest wordt sterk beperkt…   
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0.1.3. Mogelijke onderzoeksvraagstellingen 
 
De vragen en overwegingen bij dit thema kunnen leiden tot 
de volgende vraagstellingen voor nader onderzoek: 

• Welke specifieke processen (methoden voor 
projectaanpak) en structuren (omvattende processen) 
voor projectmanagement worden in de praktijk 
gebruikt? Met welk gevolg? Wat zijn 
doorontwikkelingen of alternatieven voor 
geconstateerde onvolkomenheden?  

• Welke specifieke processen en structuren voor 
programma-management worden in de praktijk 
gebruikt? Met welk gevolg? Wat zijn 
doorontwikkelingen of alternatieven voor 
geconstateerde onvolkomenheden? 

• Welke specifieke processen en structuren voor 
portfolio-management worden in de praktijk 
gebruikt? Met welk gevolg? Wat zijn 
doorontwikkelingen of alternatieven voor 
geconstateerde onvolkomenheden? 

• In welke omstandigheden valt het meeste succes van 
welke methoden te verwachten?  

o (Denk bij projectmanagement aan:  
A4-Projectmanagement, PMBoK1, Prince22, 
Light Application Development, New Product 
Development, Projectmatig Creëren, Project-
matig Werken, Scrum, Systems Engineering;  

o Denk bij programmamanagement aan:  
A4-Programmamanagement, Integraal Pro-
gramma Management, Managing Successful 
Programmes, Programmatisch Creëren, Pro-
GrammaManagement, Standard for Program 
Management;  

																																																								
1 Project Management Body of Knowlegde. 
2 Projects in Controlled Environment. 
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o En bij portfoliomanagement:
A4-Portfolio-Ondernemerschap, Agile Portfo-
lio Management, Enterprise Programme Man-
agement, Management of Portfolio’s, Portfolio
Management for New Products, Standard for
Portfolio Management).

• Wat is de aansluiting tussen Lean Six Sigma als
verbetermanagement en projectmanagement als
vernieuwingsmanagement?

• Hoe kunnen Agile projectprocessen die kort-cyclisch
vanuit teamenergie werken en ook Agile
portfolioprocessen, soepel verbonden worden met een
lange termijn strategische visie?

• Hoe verbind je een voor de projectvoortgang energie
gevende kort-cyclische teamafstemming met een
inspirerende lange termijn strategische visie?

• Wanneer moet worden overgegaan van project- naar
programmamanagement? En hoe kan die overgang
soepel verlopen?

• Wanneer moet worden overgegaan van programma- 
naar portfoliomanagement? En hoe kan deze
overgang soepel verlopen?

• Wat zijn (rand)voorwaarden voor de implementatie
van project-, programma- en/of
portfoliomanagement? Verdient een evolutionaire of
een integrale invoering de voorkeur?

• Wat is de meerwaarde van tools voor project-,
programma- en portfolio-management? (Denk aan
Changepoint, Clarity, Microsoft Enterprise Project
Management e.d.) Wat zijn voorwaarden voor een
effectief gebruik van dergelijke tools? Hoe
ondersteunen de tools strategische flexibiliteit? Hoe
optimaliseer je de tools voor innovatieve projecten en
programma’s? Moeten de tools per definitie
bedrijfsbreed geïmplementeerd worden of is een
gedeeltelijke invoering ook een bruikbaar alternatief?
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0.2. Waarde en succes van projectmanagement 
 
Welke vragen, overwegingen en mogelijke onderzoeksvraag-
stellingen spelen rondom het thema “waarde en succes van 
projectmanagement”?  
 In hoofdstuk zes gaan we nader in op de vraag wat 
het succes van projecten is. Daar betogen we dat succes niet 
alleen te definiëren is met interne projectcriteria zoals tijd, 
geld en kwaliteit, noch met alleen interne organisatie-criteria 
zoals doelrealisatie (of wellicht doelrealisatie al in een toe-
voeging aan intern projectsucces); maar dat een definitie van 
projectsucces behoefte heeft aan een externe dimensie waarbij 
ook de tevredenheid van afnemers van de vernieuwing 
wordt opgenomen. Daarbij geldt overigens dat een brede de-
finitie, tevredenheid van afnemers, al decennia geleden is 
voorgesteld (Van Aken, 2002) maar dat in de praktijk van 
projectmanagement het succes nog overwegend wordt gezien 
als ofwel projectmanagementsucces betreffende realisatie of-
wel hierbij ook productsucces als het te behalen rendement. 
En maat voor maatschappelijke bijdrage ontbreekt doorgaans 
alhoewel afnemertevredenheid daartoe dus is voorgesteld. 
 Over de beperkte waarde-creatie van projectmanage-
ment spreken we in alle hoofdstukken. Projectmanagement 
schept onvoldoende waarde omdat het een te beperkte opvat-
ting van vernieuwen heeft. Hier eerst aandacht voor de vra-
gen en overwegingen die aan deze bevinding voorafgaan en 
tot mogelijke gerichte onderzoeksvragen kunnen leiden. 
 
