
Systemisch werken in de praktijk

Hoe pas je systemisch werken 
succesvol toe?

De uitvoering is altijd afhankelijk van verschillen-
de factoren, zoals de opdracht, de betrokken 
mensen en de relatie tussen opdrachtgever en 
-nemer. Met andere woorden: systemisch 
werken is maatwerk. Daarom is de 
aanwezigheid en visie van een projectmanager 
essentieel, die het speelveld overziet, de doelen 
van stakeholders centraal stelt en op basis 
daarvan de beste roadmap uitstippelt.

Stakeholders binnen en buiten een project spreken vaak 
een eigen taal, compleet met eigen definities en vakjargon. 
Dat leidt tot miscommunicaties. Onderken dat, praat erover 
en hanteer één gemeenschappelijke taal. Als iedereen door 
dezelfde bril naar een project kijkt, leidt dat tot betere 
besluiten.

3. Eén gezamenlijke taal 

Een groot project kent vaak verschillende stakeholders, van 
opdrachtgevers tot aannemers, die verschillende doelen 
nastreven. Daarom is het belangrijk dat ieders belangen vanaf 
dag één duidelijk zijn, gerespecteerd worden en met elkaar in 
lijn gebracht worden. Het grotere, overkoepelende belang (die 
van de eindgebruiker) moet daarbij altijd voorop staan.

1.Alle neuzen dezelfde kant op 

Projectmanagers hebben de belangrijke rol om stakeholders bij elkaar 
te brengen, goede dialogen op gang te brengen en samenwerking te 
faciliteren. Kortom: ze moeten leiders zijn. Een goede projectmanager 
stroomlijnt het organisatorische gedeelte van een project, zet mensen 
in op basis van hun talenten en interesses en stelt het project en zijn 
team centraal.

2. De juiste mensen, op de
juiste plek, op het juiste moment
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Vier essentiële pijlers
voor een goed

georganiseerd project

Task
Welke taken

moeten er binnen
het systeem

verricht worden?

Capabilities
Wat is de bijdrage van het
systeem aan de omgeving?

Objective
Wat is het

beoogde doel/
gebruik van het

systeem?

Structure
Met welke

oplossingen
kunnen deze taken
verricht worden?

Systemisch (samen)werken
4 principes om een project wél gestroomlijnd te laten verlopen

Tunnels, energiecentrales, hoogspanning-stations… 
Veel grote projecten lopen vertraging op, overschrijden 
het budget of bereiken niet het gewenste resultaat. 
Meestal heeft dat niets te maken met technische aspecten, 
maar zijn de oorzaken van organisatorische aard.

Denk aan miscommunicaties of stakeholders die niet 
op één lijn zitten. Jammer, zegt Leo van Ruijven
(principal systems engineer bij Croonwolter&dros). Hij 
deed promotieonderzoek naar het falen van grote projecten 
en ontwikkelde een oplossing: systemisch samenwerken.

Om een project te laten slagen, is het belangrijk om voort-
durend te reflecteren op waarom je het maakt (structuur van 
doelen), welke taken hiertoe vervuld moeten worden volgens 
welke principes (de structuur van taken) en welke structuur
van oplossingen (fysieke structuur) er nodig is om de doelen
te bereiken. Stel aan de hand van de resultante van deze drie 
structuren (de capability structuur) constant de vraag: is dit
wat we nog steeds voor ogen hebben?
Maar reflecteer ook binnen de (project)organisatie: wat leren
we hier van, zit iedereen nog steeds goed op hun plek en 
kunnen ze zich voldoende ontwikkelen?

4. Reflectie, reflectie, reflectie

Systemisch werken in de praktijk

Wanneer pas je systemisch 
werken toe?

Systemisch werken komt bij uitstek tot zijn recht 
bij projecten waar verschillende disciplines 
samenkomen, die gezamenlijk één eindproduct 
creëren. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van 
een tunnel, waarbij verschillende vakmensen 
betrokken zijn. Van betonproducenten tot 
elektrotechnici. Maar denk ook aan de bouw 
van een kernreactor of hoogspanningsstation.

Systemisch werken in de praktijk

Wat levert systemisch
werken op?

De voordelen van systemisch werken kunnen 
enorm zijn. Van een beter eindproduct (beter 
toegespitst op de wensen van de eindklant en 
asset management) tot besparingen op zowel 
tijd als geld. Maar denk ook aan meer tevreden-
heid (én minder frustratie) bij medewerkers, 
omdat ze meer ruimte krijgen voor innovatie
en creativiteit.
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