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Abstract 

In multi-project omgevingen is een continue strijdvlak op het gebied van resource allocatie. Er zijn 

nog geen gevalideerde kwaliteitscriteria bekend vanuit de literatuur die de mate van succes van 

resource allocatie kunnen aantonen, terwijl hier wel behoefte aan is. In dit onderzoek is op basis van 

literatuurstudie een ontwerp gedaan van kwaliteitscriteria. Deze zijn vervolgens in de praktijk 

gevalideerd in een casusorganisatie. Het resultaat van dit onderzoek beschrijft de ontwikkeling van 

de kwaliteitscriteria en de validatie hiervan in de praktijk. Conclusie is dat deze methodologie goed 

toepasbaar is voor de validatie van kwaliteitscriteria voor resource allocatie. In vervolgonderzoek 

kan dit nog breder worden gevalideerd.  

Sleutelbegrippen 

Resource allocatie, multi-project management, kwaliteitscriteria, praktijkvalidatie. 
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Samenvatting 

Bedrijven werken in een continue veranderend landschap. Om competitief te zijn en te blijven is het 

daarom nodig dat bedrijven hun bedrijfsprocessen continue aanpassen. Dit continue aanpassen kan 

ertoe leiden dat een bedrijf meerdere parallelle projecten heeft, met elk eigen doelen, tijdspaden en 

projectleiders. De menselijke resources die beschikbaar zijn voor het uitvoeren van de projecten zijn 

vaak voor meerdere projecten inzetbaar. Dit leidt tot een spanningsveld in de toewijzing van deze 

human resources aan de verschillende projecten. Er is veel onderzoek gedaan naar de optimalisatie 

van deze resource allocatie en verschillende methoden hiervoor. Echter, er zijn nog geen 

kwaliteitscriteria vastgesteld die hierbij gebruikt kunnen worden. Doel van dit onderzoek is het op 

basis van de literatuur vaststellen van een lijst aan mogelijke kwaliteitscriteria hiervoor en deze in de 

praktijk te valideren.  

Voor het samenstellen van de lijst van potentiele kwaliteitscriteria is gestart met een 

literatuurreview. Er is nog geen gestructureerd onderzoek naar mogelijke kwaliteitscriteria gedaan, 

daarom is een brede zoekopdracht vanuit verschillende invalshoeken geformuleerd en is in de 

bronnen beschikbaar binnen de Open Universiteit een literatuuronderzoek gestart. Dit is uitgevoerd 

door een groep onderzoekers, die elk een andere invalshoek hebben gekozen. Op basis van 

verschillende zoekopdrachten zijn de gevonden artikelen gescreend op relevantie voor het 

onderzoek en vervolgens meer in de diepte doorzocht op termen die zouden kunnen wijzen op 

kwaliteitscriteria voor resource allocatie. De gevonden termen van alle onderzoekers zijn 

samengevoegd en middels open card sorting gecategoriseerd tot 11 potentiele kwaliteitscriteria. 

Deze zijn voorzien van een titel en een omschrijving volgens een vastgesteld format.  

In het tweede deel van het onderzoek zijn deze 11 kwaliteitscriteria in de praktijk getoetst middels 

semi-gestructureerde interviews bij 6 verschillende stakeholders van een caseorganisatie. Op basis 

van de transcripten van deze interviews zijn zinsdelen geselecteerd die wijzen op argumenten voor 

of tegen de rol van de potentiele kwaliteitscriteria in de praktijk. Deze zinsdelen zijn middels open 

card sorting samengevoegd tot categorieën van verschillende argumenten en voorzien van een 

omschrijving van het argument. Dit heeft geleid tot 16 argumenten voor de verschillende 

kwaliteitscriteria en 17 argumenten tegen de verschillende criteria, waar bij 9 van de 11 

kwaliteitscriteria zowel argumenten voor als tegen het criterium vanuit de praktijk werden 

aangegeven. Daarnaast zijn vanuit de card sorting op basis van de interviews 2 nieuwe potentiele 

kwaliteitscriteria beschreven, te weten: 12a) de balans tussen projecten en beheertaken en 12b) de 

balans tussen verschillende afdelingen. Omdat in dit onderzoek de focus ligt op projectorganisaties 

en niet op organisaties die zowel projecten als beheer doen, is criterium 12a later alsnog 

geëxcludeerd.  

Gezien de kleine aantallen interviews en omdat bij de meeste criteria zowel positieve als negatieve 

argumenten gegeven zijn is het niet mogelijk om een conclusie te trekken over welke criteria 

bruikbaar zijn in de praktijk voor resource allocatie. Daarom is de conclusie van dit onderzoek meer 

methodologisch ingestoken: 

Het is mogelijk om een lijst van potentiele kwaliteitscriteria voor resource allocatie bij multi-

projectmanagement samen te stellen door middel van card sorting van informatie verzameld 

middels literatuuronderzoek. Deze lijst van potentiele kwaliteitscriteria zijn vervolgens te valideren 

in caseorganisaties middels semi-gestructureerde interviews om zo met behulp van card sorting van 

de interviewresultaten te komen tot een overzicht van argumentaties voor of tegen de rol van de 

kwaliteitscriteria in resource allocatie. De belangrijkste aanbeveling van dit onderzoek is om de 

praktijkvalidatie verder uit te breiden over meerdere caseorganisaties, waarbij ook gestructureerd 

informatie wordt verzameld over het type organisatie en andere organisatiekenmerken. Met de 

resultaten hiervan kan een meta-analyse worden uitgevoerd naar de validatie van de 
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kwaliteitscriteria in de praktijk en daarbij ook onderzocht worden welke organisatiekenmerken 

invloed hebben op de validatie van de kwaliteitscriteria.  
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Summary 

Companies operate in a continuously changing landscape. Therefore, to be and to remain 

competitive, companies need to continuously adapt their business processes. This continuous 

adaptation can result in a company having multiple projects in parallel, each with its own goals, 

timelines and project leads. The human resources available to perform the projects are often 

overarching on these projects. This leads to a tension in the allocatie of these human resources to 

the different projects. Much research has been done on the optimization of this resource allocatie 

and different methods for resource allocatie. However, no quality criteria have yet been established 

that can be used for this purpose. The goal of this research is to establish a list of possible quality 

criteria for resource allocatie based on literature and to validate them in practice.  

To compile the list of potential quality criteria, a literature review was started. No structured 

research into possible quality criteria has yet been done, so a broad search was formulated from 

various angles and a literature search was started in the sources available within the Open 

University. This was carried out by a group of researchers, each of whom took a different angle of 

view. On the basis of various queries, the articles found were screened for relevance to the research 

and then searched more in depth for terms that could point to quality criteria for resource allocatie. 

The terms found by all researchers were combined and, by means of open card sorting, aggregated 

into 11 potential quality criteria. These were given a title and a description according to a pre-set 

format.  

In the second part of the research these 11 quality criteria were tested in practice by means of semi-

structured interviews with 6 different stakeholders in a case organization. Based on the transcripts 

of these interviews, phrases were selected that point to arguments pro or con the role of the 

potential quality criteria in practice. These phrases were assembled into categories of different 

arguments using open card sorting and fitted with a description of the argument. This resulted in 16 

arguments for the different quality criteria and 17 arguments against the different criteria, with 9 of 

the 11 quality criteria having both arguments for and against the criterion. In addition, from the card 

sorting based on the interviews 2 new potential quality criteria were described, namely: 12a) the 

balance between projects and maintenance tasks and 12b) the balance between different 

departments. Because the focus in this study is on project organizations and not on organizations 

that do both projects and maintenance, criterion 12a was later excluded.  

Given the small number of interviews and that for most criteria both positive and negative 

arguments were given, it is not possible to draw a conclusion about which criteria are validated in 

practice of resource allocatie. Therefore, the conclusion of this study is more methodological: 

It is possible to compile a list of potential quality criteria for resource allocatie in multi-project 

management by card sorting of information collected through literature review. This list of potential 

quality criteria can be validated in case organizations in order to achieve an overview of arguments 

for or against the role of quality criteria in resource allocatie. The main recommendation of this 

study is to further extend the validation across multiple case organizations, in combination with 

collecting structured information on organization type and other organizational characteristics. With 

the results, a meta-analysis can be conducted on the validation of the quality criteria, also examining 

which organizational characteristics influence the validation of the quality criteria.  
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1. Introductie  
 

1.1. Achtergrond 
Bedrijven werken in een continue veranderend landschap. Dit komt zowel door toenemende macht 

van consumenten, toenemende kwaliteitseisen en toegenomen competitie in de markt, als door 

toenemende technologische mogelijkheden (Davenport & Short, 1990). Om competitief te zijn en te 

blijven is het daarom nodig dat bedrijven hun bedrijfsprocessen continue aanpassen. Dit continue 

aanpassen kan ertoe leiden dat een bedrijf meerdere parallelle projecten heeft, met elk eigen 

doelen, tijdspaden en projectleiders. Dit totaal aan projecten wordt ook wel een project portfolio 

genoemd. Het managen van zo’n project portfolio is een specifiek vlak van onderzoek, multi-project 

management (Engwall & Jerbrant, 2003). De toewijzing van resources aan de verschillende projecten 

in zo’n omgeving zorgt voor een spanningsveld. Er is al veel onderzoek gedaan naar methoden om 

deze resource toewijzing te optimaliseren (Ponsteen & Kusters, 2015). Er zijn echter nog geen 

kwaliteitscriteria vastgesteld om het resultaat van de resource toewijzing te meten. In dit onderzoek 

worden deze kwaliteitscriteria onderzocht en gevalideerd in een praktijkonderzoek.  

 

In hoofdstuk 2 zal op basis van literatuuronderzoek een voorstel gedaan worden voor 

kwaliteitscriteria die gebruikt kunnen worden voor het toetsen van resource allocatie. In hoofdstuk 3 

zullen methoden ontwikkeld worden om deze kwaliteitscriteria samen te voegen en in de praktijk te 

valideren. In hoofdstuk 4 zullen de kwaliteitscriteria worden samengevoegd en zal de 

praktijkvalidatie bij een casusorganisatie worden geresulteerd. Hoofdstuk 5 zal de resultaten van dit 

onderzoek bediscussiëren en conclusies trekken. Daarnaast zal vooruit gekeken worden naar verder 

onderzoek wat uitgevoerd kan worden met de behaalde resultaten en naar aanbevelingen voor de 

praktijk.  