 

0.2.1. Vragen bij waarde en succes projectmanagement 
 
Bij dit thema “waarde en succes van projectmanagement” 
zijn mijn voornaamste vragen:  

• Uit de praktijk blijkt dat projecten en programma’s 
vaak de gestelde resultaten niet halen, ook niet die 
projecten en programma’s die met een verantwoorde 
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methode zijn aangepakt. Is er een verband tussen het 
succes en de toepassing van een methode? 

• Scoren die projecten beter op het creëren van waarde
waar het project er niet alleen op is gericht om een
resultaat te leveren maar ook om een doel te bereiken?
Kortom die projecten die meer met een programma- 
en een op de omgeving gericht perspectief werken?

• Wat is de rol van waarde voor afnemers bij projecten
en projecten en programma’s die zich sterk richten op
teamenthousiasme?

• Evenzeer komt uit de praktijk van ervaren
professionals de suggestie naar voren dat niet de
kenmerken van een gehanteerde aanpak de doorslag
geven maar veeleer de professionaliteit en
persoonlijkheid van de projectmanager zelf, die van
zijn teamleden en zijn opdrachtgever. Staat
management als methode ondernemerschap van de
persoon teveel in de weg?

0.2.2. Overwegingen bij waarde en succes 

Daar passen bijvoorbeeld de volgende overwegingen bij: 
• Wat is het succes van een project? Welke definities

gelden hiervoor? (Besner & Hobbs, 2006, 37-48;
Boddy, 2011, 31-33). Idem voor een programma.
Wanneer is portfoliomanagement succesvol?

• In hoeverre is een methode dienstbaar aan de vereiste
flexibiliteit en het gewenste ondernemerschap die
moderne organisaties vereisen (Kwak & Anbari, 2009,
435-446)?

• Als aanpassen en vernieuwen eigen zijn aan
hedendaagse organisaties, passen gestandaardiseerde
methoden voor vernieuwen daar dan goed bij
(Nelson, 2007)?
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• Hoe kan een professional zich project-, programma- 
en portfoliomanagement eigen maken en de 
disciplines toepassen terwijl hij een ondernemende 
houding behoudt (Muller & Turner, 2007, 298-309)? 

 
 

0.2.3. Mogelijke onderzoeksvraagstellingen 
 
De vragen en overwegingen bij dit thema kunnen leiden tot 
de volgende vraagstellingen voor nader onderzoek: 

• Wat zijn de verschillende definities van project- en 
programmasucces? Denk bij projectsucces aan het 
onderscheid tussen intern projectsucces betreffende 
tijd, geld en kwaliteit en extern projectsucces over de 
goede werking van het resultaat, het rendement ervan 
en meerdere voordelige effecten.  

• Waarborgt goed management het succes van projecten 
en programma’s? 

• Past een methode voor projectmanagement bij 
innovatieve projecten? 

• Staat methodisch projectmanagement innovatie, 
creativiteit en ondernemerschap in projecten in de 
weg? 

• Hoe maken we een overgang van een huidig op het 
volgen van voorschriften geënt projectmanagement 
naar een gewenst op ondernemen gericht 
projectondernemerschap?  

• Welke specifieke praktijken verhogen de toegevoegde 
waarde van projecten en programma’s? 

• Welke bijdrage leveren software tools aan 
respectievelijk project-, programma- en 
portfoliomanagement? 

• Verhoogt een project-, programma- of portfoliobureau 
de bijdrage van de projecten, programma’s en de 
portfolio? Of maken deze offices juist het ontstaan van 
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productieve vernieuwing in de vernieuwingen 
lastiger? 

