
 

 

Ben jij projectmanager van een maatschappelijk project? 

• Ervaar je dan wel eens dat je weinig grip hebt op je maatschappelijke project? 

• Dat de bewoners die je betrekt de voortgang van je project bepalen? 

• Dat samenwerkingspartners uit de kruiwagen springen op het moment dat het jou 
niet uitkomt? 

• Of dat je opdrachtgever plots iets anders wil?  
 
Veel projectmanagers herkennen dit. Ze denken dat dit er ‘gewoon bij hoort’, omdat er 
nu eenmaal zo veel externe factoren zijn die je maatschappelijke project beïnvloeden. 
Tegelijkertijd zijn het juist dit soort verrassingen die je project soms zo zwaar maken, 
waardoor je geen plezier meer hebt in je project. 
 
Ik heb zelf ook ervaren hoe lastig het kan zijn om maatschappelijke projecten te 
realiseren en heb menigmaal de handdoek in de ring willen gooien als er weer eens een 
project vastliep. Doordat ik investeerde in mijn persoonlijke ontwikkeling, ontdekte ik dat 
het ook anders kon. Ik kwam steviger in mijn schoenen te staan, waar door mijn 
zelfvertrouwen groeide en het me wel lukte om resultaten te boeken. Mijn projecten 
werden hierdoor minder zwaar. Ik hoef je denk ik niet uit te leggen dat vanaf dat moment 
ook direct het plezier in mijn projecten weer terug was. 
 
Ik ben me in dit onderwerp gaan verdiepen. Met de inzichten die ik op deed heb ik de 
P8® Projectaanpak ontwikkeld. Deze aanpak helpt je om te groeien in je rol als 
projectmanager en de stevigheid te ontwikkelen die nodig is in dit vak. Ik laat je ook zien 
waarom jij projectmanager een steeds belangrijker ‘instrument’ voor het laten slagen van 
je project. Als jij weet wie je wilt zijn, doet wat je graag wilt doen en taken uitvoert die bij 
je passen, ervaar je passie en energie. Het tegenovergestelde herken je waarschijnlijk 
ook: je werkt dan aan een project waarin je je talenten niet kwijt kan en er liggen allerlei 
taken op je bordje waar je hart niet sneller van gaat kloppen, maar die toch moeten 
gebeuren. Dat zijn de situaties waarin je de veeleisende kant van projectmanagement 
ervaart. Je energie lekt weg. Energie die je juist zo hard nodig hebt om ervoor te zorgen 
dat anderen aanhaken en mee gaan doen.  

Als deze thema’s jou raken, lees dan de drie verhalen uit Projectmanagers geheimen om 
een indruk te krijgen van het boek. Dan krijg je vanzelf een indruk of dit onderwerp iets is 
om mee aan de slag te gaan. 

Groet, 
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1. Kom achter je bureau vandaan 

Of je nu een nieuwe ontmoetingsplek voor de wijk realiseert, een wijk energiezuinig 
maakt of een renovatieproject realiseert, je werkt aan een oplossing voor een 
maatschappelijk probleem. Er zijn mensen die dagelijks met problemen zoals 
eenzaamheid of werkeloosheid geconfronteerd worden. Je wilt daarom weten hoe zij 
tegen het probleem aankijken. Wat ervaren zij persoonlijk? Wanneer is het probleem 
voor hen opgelost? En zien ze heil in jouw oplossing? Er is maar één manier om 
daarachter te komen. Door het te vragen. En dat lukt niet als je achter je bureau blijft 
zitten.  

Ik vond in gesprek gaan met bewoners doodeng  
Ik zal eerlijk zijn: ik vond de eerste jaren dat ik als projectmanager werkte het in gesprek 
gaan met bewoners doodeng. Zeker als het ging om mensen met een andere culturele 
achtergrond. Ik kom uit een klein dorpje in Brabant met 1400 inwoners. Iedereen kende 
elkaar en wist elkaars achtergrond. Het was allemaal redelijk voorspelbaar. Toen ik in 
een aandachtswijk aan de slag ging, was het voor mij zeker niet normaal om daar op 
straat te lopen. Laat staan dat ik gesprekken voerde met mensen die ik nauwelijks 
verstond.  

Over hoe een Brabants dorpsmeisje in de Haagse Schilderswijk belandde 
Toch is het de moeite waard om je over die schroom heen te zetten. Laat ik je mijn 
persoonlijke verhaal vertellen, over hoe ik als Brabants dorpsmeisje met plezier vele 
gesprekken voerde en uiteindelijk in de Haagse Schilderswijk belandde.  