1.2. Gebiedsverkenning 
Er is al veel onderzoek gedaan binnen het gebied van de management wetenschappen naar multi-

project management, resource allocatie en verschillende methoden hiervoor. Om dit onderzoek 

goed te kunnen begrijpen is het belangrijk de verschillende begrippen te kunnen plaatsen en 

onderscheiden.  

Een multi-project omgeving kan ontstaan door de hierboven beschreven noodzakelijke aanpassingen 

binnen een bedrijf om concurrerend te blijven. Deze omgeving wordt door Ponsteen en Kusters 

(2015) omschreven als een set projecten, niet noodzakelijk gerelateerd, die de resources delen uit 

een gezamenlijke resource pool. De set projecten wordt gestructureerd gemanaged en projecten 

worden opgeleverd volgens de doelen van de organisatie. Deze multi-project omgeving kan een 

bewuste keuze zijn vanuit de bedrijfsstrategie, maar het kan ook een onbedoeld resultaat zijn van 

meerdere verschillende projecten met onafhankelijkheden en aparte doelen, die min of meer 

toevallig simultaan verlopen. (Engwall & Jerbrant, 2003)  

De projecten binnen deze multi-project omgeving moeten gemanaged worden. Het simultaan 

managen van de gehele collectie aan projecten als een geheel wordt ook wel project portfolio 

management genoemd (Meskendahl 2010). Hierbij wordt de term project portfolio gebruikt voor 

een set projecten die dezelfde resources delen en beconcurreren binnen dezelfde organisatie 

(Meskendahl 2010). Het structureren van dit project portfolio is het periodieke proces van evalueren 
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en selectie van nieuwe projectvoorstellen en lopende projecten onder strategische en andere 

randvoorwaarden (Meskendahl 2010).  

Binnen project portfolio’s en multi-project omgevingen vindt de grootste competitie plaats op het 

gebied van de resources, waarmee meestal alleen de human resources worden bedoeld (Dong et al, 

2015), dit geldt ook voor het gebruik van dit begrip in dit onderzoek. Het toewijzen van deze 

resources aan de verschillende projecten wordt resource allocatie genoemd. Breder bekeken valt 

onder resource allocatie ook de issues met betrekking tot prioritering van projecten en verdeling van 

personeel tussen verschillende projecten en de zoektocht naar specifieke resources. Als er echter 

geen resources beschikbaar zijn kan de resource allocatie ook leiden tot het herverdelen van 

resources wat weer kan leiden tot negatieve effecten op andere projecten binnen een project 

portfolio. Dit leidt vaak tot continue concurrentie op resources tussen projecten, wat kan leiden tot 

reactief gedrag en korte termijn probleem oplossing (Engwall & Jerbrant, 2003).  Dit laatste 

concurrerende effect van resource allocatie maakt het belangrijk om resource allocatie problemen 

op te lossen om de organisatie goed te laten functioneren (Ponsteen & Kusters, 2015).   

 

1.3. Probleemstelling 
De verscheidenheid aan projecten in een multi-project omgeving moet gemanaged worden, op 

verschillende gebieden. Een belangrijk gebied waar conflicten tussen de verschillende projecten 

kunnen ontstaan zijn gezamenlijke resources. Over het algemeen zijn de beschikbare resources 

kleiner dan de aanspraak die de projecten hierop willen doen (zowel op tijd, specifieke resources als 

materialen). In deze resource allocatie zijn verschillende belanghebbenden, zoals projectleiders, 

lijnmanagers, hoger management en de projectmedewerkers zelf.  

 

Om de resource allocatie te vereenvoudigen en problemen hierbij te verminderen zijn verschillende 

methoden ontwikkeld in de literatuur. Grofweg kunnen deze onderscheiden worden op twee assen: 

mens-gebaseerde toewijzing versus machine-gebaseerde toewijzing en gecentraliseerde toewijzing 

versus gedecentraliseerde toewijzing (Ponsteen & Kusters, 2015). Er is nog geen consensus welke 

resource allocatie methode de voorkeur heeft in welke situatie.  

 

Het is echter belangrijk om het resultaat van de resource allocatie te kunnen meten in de vorm van 

toetsbare kwaliteitscriteria. Als het mogelijk wordt om het resultaat van resource allocatie te meten, 

kan dit zowel op wetenschappelijk gebied als in de praktijk veel opleveren. In de wetenschap kunnen 

methoden met grotere betrouwbaarheid worden ontwikkeld en gevalideerd en in de praktijk kan dit 

leiden tot betere resource allocatie. In de wetenschappelijke literatuur zijn nog geen gevalideerde 

kwaliteitscriteria beschreven voor het toetsen van resource allocatie, waardoor dit meten niet of 

niet gestructureerd gebeurt.  

 

1.4. Opdrachtformulering 
Dit onderzoek zal bijdragen aan het opstellen van gevalideerde kwaliteitscriteria voor het toetsen 

van het resultaat van resource allocatie in verschillende situaties. Hiervoor zullen de volgende 

onderzoeksvragen moeten worden beantwoord: 

 

1. Welke kwaliteitscriteria worden er in de literatuur gesuggereerd om resource 

allocatie te toetsen? 
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2. Welke lijst van kwaliteitscriteria kan op basis van literatuuronderzoek worden 

vastgesteld?  

3. Welke kwaliteitscriteria van bovenstaande lijst kunnen in de praktijk worden 

gevalideerd en wat is hiervan de onderbouwing? 

 

De antwoorden op de eerste twee vragen kunnen gebruikt worden om een onderzoeksmethode te 

ontwerpen waarmee de laatste vraag beantwoord kan worden. Door het opleveren van 

gevalideerde kwaliteitscriteria voor resource allocatie zal dit onderzoek een belangrijke bijdrage 

kunnen leveren in de kwaliteit van resource allocatie bij multi-project portfolio’s in de praktijk en 

daarnaast ook in de wetenschap bij onderzoek naar resource allocatie en resource allocatie 

methoden.   

 

1.5. Motivatie / relevantie  
De resultaten van dit onderzoek kunnen zowel een maatschappelijke als wetenschappelijke 

relevantie hebben. Veel grote bedrijven hebben problemen met hun resource allocatie bij multi-

project portfolio’s. Zo ook  in de (semi-)publieke sector, denk aan belastingdienst, overheid, SVB, 

ziekenhuizen, waar de laatste jaren meerdere problemen in de publiciteit geweest zijn met enorme 

budgetoverschrijdingen en vertraging van (ICT)projecten. Dit gaat ten koste van publieke gelden. 

Door het halen van winst uit betere resource allocatie kunnen dit soort problemen in de toekomst 

mogelijk ondervangen worden.  

 

Toetsen van onderzoek in de praktijk is belangrijk om theoretische kaders te valideren. Met het 

resultaat van dit onderzoek wordt het mogelijk gemaakt om het resultaat van resource allocatie te 

toetsen aan gevalideerde kwaliteitscriteria. Door dit meetbaar te maken, kan een kwaliteitsslag 

gemaakt worden in het onderzoek naar resource allocatie methoden. Methoden kunnen hiermee 

verder ontwikkeld worden en het wordt mogelijk eerder kanshebbers te selecteren waardoor meer 

focus kan ontstaan in het onderzoek.  

1.6. Aanpak in hoofdlijnen 
In dit inleidende hoofdstuk 1 is het probleem en de achtergrond van het probleem rondom 

kwaliteitscriteria van resource allocatie geïntroduceerd. In hoofdstuk 2 zal op basis van 

literatuuronderzoek een voorstel gedaan worden voor een set van kwaliteitscriteria om de kwaliteit 

van resource allocatie te meten. In hoofdstuk 3 worden twee methoden geïntroduceerd, eerst een 

methode om de gevonden kwaliteitscriteria uit het literatuuronderzoek samen te voegen en te 

classificeren tot een hanteerbare lijst, gevolgd door een methode om deze lijst met kwaliteitscriteria 

in de praktijk te valideren. In hoofdstuk 4 zal aan de hand van deze methode in een casusorganisatie 

de validatie worden uitgevoerd. Doel van de validatie is om van de lijst kwaliteitscriteria in de 

praktijk aan te tonen van welke criteria herkend wordt dat zij een rol spelen in het resource allocatie 

proces en op welke manier. Hoofdstuk 5 zal de resultaten van dit onderzoek bediscussiëren en 

conclusies trekken en zal vooruit gekeken worden naar verder onderzoek wat uitgevoerd kan 

worden met de behaalde resultaten.  
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2. Theoretisch kader 

2.1. Onderzoeksaanpak 
Er is veel literatuur over resource allocatie, multi-project management en resource allocatie 

methoden, maar er zijn nog geen gevalideerde kwaliteitscriteria beschreven die gebruikt kunnen 

worden om het resultaat van de resource allocatie te toetsen. Om tot een lijst met kwaliteitscriteria 

te komen die gebruikt kan worden in de praktijkvalidatie, is een literatuurstudie gedaan.  

 

Hiervoor is gebruik gemaakt van de bibliotheek van de Open Universiteit. Op basis van de query 

‘Resource allocatie” AND “multi-project management” AND “quality criteria” worden geen 

resultaten gevonden. Dit is niet verwonderlijk, omdat er nog geen gestructureerd onderzoek gedaan 

is naar kwaliteitscriteria voor resource allocatie. Wel is de verwachting dat er in literatuur die in de 

basis over een ander gerelateerd onderwerp gaat meer zijdelings mogelijke kwaliteitscriteria 

beschreven worden. Mogelijke kwaliteitscriteria zullen dus middels andere zoekopdrachten 

gevonden moeten worden.  

 

Er is daarom besloten met verschillende invalshoeken in de literatuur naar mogelijke 

kwaliteitscriteria voor resource allocatie bij multi-project omgevingen te zoeken, om het zoekbereik 

zo groot mogelijk te maken. De verschillende invalshoeken zijn weergegeven in tabel 1 en zijn 

verdeeld onder de groep onderzoekers, allen studenten Business Process Management & IT aan de 

Open Universiteit. Na afloop van het literatuuronderzoek zullen de gevonden kwaliteitscriteria 

vanuit de verschillende invalshoeken worden samengevoegd tot een lijst met kwaliteitscriteria die 

gebruikt kunnen worden in de praktijkvalidatie, zoals beschreven zal worden in hoofdstuk 3.  