• Is een business case behalve een noodzakelijke 
voorwaarde als zakelijke rechtvaardiging van een 
project, niet ook een star en statisch instrument dat 
sturing op nieuwe ondernemingskansen met het 
projectresultaat te weinig bevordert?  

• Idem voor benefits management? Is een oriëntatie op 
voordelen die ontstaan niet te beperkend om een 
vernieuwende visie te ondersteunen? Is een primair 
financiële blik niet te restrictief voor het creëren van 
waarden? Ligt de waarde van business case en 
benefits denken niet meer in toetsen dan in 
vernieuwen?  

 
 

0.3. Relationele mechanismen en leiderschap 
 
Dit thema betreft sterk de communicatieve verhouding van 
een projectmanager tot zijn team en zijn omgeving.  
 Oftewel interne communicatie en externe afstemming.  
 Ook hier weer een driedeling in vragen, meer alge-
mene overwegingen en meer specifieke mogelijke onder-
zoeksvraagstellingen. 
 
 

0.3.1. Vragen bij relatie-mechanismen en leiderschap 
 
Bij dit thema zijn onze voornaamste vragen:  

• Bij het belang van gedrag en omgeving onderken ik 
vooral communicatie en leiderschap als specifieke 
aandachtspunten. Hoe stemt een 
vernieuwingsmanager (project-, programma- of 
portfoliomanager) af met zijn omgeving?  

• Hoe effectief is hij hierin?  
• Hoe leidt hij deze communicatie met zijn omgeving?  
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• Hoe leidt en motiveert de vernieuwingsmanager zijn
eigen team?

0.3.2. Overwegingen bij relaties en leiderschap 

Daar passen bijvoorbeeld de volgende overwegingen bij: 
• Hoe onderhoudt de vernieuwingsmanager zijn

relationele mechanismen? Welke communicatieve
uitgangspunten gelden daarbij (Berzkalns, 2003)?
Gaat het vooral om effectieve communicatie van
aangezicht tot aangezicht, omdat dit de meest
effectieve menselijke communicatie is zoals Agile
stelt? Of gaat het om tijdig rapporteren op alle
uitzonderingen op een plan zoals Prince2
communicatie als een puur rationeel ontwerp ziet?

• Kent de vernieuwingsmanager zichzelf voldoende om
optimaal te communiceren? Stapt hij niet te vaak in
eigen blinde vlekken en zwakke plekken? Kortom wat
is zijn persoonlijke communicatieve act (Hombergen,
2009) en zijn persoonlijk leiderschap om de
vernieuwing door een project, programma of portfolio
productief te leiden?

0.3.3. Mogelijke onderzoeksvraagstellingen 

De vragen en overwegingen kunnen leiden tot de volgende 
vraagstellingen voor nader onderzoek:  

• Wat zijn in de praktijk de “zachte” mechanismen die
bepalend zijn voor het slagen van een project of een
programma? Wat zeggen verschillende methoden
over deze “soft skills”? Leiden de methoden met veel
aandacht voor de “zachte” krachten tot meer succes
en minder falen dan de harde, technische methoden?
Zijn de “zachte” methoden vooral toepasbaar bij
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overheidsprojecten omdat de waarde ervan bij 
afnemers niet of nauwelijks meetbaar is?  

• Is de werking van soft skills vooral een geloof in eigen 
kwaliteiten zoals veel protagonisten van “softe” 
methoden hun volgelingen veelal voorhouden of zijn 
deze ook meer objectief te onderzoeken? Zijn er 
relevante structuren en ontwerpbare processen voor 
soft skills? 

• Hoe bevordert virtueel werken de communicatie in en 
over projecten? 

• In hoeverre is goed leadership een belangrijke factor? 
Is dit leadership voor project-, programma- en 
portfoliomanagers anders dan voor lijnmanagers? 
Verschilt het onderling voor project-, programma- en 
portfoliomanagement? Is het leadership van een 
projectmanager meer gericht op inspiratie van zijn 
team door betrokkenheid dichtbij en is het leadership 
van een portfoliomanager meer gericht op inspiratie 
door een visie die afstanden overbrugt? 