‘Mijn eerste werkzame jaren bracht ik voornamelijk achter mijn bureau door. In die 
periode werkte ik aan de heront- wikkeling van een buurthuis. Ik was in gesprek met 
collega’s en professionals van andere partijen, over wat er moest gebeuren in de wijk. 
We hadden sessies om ons in te leven in de bewoners. We maakten de prachtigste 
plannen. Op papier. Bewoners sprak ik niet. Als ik ze sprak, waren het de bewoners die 
de wijk vertegenwoordigden en zich als professional gedroegen.  

Een collega die wel in de wijk rondliep, stuurde me naar buiten. Voor iemand die alle 
wijsheden uit boeken en achter het bureau had opgebouwd, was dat een grote stap. 
Doodeng vond ik het. Toch is dat het beste wat mij is overkomen. Ze bracht me in 
contact met bewoners die ik nog nooit gesproken had. Ik ging op gesprek bij deze 
mensen thuis. Schoorvoetend stond ik bij een van de bewoonsters voor de deur. Ik belde 
aan. Ik voelde me ongemakkelijk toen ik mijn schoenen moest uitdoen, want dat kende ik 
niet. Maar wat werd ik gastvrij ontvangen. Niet één keer, maar bij elk gesprek was de 
tafel voor mij gedekt met allerlei lekkers.  

Ik hoorde van mijn eerste bewoonster hoe ze als jong meisje in de wijk was komen 
wonen. Ze vertelde me over haar thuisland. Maar nog belangrijker: ze gaf me een inkijkje 
in haar leven en het leven van haar familie en kinderen. Ze vertelde me hoe ze dacht 
over de toekomst van haar kinderen en waar ze zich zorgen over maakte. Ze maakte me 
duidelijk wat er in de wijk nodig was, om ervoor te zorgen dat haar kinderen meer kansen 
kregen. Ik was zelf net moeder geworden en kon me goed voorstellen waar haar drive 
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vandaan kwam. Na enkele gesprekken met verschillende bewoners ging het voor me 
leven.  

Ik begreep toen pas met hoofd en hart wat er speelde in de wijk. Met die verhalen onder 
de arm ontwikkelde ik vervolgens de mooiste plannen.’  

 

 

Inmiddels ben ik vele wijken, bewoners en verhalen verder. Ik kom overal en heb de 
grootste verschillen in Nederland gezien en ervaren. Mij laatste project startte in de 
Haagse Schilderswijk, een wijk waarvan ik vele onheilspellende beelden op het journaal 
had gezien. Bang ben ik daar nooit geweest. Wel gefascineerd door de mensen die er 
leven en de mensen die proberen hun leefomgeving te verbeteren. Dat was nooit 
gebeurd als ik destijds niet achter mijn bureau vandaan gekomen was en in gesprek was 
gegaan.  

In gesprek gaan, dat klinkt simpel, toch? Als je blijft steken bij de vraag ‘Hoe zorg ik 
ervoor dat niet alleen de grijze, hoogopgeleide 60+’er aan tafel zit bij mijn project, maar 
ook die allochtone moeder en de jongeren uit de wijk?’, dan voer je nog steeds geen 
gesprek met deze bewoners. Je praat dan over hen. De grootste barrière om in contact 
te komen met de mensen die je niet kan bereiken, zit dan ook in jezelf. Maak het voor 
jezelf niet moeilijker dan het is: zoek de mensen die je wilt spreken op in de wijk, maak 
contact met hen, van mens tot mens, en vraag hen wat zij belangrijk vinden. Dan gaan er 
hele mooie werelden voor je open.  
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Als je weerstand voelt om achter je bureau vandaan te komen en in gesprek te gaan, 
pak dan een pen en papier en noteer alle redenen die je kan bedenken, die je 
tegenhouden om naar buiten te gaan. Van: ‘Ik weet niet wat ik moet zeggen tegen 
bewoners?’, tot aan: ‘Ik heb daar geen tijd voor.’  

Bedenk bij elke reden die jou belemmert om naar buiten te gaan een manier om die 
belemmering weg te nemen.  
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2. Word een talenwonder  

Op de middelbare school was ik absoluut geen talenwonder. Ik ben een techneut, dus 
liet ik Frans al snel vallen. Met Duits en Engels ben ik altijd net met de hakken over de 
sloot over gegaan. Toch ben ik een talenwonder geworden, door te werken aan 
projecten.  