 

Invalshoek voor literatuurstudie 

1. Doelstellingen / kwaliteitscriteria van resource allocatie 
2. Doelstellingen / kwaliteitscriteria van multi-project management 
3. Stakeholders van resource allocatie en hun belangen 
4. Stakeholders van portfolio management en hun belangen 
5. Doelstellingen / kwaliteitscriteria van portfolio-management 
6. Doelstellingen / kwaliteitscriteria voor resource allocatie in project management 

Tabel 1 Overzicht invalshoeken voor literatuurstudie verdeeld onder de onderzoekers.  

In dit hoofdstuk zal de literatuurstudie met als invalshoek Doelstellingen/kwaliteitscriteria van 

multi-project management worden beschreven. Doel van de literatuurstudie is om op basis van 

deze invalshoek in de gevonden literatuur mogelijke kwaliteitscriteria voor het resultaat van 

resource allocatie te zoeken, inclusief een definitie van het kwaliteitscriterium.  

 

Als bron is de bibliotheek van de Open Universiteit gebruikt.  

Inclusie criteria zijn: 

 Literatuur digitaal beschikbaar via de bibliotheek van de Open Universiteit 

 Literatuur in het Engels of Nederlands 

 Literatuur is gepubliceerd in peer-reviewed bronnen 

Er wordt met twee methoden gezocht naar literatuur. In eerste instantie met de directe 

zoekmethode op de basis van queries. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van de 

sneeuwbalmethode en de omgekeerde sneeuwbalmethode, om op basis van gevonden relevante 

literatuur door te zoeken in verwijzingen van gevonden artikelen en artikelen die verwijzen naar de 

gevonden artikelen.  
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Voor de directe zoekmethode is als basis gebruik gemaakt van verschillende queries, op basis van 

een combinatie van zoekwoorden. Als zoekwoorden zijn de termen “Multi-project management”, 

“Multi-project environment”, “quality criteria”, “goals”,”objectives”, “criteria” en “multi-project” 

gebruikt. 

 

Gezien de beperkte tijd voor de literatuurstudie wordt de query geschikt geacht als deze tussen de 

30 en 100 hits oplevert. Als er meer zijn, wordt een zoekterm toegevoegd om specifieker te zoeken. 

 

2.2. Uitvoering 
In tabel 2 zijn de verschillende queries weergegeven met daarbij het aantal gevonden hits op de 

query. Op basis van het aantal hits is gekozen de resultaten van query 9 verder te screenen op 

relevantie voor het onderzoek. Dit is uitgevoerd door eerst de titel en het abstract door te lezen en 

te beoordelen op relevantie. Bij deze eerste screening bleek dat de zoektermen objective en goal 

vaak tot niet-relevante hits leidden. Dit kan verklaard worden omdat dit standaard termen zijn in de 

opbouw van een abstract en dus algemeen gebruikt worden in de meeste artikelen en daarmee 

geen waarde hebben voor het doel van dit onderzoek. De query is op basis hiervan aangepast naar 

query 10. Deze query leverde 70 hits op, waarvan 5 na de eerste screening als relevant zijn 

beoordeeld. Via de sneeuwbalmethode is vanuit 2 van de relevante artikelen nog 3 relevante 

artikelen gevonden. Vanuit de omgekeerde sneeuwbalmethode zijn geen nieuwe relevante artikelen 

gevonden.  

 

Nummer Query Aantal gevonden studies 

1 “Multi-project management” 293 
2 “Multi-project environment” 374 
3 “Multi-project” AND “quality criteria” 14 
4 “Multi-project management” AND “quality criteria” 2 
5 “Multi-project environment” AND “quality criteria” 3 
6 “Multi-project” AND “goals” 1113 
7 “Multi-project management” AND “goals” 160 
8 “Multi-project environment” AND “goals” 204 
9 "multi-project management" AND (goals OR 

objectives OR purpose OR criteria) AND "resource 
allocatie" 

77 

10 "multi-project management" AND (“purpose” OR 
“criteria”) AND "resource allocatie" 

70 

Tabel 2 overzicht uitgevoerde queries met de aantallen gevonden studies en aantal relevante onderzoeken.  

In de als relevant aangemerkte literatuur is vervolgens gezocht naar kwaliteitscriteria voor resource 

allocatie die door de auteurs beschreven zijn in het artikel, bijvoorbeeld omdat zij hun resource 

allocatie methode op basis daarvan ontwikkeld hebben of aangeven dat zij tevreden zijn als aan 

bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze criteria zijn opgenomen in tabel 3, voorzien van 

bronvermelding. In deze tabel zijn ook de criteria toegevoegd die door de mede onderzoekers met 

een van de andere invalshoeken voor literatuuronderzoek gevonden zijn.  

2.3. Resultaten en conclusies 
Het literatuuronderzoek heeft geleid tot een lijst van 41 kwaliteitscriteria met betrekking tot 

resource allocatie bij multi-project management, welke is weergegeven in tabel 3. Hierbij is de 
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originele term uit de literatuur overgenomen om geen informatie te verliezen in een vertaling of 

aggregatie van informatie.  

Bij bestudering van de gevonden kwaliteitscriteria valt twee dingen op: meerdere criteria lijken op 

hetzelfde te doelen, bijvoorbeeld nummer 2.24 minimization of delay losses en nummer 2.37 

minimize the cost of delay. Ook is een onderscheid te maken in criteria met een verschillende 

insteek, zoals meer financieel, werkprocesgerelateerd of projectresultaat gerelateerd. Het lijkt dus 

mogelijk verschillende criteria op een of ander niveau samen te voegen.  Hierop zal in hoofdstuk 3 

verder worden ingegaan.  

 

Nr Bron Kwaliteitscriterium 

2.1  Jun Gang, Jiuping Xu, Yinfeng Xu, "Multiproject Resources 
Allocatie Model under Fuzzy Random Environment and Its 
Application to Industrial Equipment Installation 
Engineering", Journal of Applied Mathematics, vol. 2013, 
Article ID 818731, 19 pages, 2013. 
https://doi.org/10.1155/2013/818731 

Achieve the lowest cost 

2.2  Jun Gang, Jiuping Xu, Yinfeng Xu, "Multiproject Resources 
Allocatie Model under Fuzzy Random Environment and Its 
Application to Industrial Equipment Installation 
Engineering", Journal of Applied Mathematics, vol. 2013, 
Article ID 818731, 19 pages, 2013. 
https://doi.org/10.1155/2013/818731 

minimization of project duration 

2.3  Marsovic, Tadi, Kalini(2019). Optimising the number of 
teaching and researching staff within Croatian higher 
education system. Croatian operational research review, 
10, 105-115.  

Staff workload 

2.4  Marsovic, Tadi, Kalini(2019). Optimising the number of 
teaching and researching staff within Croatian higher 
education system. Croatian operational research review, 
10, 105-115. 

minimizing deviation from set goals 

2.5  Ponsteen, A., & Kusters, R. J. (2015). Classification of 
human- and automated resource allocatie approaches in 
multi-project management. Procedia, Social and Behavioral 
Sciences, 194, 165-173. doi:10.1016/j.sbspro.2015.06.130 
 

management of resource capacity 
 

2.6  Ponsteen, A., & Kusters, R. J. (2015). Classification of 
human- and automated resource allocatie approaches in 
multi-project management. Procedia, Social and Behavioral 
Sciences, 194, 165-173. doi:10.1016/j.sbspro.2015.06.130 
 

Scope 

2.7  Ponsteen, A., & Kusters, R. J. (2015). Classification of 
human- and automated resource allocatie approaches in 
multi-project management. Procedia, Social and Behavioral 
Sciences, 194, 165-173. doi:10.1016/j.sbspro.2015.06.130 
 

Optimize time 

2.8  Sandru, M., Pirnea, I. C., Purcarea, A., Surugiu, I., & Schmid, 
J. (2015). study on the multi-project management practices 
for complex invetments. Amfiteatru Economic, 17, 1314-
1330. 
 

reduction of execution period 
 

2.9  Speranza, M. G., & Vercellis, C. (1993). Hierarchical models 
for multi-project planning and scheduling. European 
Journal of Operational Research, 64(2), 312-325. 
doi:10.1016/0377-2217(93)90185-P 

the net present value, which 
includes investment costs, 
operating costs, revenues, 
penalties for late completion 
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2.10 1 Speranza, M. G., & Vercellis, C. (1993). Hierarchical models 

for multi-project planning and scheduling. European 
Journal of Operational Research, 64(2), 312-325. 
doi:10.1016/0377-2217(93)90185-P 
 

the service level, expressed as the 
agreement between the 
completion times of the different 
projects and the customer needs 
 

2.11 1 Lee, B., & Miller, J. (2004). Multi-project management in 
software engineering using simulation modelling. Software 
Quality Journal, 12(1), 59-82. 
doi:10.1023/B:SQJO.0000013359.71560.47 
 

completion date 
 

2.12 1 Lee, B., & Miller, J. (2004). Multi-project management in 
software engineering using simulation modelling. Software 
Quality Journal, 12(1), 59-82. 
doi:10.1023/B:SQJO.0000013359.71560.47 
 

quality 
 

2.13 1 Lee, B., & Miller, J. (2004). Multi-project management in 
software engineering using simulation modelling. Software 
Quality Journal, 12(1), 59-82. 
doi:10.1023/B:SQJO.0000013359.71560.47 
 

delays to hire new employees 
 

2.14 1 Lee, B., & Miller, J. (2004). Multi-project management in 
software engineering using simulation modelling. Software 
Quality Journal, 12(1), 59-82. 
doi:10.1023/B:SQJO.0000013359.71560.47 
 

staff turnover 
 

2.15 1 Lee, B., & Miller, J. (2004). Multi-project management in 
software engineering using simulation modelling. Software 
Quality Journal, 12(1), 59-82. 
doi:10.1023/B:SQJO.0000013359.71560.47 
 

project duration 
 

2.16 1 Kljajić, B. M., & Andreja, P. (2014). Impacts of the 
implementation of a project management information 
system – a case study of a small R. Organizacija, 47(1), 14-
23. doi:10.2478/orga-2014-0002 
 

employee satisfaction 
 

2.17 1 Kljajić, B. M., & Andreja, P. (2014). Impacts of the 
implementation of a project management information 
system – a case study of a small R. Organizacija, 47(1), 14-
23. doi:10.2478/orga-2014-0002 
 

financial management 
 

2.18 2 Kljajić, B. M., & Andreja, P. (2014). Impacts of the 
implementation of a project management information 
system – a case study of a small R. Organizacija, 47(1), 14-
23. doi:10.2478/orga-2014-0002 
 

Collaboration aspect 
 

2.19 2 Engwall, Jerbrandt (2003). The resource allocatie 
syndrome: the prime challenge of multi-project 
management? Int journal of project management, 21:403-
409 
 

priority setting and 
resource re-allocatie. 
 