• Volstaan relationele mechanismen met minder 
structuren en processen? Kloppen de aanspraken van 
Agile dat vooral communicatie face-to-face werkt ook 
in grote organisaties? Klopt de stelling van A4-
Programmamanagement dat voor effectieve 
veranderingen acceptatie van de situatie en een 
constructieve attitude voldoende zijn? Of zijn een 
gestructureerd ontwerp van de communicatie en een 
procesmatige voortgangscontrole gebaseerd op 
rapportages, nu eenmaal onontbeerlijk gegeven de 
kenmerken van moderne (grote) organisaties? En 
onontbeerlijk gegeven de noodzaak van grote 
organisaties om extern tijdig en adequaat te 
rapporteren?  

• Wat zijn verschillende mogelijkheden om het 
management van portfolio’s, de programma’s en 
projecten vorm te geven? Denk aan diverse 
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coördinatiemechanismen die wellicht diverse 
communicatiestijlen vergen. 

• Hoe komt het management van vernieuwing
(projecten, programma’s en portfolio’s) samen met het
management van de business as usual (lijn)? Hoe
vindt hier afstemming plaats? Hoe past de
operationele communicatie bij de invoering van een
projectresultaat op strategische communicatie bij
portfoliomanagement? Wat zijn de onderlinge
verbindingen en verschillen?

• Hoe voorschrijvend moet een management-aanpak
zijn en hoeveel ruimte moet deze bieden aan
professioneel ondernemerschap om “werkelijk en
authentiek” te leiden en communiceren?

0.4. Governance (oftewel besturing) van projecten 

Tot slot is hier het onderwerp governance van belang oftewel 
de besturing van de projecten en hun management.  

Project-, programma- en portfoliomanagement betref-
fen dus het leiderschap oftewel het management van de ver-
nieuwingen in samenhang.  

En governance betreft dan de sturing van dit ma-
nagement om het management richting te geven en zich ade-
quaat te doen verantwoorden.  

zeer beperkte hoeveelheid literatuur 
Literatuur over leiderschap in communicatie als een externe 
afstemming van projectmanagement is nog zeer beperkt. Li-
teratuur over de governance van vernieuwingsmanagement 
binnen organisaties is nog al iets ruimer voorhanden. Een be-
talende opdrachtgever wenst immers grip te houden op zijn 
uitgaven – zo ook het denken volgens Prince2 rondom deze 
kern goed is georganiseerd.  
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 Denk voor wat betreft governance bij een enkel pro-
ject aan de opdrachtgever en een stuurgroep, en denk bij een 
portfolio aan de afstemming van de portfoliomanager met 
een raad van bestuur.  
 Merk ook op dat de term “governance” strak gedefi-
nieerd vooral naar besturing door de top verwijst (gebruike-
lijke definitie) en breed gedefinieerd, naar besturing door de 
gehele organisatie heen. En nog breder, zo we suggereren en 
gericht zullen voorstellen, naar besturing mede door een om-
geving… die eigen eisen stelt en wensen heeft? 
 
vraag, overweging en onderzoeksvragen 
Ook hier weer een driedeling van de voornaamste vragen bij 
dit thema, overwegingen en mogelijke onderzoeksvragen. 
  Merk op dat de mogelijke vragen en de mogelijke 
overwegingen hier voorlopig tot één vraag en één overwe-
ging geconcentreerd zijn.  
 Zie hier: 
 
 

0.4.1. Vraag bij governance van projectmanagement 
 
Bij dit thema luidt onze voornaamste vraag:  

• Bij project-,  programma- en portfoliomanagement 
gaat het hier over de vraag: hoe stemt het 
management effectief af met het bestuur? 

 
 

0.4.2. Overweging bij governance 
 
Daar past bijvoorbeeld de volgende overweging bij:  

• Behalve naar de afstemming tussen (project-, 
programma- en portfolio-)management en bestuur, 
kan hier dus ook gekeken worden hoe een bestuur 
zelf het onderwerp vernieuwing thematiseert 
(Williams et al., 2010). Zie bijvoorbeeld een 
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overweging als: Hoe kan de governance van de 
portfolio van programma’s en projecten in de top 
effectief geregeld worden, wetende dan wel 
aannemende dat besturen van organisaties vaak niet 
diepgaand als een team samenwerken maar in 
essentie waarschijnlijk meer een politieke arena 
vormen?  