Verschillende talen  
In de wijk struikel je soms letterlijk over de verschillende talen die gesproken worden: 
Nederlands, Marokkaans, Turks, Syrisch of Pools. Het is nog maar een greep uit de talen 
waarmee je te maken krijgt. In dat geval is een vertaler nodig om elkaar te kunnen 
begrijpen.  

Die taalbarrière bestaat ook tussen bewoners onderling. Behalve dat zij letterlijk 
verschillende talen spreken, spreken zij ook nog vanuit een ander perspectief, 
bijvoorbeeld door verschil in generatie. Waar de jongeren vinden dat ze lekker aan het 
chillen zijn, zeggen ouderen dat ze last hebben van hangjongeren. Ze spreken weliswaar 
allebei Nederlands, maar beschrijven hetzelfde vraagstuk vanuit hun eigen beleving en 
taal.  

Het onderwerp waarmee je aan de slag bent, kent ook zijn eigen vocabulaire. Wanneer je 
in je eerste project bijvoorbeeld aan de slag gaat met de warmtetransitie, kom je termen 
tegen als: warmtenetten, all electric, isolatieniveaus, warmtepompen, maatschappelijke 
transitiekosten, volloopscenario’s en BAK’s. Je mag wel een woordenboek aanschaffen 
om te begrijpen waarover het gaat.  
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Sommige projectmanagers zoeken de oplossing in Jip-en- Janneketaal. Dat is een mooi 
streven: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan. Toch ontkom je niet aan het gebruik 
van vaktaal. Heb jij ooit een begroting gezien in Jip-en-Janneketaal? Daar komen toch 
echt vaktermen aan te pas. De kunst is alleen om die ingewikkelde begroting uit te 
leggen alsof het een huishoudportemonnee is. Dan wordt het voor iedereen weer 
begrijpelijk.  

Alle vakgebieden hebben hun eigen jargon. Ieder mens spreekt een eigen taal en vanuit 
een eigen perspectief. Aan jou als projectmanager de opgave om de verschillende talen 
in deze werelden te begrijpen en te spreken, zodat je de werelden kan verbinden.  

Vertalen  
Joke de Haan (Diverz Welzijn) werkt als welzijnsorganisatie veel samen met gemeentes. 
Zij liep er tegenaan dat ze wel kon vertellen door verhalen welke resultaten ze bereikt 
had, maar dat dat niet voldoende was om geloofwaardig te zijn bij de ‘blauwe’ mensen. 
Dit zijn mensen die volgens het DISC-profiel worden bestempeld als analyticus. Door 
dezelfde resultaten in een andere taal te verwoorden, lukte het haar wel.  

‘‘Ik ben nu veel meer bezig met de blauwe, meetbare kant en zorg dat die kant op 
orde is. Je gaat tegen jezelf inwerken, of wordt ongeloofwaardig als je je 
resultaten niet kan aantonen met onderzoek. De ‘blauwe partij’, zo noem ik deze, 
herkent zaken die ik inbreng niet en blijft daardoor met stelligheid vanuit eigen 
beelden naar de realiteit kijken en denkt dat zij gelijk heeft, terwijl jij aan de 
andere kant zeker weet dat het anders is. Dan moet je een manier zoeken, die 
helpt om een gezamenlijk beeld te ontwikkelen dat zij ook snappen. Daarom ben 
ik een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) gaan doen.’  

Ook in de samenwerking tussen professionals en bewoners is vertalen nodig. Marnix ten 
Holder (Jonge Honden) organiseerde het participatieproces bij een onderhoudsproject. 
Hij vertelt over zijn rol, waarin hij bewaakte wat belangrijk was voor bewoners en de rol 
van vertaler op zich nam:  

‘In de samenwerking met bewoners is het belangrijk om jezelf in te leven in hoe 
bewoners het proces ervaren. Die willen gewoon weten wat het kost en daarop 
moet je een antwoord hebben, anders heb je geen gesprek. Ik ben daarnaast 
continu bezig geweest met het eenvoudig uitleggen van technische dingen. 
Techneuten hebben de neiging om alle details te willen vertellen. Ik denk steeds: 
wat moeten bewoners echt weten en hoe leg ik dat simpel uit. Ik speelde daar 
echt de rol van vertaler.’  

Gewoon kopiëren 
Je verhaal vertellen in de woorden die je tegenspeler zelf ook gebruikt, helpt ook om 
elkaar te begrijpen. Gewoon die ander kopiëren dus. Heidi van Otten (projectmanager bij 
een grote gemeente) legt uit hoe ze dat doet.  