2.20 2 Engwall, Jerbrandt (2003). The resource allocatie 
syndrome: the prime challenge of multi-project 
management? Int journal of project management, 21:403-
409 
 

an effect of failing 
project scheduling. 
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2.21 2 Engwall, Jerbrandt (2003). The resource allocatie 
syndrome: the prime challenge of multi-project 
management? Int journal of project management, 21:403-
409 
 

an effect of 
over commitment, i.e. too many 
projects in relation to 
existing level of resources 
 

2.22 2 Engwall, Jerbrandt (2003). The resource allocatie 
syndrome: the prime challenge of multi-project 
management? Int journal of project management, 21:403-
409 
 

an 
effect of management accounting 
systems that are dysfunctional 
for multi-project management 
 

2.23 2 Engwall, Jerbrandt (2003). The resource allocatie 
syndrome: the prime challenge of multi-project 
management? Int journal of project management, 21:403-
409 
 

an effect of opportunistic 
project management behavior 
within the organizations 
 

2.24 2 Laslo, Goldberg (2008). Resource allocatie under 
uncertainty in a multi-project matrix environment: Is 
organizational conflict inevitable? International Journal of 
Project Management 26 (2008) 773–788 
 

Minimization of delay losses  
 

2.25 2 Laslo, Goldberg (2008). Resource allocatie under 
uncertainty in a multi-project matrix environment: Is 
organizational conflict inevitable? International Journal of 
Project Management 26 (2008) 773–788 
 

Minimization of direct labor costs  
 

2.26 2 Laslo, Goldberg (2008). Resource allocatie under 
uncertainty in a multi-project matrix environment: Is 
organizational conflict inevitable? International Journal of 
Project Management 26 (2008) 773–788 
 

Minimization of functional unit 
total costs  
 

2.27 2 Laslo, Goldberg (2008). Resource allocatie under 
uncertainty in a multi-project matrix environment: Is 
organizational conflict inevitable? International Journal of 
Project Management 26 (2008) 773–788 
 

Wasted labor costs 
 

2.28 3 Laslo, Goldberg (2008). Resource allocatie under 
uncertainty in a multi-project matrix environment: Is 
organizational conflict inevitable? International Journal of 
Project Management 26 (2008) 773–788 
 

Manpower expansion expenses 
 

2.29 3 Laslo, Goldberg (2008). Resource allocatie under 
uncertainty in a multi-project matrix environment: Is 
organizational conflict inevitable? International Journal of 
Project Management 26 (2008) 773–788 
 

Losses averted from precipitous 
outsourcing 
 

2.30 3 Browning, T. R., & Yassine, A. a. (2010). Resource-
constrained multi-project scheduling: Priority rule 
performance revisited. International 
Journal of Production Economics, 126(2), 212–228. 
 

Minimizing project duration 
 

2.31 3 Browning, T. R., & Yassine, A. a. (2010). Resource-
constrained multi-project scheduling: Priority rule 
performance revisited. International 
Journal of Production Economics, 126(2), 212–228. 
 

minimize total project delay 
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2.32 3 Browning, T. R., & Yassine, A. a. (2010). Resource-
constrained multi-project scheduling: Priority rule 
performance revisited. International 
Journal of Production Economics, 126(2), 212–228. 
 

lateness, 
 

2.33 3 Browning, T. R., & Yassine, A. a. (2010). Resource-
constrained multi-project scheduling: Priority rule 
performance revisited. International 
Journal of Production Economics, 126(2), 212–228. 
 

minimize project or portfolio delay 
(tardiness). 
 

2.34 3 Browning, T. R., & Yassine, A. a. (2010). Resource-
constrained multi-project scheduling: Priority rule 
performance revisited. International 
Journal of Production Economics, 126(2), 212–228. 
 

minimize average project delay 
 

2.35 3 Browning, T. R., & Yassine, A. a. (2010). Resource-
constrained multi-project scheduling: Priority rule 
performance revisited. International 
Journal of Production Economics, 126(2), 212–228. 
 

minimize total lateness or lateness 
penalty 
 

2.36 3 Browning, T. R., & Yassine, A. a. (2010). Resource-
constrained multi-project scheduling: Priority rule 
performance revisited. International 
Journal of Production Economics, 126(2), 212–228. 
 

minimize overall project cost 
 

2.37 3 Browning, T. R., & Yassine, A. a. (2010). Resource-
constrained multi-project scheduling: Priority rule 
performance revisited. International 
Journal of Production Economics, 126(2), 212–228. 
 

minimize the cost of delay 
 

2.38 4 Browning, T. R., & Yassine, A. a. (2010). Resource-
constrained multi-project scheduling: Priority rule 
performance revisited. International 
Journal of Production Economics, 126(2), 212–228. 
 

maximize resource leveling 
 

2.39 4 Dye, L. D., & Pennypacker, J. S. (2000). Project Portfolio 
Management and Managing Multiple Projects : Two Sides 
of the Same Coin ? Project 
Management Institute Annual Seminars & Symposium (pp. 
7–16). 
 

Are resources assigned to the 
highest priority projects? 
 

2.40 4 Dye, L. D., & Pennypacker, J. S. (2000). Project Portfolio 
Management and Managing Multiple Projects : Two Sides 
of the Same Coin ? Project 
Management Institute Annual Seminars & Symposium (pp. 
7–16). 
 

Are project resources being fully 
utilized? 
 

2.41 4 Dye, L. D., & Pennypacker, J. S. (2000). Project Portfolio 
Management and Managing Multiple Projects : Two Sides 
of the Same Coin ? Project 
Management Institute Annual Seminars & Symposium (pp. 
7–16). 
 

Are projects being completed on 
time, within budget, and to the 
required quality standard? 
 

Tabel 3 Bronnen met daarbij de gevonden kwaliteitscriteria 
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2.4. Doel van het vervolgonderzoek 
 
Met bovenstaande lijst is het mogelijk een volgende stap in het onderzoek te zetten. Samen met de 
kwaliteitscriteria uit de onderzoeken met een andere insteek qua zoekstrategie kan 
onderzoeksvraag 1, naar de kwaliteitscriteria uit de literatuur worden beantwoord. Door de lijsten 
met kwaliteitscriteria samen te voegen kan een overall lijst van kwaliteitscriteria worden gevormd. 
Doel van het vervolgonderzoek zal zijn om achtereenvolgens de lijst te reduceren tot een 
hanteerbaar overzicht zonder veel verlies van datakwaliteit (onderzoeksvraag 2) en daarna de 
kwaliteitscriteria in praktijkcasussen te toetsen in hoeverre zij herkend worden als 
kwaliteitscriterium voor de kwaliteit van resource allocatie. Op basis van dat resultaat kan 
vervolgens geconcludeerd worden welke kwaliteitscriteria gevalideerd zijn voor gebruik in 
vervolgonderzoek naar resource allocatie en wat hiervan de onderbouwing is. Dit laatste onderdeel 
zal de beantwoording van onderzoeksvraag 3 mogelijk maken.  
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3. Methodologie 
De gevonden kwaliteitscriteria uit hoofdstuk 2 zullen worden geclassificeerd tot een hanteerbare lijst 

met een vergelijkbaar abstractieniveau. De methode hiervoor wordt beschreven in paragraaf 3.1. In 

paragraaf 3.2 wordt de methode geïntroduceerd die gebruikt zal worden om het resultaat uit 

paragraaf 3.1 in de praktijk te valideren.  

3.1. Classificatie van kwaliteitscriteria 

3.1.1. Conceptueel ontwerp 
Het literatuuronderzoek uit hoofdstuk 2 heeft per invalshoek een lijst met kwaliteitscriteria 

opgeleverd. Deze lijsten kunnen overlap vertonen en om een hanteerbare lijst te krijgen voor de 

praktijkvalidatie moet de hoeveelheid criteria verminderd worden door aggregatie op een hoger 

abstractieniveau. Dit kan verkregen worden met een vorm van categoriseren of coderen van de 

verkregen data. In het boek ‘Card sorting: designing usable categories’(2009) beschrijft Donna 

Spencer card sorting als krachtige en toch eenvoudige classificatie techniek uit de informatie 

architectuur om data te herstructureren. In de basis is card sorting heel eenvoudig: de te sorteren 

informatie wordt per item op een kaartje geplaatst waarbij de kaartjes tijdens het card sorting 

worden verdeeld over groepjes kaarten met bij elkaar horende eigenschappen.  

Binnen card sorting zijn er twee soorten methoden (Spencer, 2009): 

 Open Card sorting: er zijn voor het starten met card sorting nog geen categorieën bekend. 

 Closed card sorting: kaarten worden verdeeld over vooraf bepaalde categorieën. 

Omdat nog niet bekend is in welke categorieën de criteria kunnen worden ingedeeld en het doel 

juist is om tot categorieën te komen op basis van de informatie wordt er in dit onderzoek gekozen 

voor een open card sorting sessie.  

Voordeel van het classificeren met behulp van deze methode is dat dubbellingen en bijna-

dubbellingen van criteria worden uitgefilterd. Daarnaast, door het hogere abstractieniveau van het 

resultaat wordt de hoeveelheid criteria veel lager dan het startpunt, waardoor de samengestelde 

lijst beter bruikbaar wordt voor het vervolg van dit onderzoek, waarvoor de methode is beschreven 

in paragraaf 3.2.  