 
 

0.4.3. Mogelijke onderzoeksvraagstellingen 
 
De vraag en de overweging kunnen tot de volgende (onder-
zoeks)vraagstellingen leiden:  

• Is de besluitvorming in een bestuur over projecten, 
programma’s en portfolio’s weer te geven als een 
optimalisatiemodel waarbij alle bestuursleden gericht 
zijn op de best mogelijke beslissing voor de 
organisatie als geheel? Zo ja, vindt de besluitvorming 
dan plaats volgens een rationele of een intuïtieve 
besluitvorming? Zo nee, voldoet een model van een 
politieke arena dan beter om het 
besluitvormingsproces te duiden? 

• Naast de onderlinge afstemming in een bestuur 
(doorgaans als een team verondersteld maar naar 
verwachting in werkelijkheid meer een politieke 
arena) en de afstemming van een bestuur met een 
vernieuwingsmanager, betreft een derde dimensie bij 
het thema governance de externe omgeving. Welke rol 
speelt de maatschappelijke omgeving bij de 
governance van vernieuwingen? Verbijzonderingen 
van deze meer algemene vraag zijn bijvoorbeeld: 

o Welke eisen stelt een moderne samenleving 
aan de governance?  

o Welke overwegingen hanteren organisaties om 
aan de wettelijke vereiste maatschappelijke 
verantwoording te voldoen?  
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o Welke overwegingen hanteren zij om zich in 
hun externe verslaggeving desgewenst naar 
eventuele ruimere principes van duurzame 
ontwikkeling te richten?  

o Welke rol spelen verschillende internationale 
accountancy-regels en verschillende 
continentale en nationale culturen? Hoe gaan 
organisaties daar mee om? 

 
 

0.5. Slotwoord vooraf 
 
De wetenschappelijke status en filosofische grondslag van het 
vakgebied zijn bescheiden. En de bescheidenheid is er geen 
vanuit wijsheid… maar vanuit armoede… 
 Naar onze mening is de basis van de discipline te ge-
ring om bovenstaande vragen goed op te lossen. Het vakge-
bied heeft enkele fundamentele pijlers nodig alvorens deze 
vragen goed aangepakt kunnen worden.  
 We schetsen in de volgende hoofdstukken welke 
steunpilaren ontbreken en geven steeds een kleine vingerwij-
zing voor het mogelijke slaan van een heuse heipaal in dit 
moeras. 
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1. Beperkte omvang van het vakgebied

Een allereerste reden waarom projectmanagement faalt, is 
simpel. Het vakgebied is te klein om werkelijk van belang te 
zijn.  

Dat wil zeggen er zijn te weinig boeken en artikelen 
geschreven die er toe doen. 

Het gaat dus niet alleen om beperktheid in omvang 
maar ook in diepgang.  

de hierna volgende hoofdstukken 
Het gebrek aan diepgang werken we nader uit in de hoofd-
stukken twee tot en met zes.  

En in hoofdstuk zeven geven we in het weinig voor-
handen zijn van data een praktische reden voor het gebrek 
aan diepgang in onderzoek.  

Juist omdat er weinig gegevens zijn is onderzoek las-
tig. 

overzicht 
En de weinige voorhanden gegevens verschillen in definitie. 
Dat komt weer mede door: 

• het gebrek aan theorie in het vakgebied zoals die zich
uit in een eenzijdige opvatting van de jonge
geschiedenis (hoofdstuk 2),

• de nadruk op techniek en best practice als creator van
waarde (hoofdstuk 3),

• een afwezige filosofische onderbouwing in een
eenduidig uitgangspunt voor het vak (hoofdstuk 4),

• een gebrekkig mensbeeld (hoofdstuk 5),
• een niet breed gedragen definitie voor het succes van

projecten (hoofdstuk 6),
• wat dus mede leidt tot gebrekkige dataverzamelingen

met diverse begripsbepalingen (hoofdstuk 7).
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leeswijzer van dit hoofdstuk 
Voorafgaand aan de wat lastiger te duiden redenen voor het 
falen van projectmanagement in de hierna komende hoofd-
stukken, in dit hoofdstuk eerst een makkelijk waarneembare 
reden voor het falen. Het vakgebied faalt simpelweg omdat 
het te klein is in vergelijking met andere disciplines. We ge-
ven: 

1. een duiding van de beperktheid in kwantitatieve
zin,

2. in scope,
3. dan een overzicht van het gemis in kwalitatieve

zin (dit is dus een vooruitblik naar de hoofstukken
twee tot en met zes), en

4. vervolgens een motivering waarom de literatuur
over projectmanagement minstens kwantitatief
maar zeker ook kwalitatief de helft van alle
management-literatuur zou moeten uitmaken.