‘‘Veel wethouders zijn allergisch voor bepaalde woordkeuzes. Dan slaan ze 
meteen aan. Tijdens een verkennend gesprek probeer ik erop te letten welke 



 

Drie verhalen uit Projectmanagers geheimen – Mariëlle de Groot 2020© 

woorden iemand gebruikt en wat hij benadrukt. Dan schrijf je je verhaal in andere 
woorden dan je zelf misschien zou doen. Dat heb ik me aangeleerd bij 
subsidieaanvragen. Daar speelt dat ook: je moet de woorden opschrijven die zij 
gebruiken in hun uitvraag. Dat leer je door te oefenen en hulp te vragen aan 
mensen die de ontvanger kennen en kunnen meelezen.’  

Ook al was je op de middelbare school geen talenwonder, als je projecten wilt 
realiseren, ontkom je er niet aan om je te verdiepen in de verschillende talen en deze te 
leren spreken. Alleen dan ben je in staat om verbindingen te leggen tussen de wereld 
van de bewoners aan de ene kant en de wereld van overheid, woningcorporaties en 
fondsen aan de andere kant. Door al die jaren heen heb ik die verschillende talen leren 
spreken. Ik noem mijzelf daarom een talenwonder, al is mijn Duits allerbelabberdst en 
heb ik voor Engels nooit hoger gescoord dan een 6.  

 

 

Welke taal wil jij leren spreken? Wat is de eerste stap om je hierin te verdiepen?  
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3. Maak fouten en leer ervan 
 
Een beladen onderwerp  
Fouten maken, is een beladen onderwerp. Je kent vast iemand die stevig is afgerekend 
op zijn fouten. Iemand die een aantekening in zijn dossier heeft gekregen, of iemand die 
zijn baan daardoor is kwijtgeraakt. Toen ik net begon met het vak van projectmanager, 
durfde ik helemaal geen fouten te maken. Sterker nog, ik was alleen maar bezig met 
ervoor te zorgen dat ik niets fout deed. Als projectmanager was ik immers degene die 
moest weten hoe het moest. Er was geen haar op mijn hoofd die eraan dacht om toe te 
geven dat ik soms geen idee had. Laat staan dat ik het aandurfde om te experimenteren 
en fouten te maken om ervan te leren.  

Ik dacht dat ik alles moest weten en kunnen. Dat bleek later een cruciale denkfout. Laat 
ik je meenemen in een verhaal uit het begin van mijn eigen carrière als projectmanager.  

‘‘Ik werkte eens aan een herstructureringsproject in een krimpgebied, waar ik me 
met hart en ziel aan had verbonden. Het was een wijk met een stevig vraagstuk, 
waar fysieke, sociale en economische problemen zich opstapelden. Al lange tijd 
was er door de woningcorporatie niet meer geïnvesteerd in de woningen in het 
gebied. De gemeente zette druk op ons, om nu eindelijk eens iets te gaan doen. Ik 
ging in gesprek met de bewoners en hoorde hun verhalen. Ik doorleefde de 
situatie waarin zij zaten en voelde de noodzaak om snel tot een goedgekeurd 
investeringsbesluit te komen, omdat het welzijn van de bewoners ervan afhing. Ik 
vertelde mijzelf dat dit niet mocht misgaan en dat we de deadline voor de 
besluitvorming hoe dan ook moesten halen.  

Doordat ik mijzelf vertelde dat er niets mocht misgaan, als we de deadline wilden 
halen, focuste ik me juist volledig op wat er wel kon misgaan. In een complex 
project zijn dat een heleboel punten; belangrijke, maar vooral ook zaken die 
eigenlijk geen risico zijn. Het effect was dat ik de onderdelen die echt risicovol 
waren te weinig aandacht gaf en vergat te controleren of het rekenwerk wel van 
voldoende kwaliteit was. Ik stelde geen kritische vragen, juist op een onderwerp 
dat een project volledig tot stilstand kan brengen.  