 

3.1.2. Technisch ontwerp 
Het is zowel mogelijk om card sorting in groepsvorm als individueel te doen en met of zonder 

ondersteunende software. Bij card sorting met een groep kan het in een eenmalige sessie uitgevoerd 

worden, waarbij alle groepsleden tijdens de sessie consensus moeten bereiken over de classificatie; 

individueel, maar tegelijkertijd, waarbij achteraf consensus bereikt moet worden; of iteratief, 

waarbij een groepslid een card sorting sessie doet en de volgenden in de rij hier aanpassingen op 

kunnen doorvoeren (Spencer, 2009).   

In dit onderzoek is gekozen om de card sorting te doen in een eenmalige open card sorting 

groepssessie met de onderzoekers. Voordeel hiervan is dat dit een minder tijdsintensieve methode 

is omdat er geen iteraties nodig zijn omdat men meteen tot overeenstemming kan komen over de 

classificatie. Een risico van deze methode (eigenlijk van elke methode van classificatie) is dat het 

resultaat (de uiteindelijke classificatie) afhankelijk kan zijn van de onderzoekers en van de keuzes die 
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in de eerste kaartjes gemaakt worden. Deze risico’s worden deels ondervangen door deelname van 

een onderzoeker met ervaring met classificatie in dit vakgebied en groepsleden met kennis van het 

vakgebied van resource allocatie.  

 

Door de beperkingen rondom Covid was het niet mogelijk de classificatie tijdens een fysieke 

bijeenkomst uit te voeren. Er is daarom gekozen om dit te doen tijdens een videovergadering met 

behulp van een digitale tool die speciaal voor dit doel ontwikkeld is op de Open Universiteit, te 

weten Robs card sorter, (Martin, 2020). Alle gevonden kwaliteitscriteria uit paragraaf 2.3 zullen ter 

voorbereiding op de bijeenkomst worden ingevoerd in deze tool. Tijdens de bijeenkomst zal gestart 

worden met een willekeurig gekozen kwaliteitscriterium.  

Er worden twee stappen doorlopen: 

1) Beoordeling of het criterium een kwaliteitscriterium is en passend bij het onderwerp 

resource allocatie in multi-project management. 

2) Toevoegen aan een bestaande groep, indien passend bij de andere criteria in deze groep. 

Anders wordt een nieuwe groep gestart.  

Bij de indeling wordt gebruik gemaakt van de criteria voor een categorie van Merriam (2009), te 

weten: 

 categorieën moeten responsief zijn voor het doel van het onderzoek (de 

onderzoeksvragen beantwoorden); 

 categorieën moeten volledig zijn (genoeg categorieën om alle relevante data te 

omvatten); 

 categorieën moeten wederzijds exclusief zijn (alle relevante gegevens kunnen slechts in 

één categorie worden ondergebracht) 

 categorieën moeten gevoelig zijn (de naamgeving van de categorie moet zo gevoelig 

mogelijk zijn voor wat er in de data zit) 

 categorieën moeten conceptueel congruent zijn (alle categorieën bevinden zich op 

hetzelfde conceptuele niveau). 

Als er geen consensus over de indeling kan worden bereikt, is het mogelijk het criterium te parkeren 

en op een later moment gedurende de sessie opnieuw te beoordelen.  Criteria die op basis van de 

eisen in de eerste stap afvallen worden in een aparte groep verzameld en niet meer verder 

betrokken in het onderzoek.  

3.1.3. Gegevensanalyse 
Gedurende de classificatie zoals beschreven in 3.1.2 zullen groepen kwaliteitscriteria ontstaan. Deze 

groepen hebben overeenkomsten op basis waarvan ze in de card sorting sessie aan de groep zijn 

toegekend.  Na afloop van de card sorting sessie zal aan elke groep een naam toegekend worden, 

meest op een iets hoger abstractieniveau dan de kwaliteitscriteria binnen de groep. Dit is een vorm 

van codering van data (Saunders, Lewis and Thornhill, 2019). Ook zal een omschrijving aan de groep 

worden toegevoegd. Bij deze naamgeving kan het voorkomen dat blijkt dat groepen toch niet 

wederzijds exclusief zijn, dit zou kunnen leiden tot een herclassificatie of samenvoeging van de 

criteria in die groepen. 
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Dit levert, als eindresultaat van de classificatie, een lijst op van criteria die de deelvraag Welke lijst 

van kwaliteitscriteria kan op basis van het literatuuronderzoek worden vastgesteld? uit paragraaf 1.4 

beantwoordt.  

3.1.4. Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en 

ethische aspecten 
Er zijn verschillende onderdelen belangrijk bij de betrouwbaarheid, validiteit en ethische aspecten 

van dit onderzoek (Saunders et al., 2019).  

Betrouwbaarheid: dit draait om de herhaalbaarheid en consistentie van het onderzoek. In dit 

onderzoek hebben we dit geprobeerd te bereiken door een duidelijke beschrijving van onze 

onderzoeksmethode, met daarbij een volledig overzicht van de gebruikte criteria inclusief 

bronvermelding, wat herhaling van het onderzoek mogelijk maakt. De onderzoekers bias hebben we 

verminderd door dit deel van het onderzoek binnen een groep onderzoekers uit te voeren en niet 

individueel.  

Construct validiteit: dit gaat over of de meetmethode daadwerkelijk meet wat je wil meten, in dit 

geval classificatie van de criteria. Card sorting is een veelgebruikte methode hiervoor, in de 

methodologie hebben we rekening gehouden met de criteria van Merriam (2009) wat helpt ter 

ondersteuning van de construct validiteit.  

Interne validiteit: dit gaat over dat de resultaten van het onderzoek echt afkomstig zijn uit de data 

en niet uit de opzet van het onderzoek. Om de interne validiteit te vergroten zou je meerdere card 

sorting sessies kunnen doen met dezelfde gegevens, maar dan in een andere volgorde. Er is een kans 

dat er dan iets andere groepen uitkomen door bijvoorbeeld een andere startkaart. Omwille van de 

beschikbare tijd hebben we hier echter niet voor gekozen.  

Externe validiteit: dit gaat over in hoeverre de resultaten van het onderzoek zijn te generaliseren 

naar een bredere toepassing. De externe validiteit van dit deel van het onderzoek gaan we in de 

praktijkvalidatie valideren. Vanuit de praktijk zal blijken of criteria begrijpelijk zijn en herkend 

worden als separate criteria. Tijdens de praktijkvalidatie kunnen nog criteria uitvallen als deze niet 

herkend worden of niet duidelijk zijn of kunnen nog nieuwe criteria aangedragen worden.  

3.2. Validatie in de praktijk 

3.2.1. Conceptueel ontwerp  
Om te kunnen toetsen of de lijst met kwaliteitscriteria in de praktijk geldig zijn zal deze lijst 

gevalideerd moeten worden in de praktijk. Valideren is het proces van het verifiëren van 

onderzoeksdata, analyse en interpretatie om hun validiteit/geloofwaardigheid/authenticiteit aan te 

tonen (Saunders et al., 2019). Dit kan gedaan worden door middel van triangulatie of deelnemers 

validatie. In dit onderzoek is gekozen voor validatie door middel van het toetsen van de lijst met 

kwaliteitscriteria in de praktijk bij een caseorganisatie. Voordeel hiervan is dat je door het 

onderzoeken in de praktijk het dichtst komt bij de eindsituatie waarin de kwaliteitscriteria 

uiteindelijk gebruikt zullen worden. Nadeel van de praktijkvalidatie is dat je alleen de resultaten van 

de praktijk waarin je gevalideerd hebt kunt zekerstellen en dat de externe validiteit mogelijk minder 

is dan bij een bredere validatie.  

Eisen aan de caseorganisatie zijn:  
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 Voldoende grote omvang van de organisatie 

 Er moeten meerdere projecten tegelijk uitgevoerd worden 

 Organisatie moet bereid zijn mee te werken 

 Er moeten stakeholders van verschillende rollen rondom resource allocatie bereid zijn mee 

te werken 

Door de keuze om de kwaliteitscriteria in de praktijk te toetsen, is het mogelijk aan te tonen dat de 

opgestelde lijst kwaliteitscriteria herkend wordt in de praktijk en daar van waarde kan zijn.  

In de validatie wordt getoetst (gevalideerd) of de opgestelde kwaliteitscriteria herkend worden door 

de betrokkenen en of deze in de praktijk een rol spelen in het bepalen van het slagen van resource 

allocatie bij multi-project management. Naast de opgestelde lijst zal ook actief gevraagd worden 

naar andere kwaliteitscriteria voor het succes van resource allocatie die voor de betrokkenen van 

belang zijn maar niet opgenomen zijn in de lijst uit paragraaf 3.1.4.  

Om  voldoende diepte in het onderzoek te krijgen is het nodig een onderzoeksmethode te kiezen die 

dit mogelijk maakt. Omdat aangenomen wordt dat de kwaliteitscriteria voor resource allocatie vaak 

impIiciet gebruikt worden is gekozen voor het gebruik van interviews. Het research interview kan 

gezien worden als een methode om data te verzamelen van de geïnterviewden die behandeld 

worden als getuigen van een realiteit die onafhankelijk van hen bestaat  (Saunders et al., 2019). De 

verzamelde data moet een accurate reflectie geven van de actuele situatie in de praktijk (Open 

Universiteit, 2018). Voor de validatie is gekozen voor semi-gestructureerde interviews, omdat dit het 

mogelijk maakt aan de hand van het vooraf opgestelde interviewprotocol een interview uit te 

voeren, maar hierbij ook de nodige flexibiliteit behoudt om aan de hand van verdiepingsvragen de 

breedte of diepte in te gaan afhankelijk van de situatie. De verdiepingsvragen zijn vooral belangrijk 

om ook de waarom-vraag te kunnen beantwoorden waarom een kwaliteitscriterium van belang 

wordt geacht. Deze onderbouwing zorgt voor voldoende achtergrond en diepte van de validatie. 