En tot slot: 
5. Een mogelijke oplossing om deze beperking te

overwinnen.

Dus zowel kwantitatief als kwalitatief is het vakgebied klein 
terwijl het toch een essentie van overheden en organisaties 
zou kunnen en wellicht moeten zijn: onze zorg voor het be-
staan van  morgen ofwel continuïteit.  

1.1. Beperkte omvang in kwantitatieve zin 

Wie zich alle uitgebrachte boeken over project-, programma- 
en portfoliomanagement voorstelt komt al snel tot enkele 
honderden titels. Maar daarna stokt het waarschijnlijk even 
vlug. Wie zich de titels van wetenschappelijke tijdschriften 
over het vakgebied voor ogen haalt, is zo goed als zeker 
eveneens rap uitgeteld. Hier volgt een nadere duiding van: 

1. het aantal boeken; en
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2. het aantal wetenschappelijke tijdschriften over 
project-, programma- en portfoliomanagement.  

 
Beide zijn beperkt. Zie de twee volgende deelparagrafen. 
  

1.1.1. Aantal boeken 
 
Het vakgebied lijkt zeer overzichtelijk. Het betreft (in het En-
gels en Nederlands) enkele honderden boeken.  
 Als het criterium verbreed wordt dat de boeken niet 
overwegend over projectmanagement hoeven te gaan, maar 
dat er in een boek uit een andere discipline ook in belangrijke 
mate naar projectmanagement verwezen mag worden en het 
onderwerp daar dus in een verbonden zijpad afdoende wordt 
gethematiseerd, dan worden de honderden waarschijnlijk 
duizenden.  
 Denk aan boeken over human relations die een 
hoofdstuk wijden aan het werken in teams, over bouwma-
nagement die een projectontwikkelingsproces beschrijven, 
over finance waar men de voortgang van een project wil be-
rekenen met klassieke (op het voorzichtigheidsbeginsel geba-
seerde) of meer moderne (op de meest actueel bepaalbare 
waarde gebaseerde) earned-value-berekeningen .  
 
over project-, programma- en portfoliomanagement 
Nu lijkt duizenden veel… maar vergelijk dit met het aantal 
boeken over finance, over het zojuist genoemde human rela-
tions, over organisatieleer, over productiemanagement, over 
logistiek of andere bedrijfskundige disciplines. Of denk aan 
meer primaire wetenschappen zoals filosofie en wiskunde.  
 In deze disciplines duizelt het je al snel van tiendui-
zenden titels – zeker als daar de bundelingen in boekvorm 
van artikelen in thema- of jaarreeksen van gezaghebbende 
tijdschriften bij betrokken worden.  
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 Kortom, ietsjes meer dan de honderden boeken die in 
hoofdzaak op project-, programma- of portfoliomanagement 
betrekking hebben.  
 
past in een beetje boekenkast  
Een paar honderd werken is niet gering maar deze hoeveel-
heid tekst is desalniettemin met een inspanning van enkele 
jaren redelijk integraal te overzien.  
 Er staat een overzichtelijke boekenkast voor je.  
 Vergelijk dit nog eens met andere managementdisci-
plines; dan gaat het niet meer om een ruime boekenkast maar 
om gehele huizen of kantoorpanden om het volume van alle 
literatuur weer te geven. 
 
het aantal artikelen 
Lijkt het vakgebied overzichtelijk voor wat betreft zijn boekti-
tels, het beeld bij de artikelen is nog duidelijker. Het gaat hier 
om artikelen die in “wetenschappelijke” zin een bijdrage le-
veren. Ofwel artikelen die het vakgebied verder brengen.  
 Het gaat dus niet om teksten in bladen van belangen-
verenigingen van projectmanagers zelf. Daar is vaak een ver-
haal aan te treffen met als boodschap dat aanpak x van bu-
reau x met succes is aangepakt in bedrijf y en dat bedrijf y 
dus x adviseert. De auteur is medewerker van bureau x en hij 
citeert met graagte tevreden opdrachtgever y.  
 Reclame is vervangen door adviesverhalen namens 
een bureau, door storytelling over het “echte” succes dat bij 
de opdrachtgever is geboekt of soms door een leuke en doel-
treffende anekdote maar nimmer door gedegen praktijkon-
derzoeken of theorie-ontwerpen.  
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