Dit is exact wat er gebeurde. Die deadline van de besluitvorming werd gehaald en 
het project werd met waardering voor de aanpak goedgekeurd. Na de 
besluitvorming kwam aan het licht dat posten niet begroot waren en dat er grote 
financiële tekorten in het project zaten. Omdat het project uit verschillende 
deelprojecten bestond, en de fouten die bij een deelproject gemaakt waren 
vervolgens ook bij de andere tien deelprojecten terugkwamen, ging het om grote 
bedragen, waardoor de onrendabele top vele malen groter was dan voorzien. Het 
project kwam met een klap tot stilstand. Niks geen verbetering van de woning en 
de woonomgeving voor de bewoners. Niks project van de grond. Uiteindelijke 
kostte dit project me ook nog mijn baan. Drama... voor mijzelf en voor de 
bewoners. Juist door geen fouten te willen maken, maakte ik een enorme 
blunder, waardoor het project stagneerde.’  
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Het kost 10.000 uur om ergens vaardig in te worden  
Het kost ten minste 10.000 uur om ergens expert of meester in te worden (Anders 
Ericsson). Het vak van projectmanager is daarop geen uitzondering. Je kan niet alles 
weten als je aan projecten werkt. Dat geldt zelfs voor zeer ervaren projectmanagers. Het 
vak en de onderwerpen waaraan we werken, is te veelomvattend om alles zelf te 
kunnen overzien. Het is daarom de kunst om zo snel mogelijk de relevante kennis, kunde 
en vaardigheden in de vingers te krijgen. Degene die de meeste fouten maakt en 
daarvan leert, is degene die uiteindelijk het vak het beste beheerst en in staat is om een 
project te laten slagen. Als je je werk zonder fouten probeert te doen, blijf je binnen de 
gebieden die jou al bekend zijn en staat je groei stil. Juist door nieuwe gebieden te 
betreden, in de wetenschap dat je dan fouten gaat maken, helpt je verder om uit te 
groeien tot een projectmanager die het vak meester is.  
 
Angst hoort erbij  
Doelbewust stappen zetten, in de wetenschap dat je fouten gaat maken, kan je naar de 
keel grijpen. Bij mij is dat ook nog altijd het geval. Angst om het verkeerd te doen, voert 
dan de boventoon. Eigenlijk roept alles wat nieuw is een ongemakkelijk gevoel op. Bij het 
ene onderwerp meer dan bij het andere, maar dat gevoel is er altijd. Angst kan je 
blokkeren, maar is geen reden om nieuwe manieren van werken uit de weg te gaan. De 
angst voor het onbekende hoort erbij en verdwijnt zodra je de eerste stap zet en het gaat 
doen. Als je de hobbel genomen hebt en in actie komt, is het nare gevoel weg.  
 
Maak vooral nieuwe fouten  
Het is daarbij de uitdaging om de juiste fouten te maken. Het is zonde van je tijd als jij 
dezelfde fout maakt die een collega twee weken eerder ook maakte. Daar is een 
prachtquote over, die is bedacht door de mensen achter Omdenken:  

‘Het gaat erom dat we nieuwe fouten maken, oude zijn al gemaakt.’ 

Door tijd te nemen voor reflectie (ook al denk je dat je daar geen tijd voor hebt), te kijken 
naar andere collega’s, of te leren van mentoren die het vak al jaren in de vingers hebben, 
zet je stappen en verlaag je de kans dat je fouten maakt, die al eerder gemaakt zijn. Door 
vervolgens met deze bagage zelf te gaan doen in de praktijk, ben je in staat om je te 
richten op die onderdelen die jouw project of situatie uniek maken. Als je leert van fouten 
die anderen al gemaakt hebben, blijven er echt nog genoeg situaties over waarin je zelf 
nieuwe fouten kan maken.  
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Ga eens 10 of 15 jaar terug in de tijd.  

Neem een gebeurtenis uit die periode in gedachten, waarin jij een fout hebt 
gemaakt. Een beslissing die je later moest bijstellen. Een verkeerde aanpak of 
gewoon een onhandige uitspraak waar een ander op reageerde. Of juist iets wat je 
niet hebt gezegd.  

Het mag iets groots zijn of iets kleins. Misschien krijg je er nu nog steeds een beetje 
buikpijn van, al hoeft dat niet per se. Als het maar een gebeurtenis is die je met de 
kennis en ervaring van nu anders zou aanpakken.  

Als je de situatie in gedachten hebt, beantwoord dan vervolgens de volgende twee 
vragen: 

1. Wat heb je van die situatie geleerd of tot welk inzicht kwam je? 
2. Wat heb je in de jaren bereikt juist door die les of dat inzicht?  

Realiseer je vervolgens dat zonder de les of het inzicht uit die eerdere ‘fout’ je dit 
nooit had kunnen bereiken.  
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Meer lezen? 

Projectmanagers geheimen kan je bestellen via 
www.marielledegroot.nl/projectmanagersgeheimen.  

Er is ook een versie beschikbaar voor de E-reader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