3.2.2. Technisch ontwerp 
Voor de interviews is een protocol opgesteld, dit is weergegeven in appendix 1. Voor elk van de 

kwaliteitscriteria van het resultaat van de card sorting sessie zal tijdens het interview eerst worden 

gevraagd of de geïnterviewde het criterium begrijpt en zo nodig kan het verduidelijkt worden door 

de onderzoeker. Door deze vraag wordt geborgd dat de resultaten over datgene gaan (het 

kwaliteitscriterium) wat bedoeld wordt om zo de construct validiteit te borgen. Als vervolg zal 

worden gevraagd of het criterium wordt herkend vanuit de praktijk en of het daadwerkelijk gebruikt 

wordt bij de resource allocatie, waarbij gevraagd zal worden naar voorbeelden en argumentaties. Als 

het criterium in de praktijk niet gebruikt wordt zal worden doorgevraagd waarom. Door zowel naar 

het wel of niet gebruiken en een onderbouwing of voorbeeld te vragen bereikt het onderzoek meer 

diepgang voor de validatie dan als alleen een ja/nee vraag wordt gesteld en kan bij het uitwerken 

van de resultaten ook naar verbanden in de antwoorden worden gezocht.  

De interviews zullen, met toestemming van de geïnterviewden worden opgenomen en daarna 

handmatig getranscribeerd.  

De interviews zullen uitgevoerd worden met medewerkers in verschillende rollen, die een raakvlak 

hebben met het proces van resource allocatie bij multi-project management in de caseorganisatie, 

om een zo breed mogelijk zicht te krijgen op het onderwerp in de praktijk. Doel is om minimaal vijf 

interviews uit te voeren met verschillende typen stakeholders, die bereid zijn om mee te werken aan 

het onderzoek. Er is gekozen voor minimaal vijf interviews met verschillende typen stakeholders om 

een gedegen beeld te krijgen van de herkenning van de kwaliteitscriteria in de breedte van de 
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organisatie. Een veel groter aantal interviews past niet binnen de beschikbare tijd voor de 

afstudeeropdracht. Er zal bij de selectie rekening worden gehouden met een balans in de rollen, de 

kennis, ervaring en het werkdenkniveau van de geïnterviewden om een zo breed mogelijke 

vertegenwoordiging binnen de caseorganisatie te garanderen.  

Door middel van een proefinterview kan getest worden of de vragen duidelijk zijn of dat deze nog 

bijstelling nodig hebben. Het interviewprotocol kan na dit proefinterview nog licht bijgesteld 

worden. Bij de interviews zullen dezelfde vragen aan meerdere functionarissen in de organisatie 

worden gesteld om triangulatie van de antwoorden mogelijk te maken. Indien mogelijk zal ook 

gevraagd worden naar bewijsmateriaal in de vorm van documenten, met als doel de triangulatie te 

versterken.  

3.2.3. Gegevensanalyse 
Op basis van de getranscribeerde interviews en eventuele aanvullende documenten zal per 

kwaliteitscriterium uit paragraaf 2.4 worden aangegeven of deze aangetoond is in de praktijk als 

kwaliteitscriterium voor het bepalen van het resultaat van resource allocatie bij multi-project 

management. Ook zal met een onderbouwing worden aangegeven op welke manier het criterium 

hierbij herkend wordt. Middels tekstanalyse en het coderen van de resultaten volgens narrative 

analysis (Saunders et al., 2019) zal worden gepoogd de waarom vraag met meer diepgang te 

beantwoorden door de verbanden die via de tekstanalyse gevonden worden verder uit te diepen. Bij 

de tekstanalyse zal in de transcripten van de interviews zinsdelen worden aangekleurd die als 

argument gezien kunnen worden met betrekking tot de herkenning van het criterium in de praktijk. 

Deze aangekleurde zinsdelen zullen vervolgens tot een of meerdere argumenten per criterium 

worden samengevoegd middels open card sorting. Als uit de interviews blijkt dat er kwaliteitscriteria 

een rol spelen die niet eerder voorkwamen in dit onderzoek, zal dit apart vermeld worden en zullen 

zij opgenomen worden in de uiteindelijke resultaten. Het is met deze onderzoeksaanpak niet 

mogelijk aan te tonen dat kwaliteitscriteria geen rol spelen in de praktijk, dit is dus ook niet het doel 

van de analyse, er wordt alleen onderzocht welke criteria op basis van dit onderzoek wel als 

gevalideerd beschouwd kunnen worden.  

3.2.4. Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en 

ethische aspecten 
Er zijn verschillende onderdelen belangrijk bij de betrouwbaarheid, validiteit en ethische aspecten 

van dit onderzoeksonderdeel (Saunders et al., 2019).  

Betrouwbaarheid: dit draait om de herhaalbaarheid en consistentie van het onderzoek. In dit 

onderzoek hebben we dit geprobeerd te bereiken door een duidelijke beschrijving van onze 

onderzoeksmethode, inclusief het interviewprotocol, wat herhaling van het onderzoek mogelijk 

maakt. Het controleren of de geïnterviewde de definities begrijpt en zo nodig verder uitleggen 

draagt ook bij aan de betrouwbaarheid van dit onderzoek. Door verschillende caseorganisaties uit 

verschillende sectoren te betrekken wordt een bredere validatie mogelijk. Door de beschrijvingen 

van de criteria vooraf binnen de onderzoeksgroep af te stemmen is er minder kans op verschil van 

interpretatie van de criteria. Uiteraard kunnen de resultaten verschillen door de keuze van een case 

organisatie en de verschillende individuen die betrokken zijn, zowel bij de geïnterviewden als de 

onderzoekers. Een kleine kanttekening hierbij is dat in dit onderzoek alleen de resultaten van 1 

caseorganisatie worden beschreven. Samenvoegen van de resultaten van de verschillende 

onderzoekers en eventuele meta analyse hoort niet tot de scope van dit onderzoek, maar is 

eventueel door de onderzoeksopzet wel mogelijk.  
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Construct validiteit: dit gaat over of de meetmethode daadwerkelijk meet wat je wil meten, in dit 

geval validatie van de criteria. Er is gebruik gemaakt van algemeen geaccepteerde 

onderzoeksmethoden zoals semigestructureerde interviews, wat helpt ter ondersteuning van de 

construct validiteit. Er is een interviewprotocol ontworpen met vragen die zouden moeten leiden 

naar het gezochte resultaat. Door vooraf het interviewprotocol te testen in een proefinterview 

verbetert de construct validiteit van het onderzoek. Ook de vraag of de definitie van het criterium 

duidelijk is voor de geïnterviewde ondersteunt de construct validiteit. Door de vragen aan meerdere 

stakeholders te stellen en te vragen om ondersteunende documenten wordt triangulatie van de data 

verzorgd.  

Interne validiteit: dit betekent dat de resultaten van het onderzoek echt afkomstig zijn uit de data en 

niet uit de opzet van het onderzoek. Door de onderbouwing waarom de criteria herkend worden 

mee te nemen in het onderzoek verbetert de interne validiteit ten opzichte van een puur ja/nee 

validatie, omdat ook afwegingen en nuances zo verwoord kunnen worden en duidelijk wordt of de 

definitie van het criterium goed begrepen is. Met tekstanalyse zal de kwaliteit van de validatie meer 

diepgang krijgen. De afleiding van de data naar de conclusie van het onderzoek wordt hiermee 

sterker en draagt bij aan de interne validiteit (Open Universiteit, 2018). Naast het trekken van een 

conclusie zal ook de kwaliteit van de data en de afleiding worden bediscussieerd in dit onderzoek.  

Externe validiteit: dit gaat over de generaliseerbaarheid van het onderzoek en hangt af van de 

breedte van de toepassing van de bevindingen (Open Universiteit, 2018). In dit onderzoeksverslag is 

weliswaar slechts het resultaat van de validatie binnen 1 caseorganisatie beschreven, wat nadelig is 

voor de externe validiteit. Echter, binnen deze organisatie is in de keuze van de geïnterviewden 

gepoogd de rollen en functies van de geïnterviewden breed te spreiden, om de externe validiteit te 

bevorderen. Om de externe validiteit van dit onderzoek verder te vergroten zou het interessant zijn 

om met de resultaten van de verschillende onderzoekers een meta analyse te doen om de validatie 

meer diepgang te geven en een breder toepassingsbereik te geven. In verband met de beschikbare 

tijd is daar in eerste instantie niet voor gekozen. Mogelijk dat dit na afronding van het afstuderen 

nog uitgevoerd kan worden.  

Ethische aspecten: Het is bij een onderzoek ook belangrijk rekening te houden met de ethische 

aspecten van (de resultaten van) het onderzoek. De geïnterviewden worden vooraf benaderd met 

de vraag om deelname aan het onderzoek. De keuze voor wel of geen deelname heeft voor hen 

geen gevolgen. Zij geven vooraf toestemming voor deelname en kunnen dit op elk gewenst moment 

intrekken. De opnames en transcripten van de interviews worden gepseudonimiseerd verwerkt, 

alleen bij de onderzoeker zal de sleutel bekend zijn. In de weergave van de interviewresultaten is 

ervoor gekozen de volgorde van de transcripten per vraag te veranderen, om zo herleiding naar de 

geïnterviewden moeilijker te maken. Bij openbare publicatie zullen de transcripten niet gepubliceerd 

worden; deze worden alleen aan de beoordelaars beschikbaar gesteld. Ook zijn namen en 

herkenbare termen verwijderd. Na afronding van het afstuderen zullen de transcripten van de 

interviews vernietigd worden. De resultaten worden alleen gebruikt voor het afstuderen en 

eventueel een hieruit voortkomende publicatie. Daarnaast zal, bij eventuele publicatie, de 

organisatie niet herkenbaar worden weergegeven.  
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4. Resultaten 
 

In dit hoofdstuk wordt het tot stand komen van de resultaten beschreven, de resultaten zelf en de 

verwerking van de resultaten. Net als bij hoofdstuk 3 is een onderverdeling gemaakt tussen de 

resultaten van de classificatie van de kwaliteitscriteria en de resultaten van de validatie van de 

criteria in de praktijk.  

4.1. Resultaten classificatie kwaliteitscriteria 
Ter voorbereiding van de videovergadering classificatiesessie zijn alle gevonden potentiële 

kwaliteitscriteria op de verschillende kaartjes van Robs card sorter (Martin, 2020) ingevoerd. De 

classificatie is vervolgens tijdens een sessie van de videovergadering uitgevoerd, zoals beschreven in 

hoofdstuk 3.1. De studentonderzoekers en de hoofdonderzoeker hebben per kaart bediscussieerd of 

het terecht benoemd was als kwaliteitscriterium en deze vervolgens ingedeeld in een bestaande 

groep of een nieuwe groep geopend. Bij twijfel of gebrek aan consensus werd een kaart geparkeerd. 

Aan het eind van de sessie zijn de geparkeerde kaartjes nogmaals doorlopen en alsnog ingedeeld in 

een categorie of naar de prullenbak (niet voldoend aan de eisen aan een kwaliteitscriterium) 

verplaatst. Op deze manier zijn 11 categorieën ontstaan. Deze zijn verdeeld onder de 

studentonderzoekers en door hen na de sessie voorzien van een naam en een definitie (zowel in het 

Nederlands als het Engels). Bij de definitie is onderling afgestemd deze volgens een vaststaand 

formaat te beschrijven, om zo meer eenheid in de criteria te krijgen:  Human resources worden 

gealloceerd …. .Met (onder andere) als doel…. De benaming en definities zijn een aantal keer 

geïtereerd, tot algemene consensus bestond over de definities. De zo ontstane criteria en hun 

definities zijn hieronder weergegeven, waarbij in appendix 2 het volledige resultaat van de card 

sorting sessie, inclusief de kaarten en bronnen zijn vermeld die tot de criteria hebben geleid. De lijst 

in tabel 4 kan beschouwd worden als het resultaat van onderzoeksvraag 1 en is vervolgens gebruikt 

bij het vervolg van het onderzoek.  

Er is gecontroleerd dat deze lijst voldoet aan de criteria van Merriam (2009). Het resultaat van 11 

potentiele kwaliteitscriteria is responsief voor het doel van het onderzoek, omdat het gebruikt kan 

worden om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Daarnaast zijn het voldoende categorieën om 

alle criteria in te delen, er waren geen twijfelgevallen die in meerdere categorieën pasten, waarmee 

het wederzijds exclusief is, de naamgeving is zo gekozen dat het gevoelig is voor de inhoud en de 

categorieën onderling liggen op een vergelijkbaar niveau.  

 

1. Project prioriteit bewaking  
Project priority monitoring  
 

Definitie:  
NL: Human resources worden gealloceerd overeenkomstig de afgesproken prioritering van 
projecten. Met (onder andere) als doel dat bij conflicterende aanvragen het project met een hogere 
prioriteit de benodigde resources krijgt vóór een project met een lagere prioriteit. 
 
EN: Human resources are allocated according to the agreed project priority. Ensuring that in a similar 
situation, the project with a higher priority receives the resources needed prior to one with a lower 
priority. 
 

2. De juiste hoeveelheid capaciteit per fase van het project  
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Right amount of capacity per phase of the project 
 

Definitie: 
NL: Human resources worden gealloceerd in lijn met de behoefte aan resources per fase van het 
project. Met (onder andere) als doel ongewenste vertragingen van het project en overvraging van de 
projectmedewerkers te voorkomen. 
 
EN: Human resources are allocated aligned with the need for resources per phase of the project. By 
the goal, example given, to prevent undesired delays of the project and overload of the project 
participants. 
 

 
3. Volledige en continu geplande inzet capaciteit  

Fully and continuously booked capacity  

 

Definitie 

NL: Human resources worden gealloceerd gericht op het volledig en ononderbroken benutten van 

(projectmedewerker-)capaciteit. Met (onder andere) als doel het voorkomen van overlappende 

allocatie en het beperken van arbeidskosten.  

 

EN: Human resources are allocated aimed at the complete and uninterrupted utilization of (project 

participants) capacity. By the goal, example given, to prevent double allocatie and reduce the labor 

costs. 

 
4. Afstemming tussen projecten faciliteren  

Facilitate alignment between projects  

 

Definitie 

NL: Human resources worden gealloceerd in afstemming met de project overstijgende resource 

planning. Met (onder andere) als doel het snel kunnen inzetten van beschikbare resources en het 

voorkomen van vertraging doordat projecten op elkaar moeten wachten.  

 

Definition 

EN: Human resources are allocated leading to an alignment of the cross-project planning. By the goal, 

example given, to quickly assign available resources and to prevent delay caused by projects waiting 

on each other. 

 
5. Balans tussen vaste teams en roulerende projectmedewerkers 

Balance between permanent teams and rotating project staff 

Definitie: 

NL: Human resources worden gealloceerd waarbij de inzet van vaste (kern)teams en roulerende 

projectmedewerkers in balans is. Met (onder andere) als doel kostenbeperking, uitwisseling van 

kennis en verbetering van efficiëntie en performance van het project portfolio, maar ook het 

minimaliseren van toekennen van resources aan meerdere projecten tegelijk. 

 

EN: Human resources are allocated such that the dynamics between the core team and the flexible 

project participants are in balance. By the goal, example given, to minimize costs, exchange 
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knowledge, and improve the efficiency and performance of the project portfolio, but also to 

minimize the allocatie of resources to multiple projects at a single moment. 

 
6. De kwaliteit van projectmedewerkers past bij het project  

Quality of the project staff fits the project 

Definitie: 
NL: Human resources worden gealloceerd waarbij de kwaliteit van de projectmedewerkers past bij 
de eigenschappen van het project. Met (onder andere) als doel binnen het projectteam te 
beschikken over de juiste kennis en vaardigheden die op enig moment worden vereist. 
 
EN: Human resources are allocated while the qualitative skills of the project participants fits with the 
project’s characteristics. By the goal, example given, to have the right knowledge and expertise 
within the project team.  
 

7. De juiste projectleider/-manager 

Right project manager 

Definitie:  

NL: Human resources worden gealloceerd rekening houdend met (bij het project passende) ervaring 

en managementvaardigheden van projectleiders. Met (onder andere) als doel om 

projectmedewerkers te motiveren en focus te houden op de voortgang en doelstellingen van het 

project. 

 

EN: Human resources are allocated while taking the management skills and expertise of the project 

leaders into account (matching the project needs). By the goal, example given, to motivate project 

participants and stay focused on progress and the goal of the project.  

 
8. Projectmedewerker tevredenheid 

Project staff satisfaction  

 

Definitie 

NL: Human resources worden gealloceerd waarbij de tevredenheid van de projectmedewerker 

wordt geoptimaliseerd. Met (onder andere) als doel motivatie en zelfontplooiing van medewerkers 

te bevorderen.  

 

EN: Human resources are allocated while optimizing the satisfaction of the project participants. By 

the goal, example given, to motivate the employees and have them develop themselves. 

 
 

9. Samenwerking, vertrouwen en communicatie in het project 
Cooperation, trust and communication in the project 
 

Definitie: 
NL: Human resources worden gealloceerd rekening houdend met het bevorderen van goede 
samenwerking, vertrouwen en communicatie in het project. Met (onder andere) als doel een 
efficiënte en effectieve werkomgeving te creëren en ongewenste vertragingen te voorkomen. 
 



20 
 

EN: Human resources are allocated such that they strengthen the project team's cooperation, 
mutual trust and communication within the project team. By the goal, example given, to create an 
efficient and effective work environment and preventing undesired delays. 
 

10. Budgetbewaking  

Budget monitoring  

 

Definitie 

NL: Human resources worden gealloceerd waarbij de afgesproken budgetten niet overschreden 

worden. Met (onder andere) als doel budgetbewaking en inzicht in de ontwikkeling van het budget. 

 

Definition 

EN: Human resources are allocated while preventing that agreed budgets are exceeded. By the goal, 

example given, to provide insights in how the budget will develop and monitor the budget. 

 

11. Beleid om extra externe human resources in te huren  

Policies to hire extra external human resources  

 

Definitie 

NL: Human resources worden gealloceerd waarbij het beleid omtrent het aantrekken van externe 

human resources wordt meegewogen. Met (onder andere) als doel interne resources volledig te 

benutten en tijdig te constateren dat externe inhuur nodig is. 

 

Definition 

EN: Human resources are allocated such that the policies regarding the acquisition of external human 

resources are taken into account. By the goal, example given, to utilize the internal human resources 

and to notice the need for external resources in time.  
 

Tabel 4 lijst van kwaliteitscriteria inclusief omschrijving als resultaat van de card sorting sessie 

 

4.2. Resultaat validatie in de praktijk 
De praktijkvalidatie is uitgevoerd bij de caseorganisatie van de studentonderzoeker. Dit gaat om de 

ICT afdeling van een middelgroot topklinisch ziekenhuis. Deze afdeling bestaat uit twee 

subafdelingen, een voor de ‘hardere’ ICT, infrastructuur, werkplekken en technisch applicatiebeheer 

en een subafdeling voor de ontwikkeling en het beheer van het patiëntendossier. Beide 

subafdelingen verzorgen zowel projecten als beheer van hun portfolio. In de zorgwereld is veel 

ontwikkeling op ICT gebied, wat voor de afdeling betekent dat er veel behoefte is aan vernieuwing 

en optimalisatie, wat zich uit in veel verzoeken tot aanpassingen en ontwikkeling, zowel in de vorm 

van grotere als kleinere projecten. De afdeling zit in een reorganisatie om de managementlagen te 

verlichten en projecten en processen beter te organiseren. Daarnaast is net voor de start van het 

onderzoek een veranderingsproces ingezet van klassiek projectmanagement naar meer kortcyclisch, 

agile werken. Er is toestemming verkregen om het onderzoek in deze caseorganisatie uit te voeren. 

De caseorganisatie voldoet aan de eisen die in paragraaf 3.2.1 zijn gesteld.  

Als start van de interviewserie is een proefinterview uitgevoerd. De resultaten van dit interview zijn 

niet getranscribeerd noch verwerkt in dit onderzoek. Op basis van het proefinterview zijn geen 
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aanpassingen in het interviewprotocol uitgevoerd, wel heeft het interview bijgedragen aan het 

scherper doorvragen bij de echte interviews. Voor de echte interviews is een overzicht van 

stakeholders gemaakt, waarbij rekening is gehouden met een evenwichtige verdeling over de beide 

subafdelingen en de verschillende rollen. Alle interviews zijn volledig doorlopen, waarbij bij 1 

interview het nodig was in verband met de benodigde tijd het interview in twee sessies te verdelen. 

Gedurende het interview was het voor de geïnterviewde mogelijk om de definities van de 

kwaliteitscriteria mee te lezen. De vraag of de definitie duidelijk was werd in het grootste deel van 

de vragen positief beantwoord en anders verduidelijkt door de onderzoeker. De interviews zijn 

handmatig getranscribeerd. Alle geïnterviewden hebben toestemming gegeven voor het opnemen 

van het interview en hebben na afloop van het interview het getranscribeerde resultaat 

goedgekeurd voor verdere verwerking. Er zijn door de geïnterviewden geen documenten 

aangeleverd ter ondersteuning of onderbouwing van de antwoorden.  

De volgende stakeholders zijn geïnterviewd: 

1. Manager afdeling (beide subafdelingen) 

2. Projectmanager (subafdeling B) 

3. Teamleider (subafdeling B) 

4. Product owner (subafdeling A) 

5. Projectleider (subafdeling A) 

6. Procesmanager (beide subafdelingen) 

De transcripten van de interviews zijn alleen beschikbaar voor de afstudeerbegeleiders in appendix 

3, bij openbare publicatie zullen deze worden weggelaten in verband met herleidbaarheid van de 

resultaten.   

Met de resultaten van de interviews is de tekstanalyse zoals beschreven in paragraaf 3.2.3 

uitgevoerd. De aangekleurde zinsdelen zijn op kaartjes genoteerd waarna open card sorting is 

uitgevoerd om tot een of meerdere argumenten categorieën per criterium te komen. Bij deze card 

sorting is, net als bij de card sorting in paragraaf 4.1, ook gebruik gemaakt van een parkeerplaats bij 

twijfel en een prullenbak voor zinsdelen die bij nader inzien geen bijdrage leveren aan de 

argumentatie (categorie x). Na afloop van de card sorting sessie zijn de gevonden categorieën van 

een algemene omschrijving voorzien. De zo ontstane categorieën van argumenten zijn in appendix 4 

weergegeven met bij elke categorie de uit de interviews afkomstige zinsdelen. Ook is per 

argumenten categorie weergegeven of het argument positief of negatief is ten opzichte van de rol 

van het kwaliteitscriterium in de praktijk.  

Bij vraag 12, of er ook criteria zijn die naar mening van de geïnterviewde van belang zijn in de 

resource allocatie, maar niet naar voren gekomen waren vanuit het literatuuronderzoek, zijn de 

gecodeerde zinnen uit de interviews samengevoegd tot 2 nieuwe criteria, die hieronder 

uitgeschreven zijn in hetzelfde format als wat gebruikt is voor de criteria vanuit de literatuur. 

Daarnaast waren er in de beantwoording van vraag 12 twee zinsdelen die bij nader inzien bij al 

eerder behandelde criteria passen, bij nummer 8, de projectmedewerker tevredenheid en bij 

nummer 6, de kwaliteit van de projectmedewerker past bij het project.  

12A: Balans tussen projecten en beheertaken 

Human resources worden gealloceerd op een manier die de balans tussen beheertaken en 
projectwerk ondersteunt. Met (onder andere) als doel de instandhouding te borgen en voldoende 
resultaat in projecten te behalen en tegelijkertijd de medewerker tevredenheid te bevorderen. 
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12B: Balans tussen verschillende afdelingen 

Human resources worden gealloceerd op een wijze die de verschillende projectportfolio's van 
verschillende afdelingen ondersteunt, met (onder andere) als doel om minder ad hoc taken te 
moeten oppakken en zo de stuurbaarheid van het projectenportfolio te borgen. 
Tabel 5 nieuwe potentiele kwaliteitscriteria op basis van de praktijkvalidatie 

 
Van deze 2 nieuwe criteria in tabel 5, valt 1 binnen de scope en 1 buiten de scope van dit onderzoek. 
Hier wordt verder op ingegaan in de discussie in hoofdstuk 5. 
 
De verzamelde argumenten voor de rol van de potentiele kwaliteitscriteria vormen samen het 

eindresultaat van het onderzoek en is weergegeven in tabel 6. Dit is de beantwoording van 

onderzoeksvraag 3 uit hoofdstuk 1.  

Kwaliteitscriterium Positief argument Negatief argument 

1 project prioriteit 
bewaking 

  prioritering gaat niet bewust 

 prioritering is niet goed mogelijk 
 

2 De juiste hoeveelheid 
capaciteit per fase van 
het project 

 ureninschatting 
werkzaamheden behoeft 
verbetering 

 afhankelijk van type 
project of capaciteit 
fasering nodig is {neutraal 
argument} 

 optimalisatie doorlooptijd 
 

 benodigde capaciteit kan 
moeilijk aangepast worden 

 medewerkers hebben zelf 
invloed op hun agenda 

 

3 Volledige en continue 
geplande inzet capaciteit 

  door combinatie met beheer is 
volledige en continue geplande 
inzet niet relevant 

 volledige en continue geplande 
inzet is niet in elke organisatie 
mogelijk 

4 Afstemming tussen 
projecten faciliteren 

 Afstemming tussen 
afdelingen verbeteren 

 expertise is beperkt 
beschikbaar 

 zonder langetermijnplanning 
kan je moeilijk schuiven 

5 Balans tussen vaste 
teams en roulerende 
projectmedewerkers 

 goede balans levert 
efficiëntie op 

 

 in DevOp organisatie is balans 
lastiger 

 voor bepaalde werkzaamheden 
is kennisniveau te hoog om 
roulerende medewerkers in te 
zetten 

6 De kwaliteit van 
projectmedewerkers 
past bij het project 

 kwaliteit hangt direct 
samen met behaalde 
cursussen 

 kwaliteit is meer dan 
alleen de benodigde 
cursussen 

 door mensen met minder kennis 
in te zetten bouw je ook aan de 
uiteindelijke kwaliteit van het 
team 

 door te sterk kwaliteit mee te 
wegen beperk je erg in 
beschikbare resources en dus 
doorlooptijd 
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7 De juiste 
projectleider/-manager 

 juiste projectleider wordt 
bepaald door softskills 

 juiste projectleider wordt 
bepaald door technische 
expertise 

 projectleider wordt bepaald 
door beschikbaarheid 

8 Projectmedewerker 
tevredenheid 

 Tevredenheid is een 
criterium om mensen te 
kunnen ontwikkelen 

 Als Medewerkers 
tevreden zijn loopt het 
project beter 

 Tevredenheid is geen criterium, 
andere zaken wegen zwaarder 

9 Samenwerking, 
vertrouwen en 
communicatie in het 
project 

 door samenwerking, 
vertrouwen en 
communicatie mee te 
wegen ontstaat een 
grotere productiviteit 

 Samenwerking, vertrouwen en 
communicatie is geen criterium 
omdat een professionele 
houding van de medewerker 
wordt gevraagd 

10 Budgetbewaking  Budget is een criterium 
om te schuiven in 
doorlooptijd 

 Budgetbewaking is minder 
belangrijk dan het behalen van 
doelen 

 Budget kan pas een criterium 
voor resource allocatie zijn als je 
uren goed kan inschatten 

11 Beleid om extra 
externe human 
resources in te huren 

 externe human resources 
in te huren is een 
criterium om de kwaliteit 
van het project te 
verhogen 

 externe human resources 
in te huren is een 
criterium om extra 
capaciteit te trekken om 
zo doorlooptijd te 
verkorten 

 externe inhuur wordt bepaald 
door het beschikbare budget 

Tabel 6: positieve en negatieve argumenten ter validatie van de kwaliteitscriteria 

Wat opvalt is dat alleen bij criterium 1 en 3 geen positieve argumenten benoemd zijn. Bij alle andere 

criteria is een combinatie van een of meerdere argumenten voor de rol van dat criterium bij 

resource allocatie verkregen en een of meerdere argumenten daartegen.  
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5. Discussie, conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de interpretatie van de resultaten, wordt hier kritisch op 

gereflecteerd en wordt een conclusie getrokken. Dit zal leiden tot aanbevelingen voor de praktijk en 

aanbevelingen voor verder onderzoek.  

5.1. Discussie en reflectie 
Dit onderzoek is uitgevoerd in een aantal stappen, eerst de literatuurstudie, waarvan de resultaten 

vervolgens met behulp van card sorting zijn samengevoegd tot mogelijke kwaliteitscriteria, gevolgd 

door een validatie van de gevonden kwaliteitscriteria in de praktijk middels interviews, waarvan de 

resultaten weer middels card sorting zijn samengevoegd tot argumenten voor of tegen de rol van de 

verschillende criteria in de praktijk van resource allocatie.  

Doel van dit onderzoek was om tot gevalideerde kwaliteitscriteria voor resource allocatie te komen, 

omdat deze er tot nog toe niet waren. Dit maakte de literatuurstudie meteen ook lastig, omdat er in 

literatuur niet structureel gesproken wordt over kwaliteitscriteria voor resource allocatie. Door de 

zoekterm te verbreden en de verschillende invalshoeken te verdelen onder de onderzoekers werd 

het toch uitvoerbaar om tot citaten te komen die mogelijke criteria beschreven. Uit de card sorting 

bleek vervolgens wel hoe lastig deze literatuurstudie geweest was, want er vielen best wat 

potentiele criteria af omdat ze niet voldeden aan de gestelde eisen voor een criterium of de relatie 

met resource allocatie. De card sorting sessie was vanwege corona maatregelen niet in een fysieke 

bijeenkomst mogelijk, maar met videobellen en het gebruik van de digitale tool is de kwaliteit van 

deze sessie niet minder dan hij in een fysieke bijeenkomst was geweest. Misschien zelfs wel hoger, 

omdat de onderzoekers de al ingedeelde kaartjes steeds konden bestuderen op het scherm 

waardoor snel opviel als een kaartje bij een al benoemde groep paste. De resultaten van de card 

sorting sessie zijn ook vergeleken met de resultaten van een eerdere groep studenten en de 

uiteindelijke criteria verschilden weinig, behalve wat nuances in naamgeving. Door de keuze om de 

omschrijvingen van de criteria volgens een vast format te doen waren ze eenduidig te begrijpen in 

de praktijkvalidatie.  

Na het vaststellen van de uiteindelijke potentiele kwaliteitscriteria zijn de onderzoekers elk hun weg 

gegaan met de praktijkvalidatie. Dit zorgde wel voor wat meer vrijheid in doorlooptijd wat 

persoonlijk erg prettig was. Wel vind ik het erg jammer dat de resultaten van de praktijkvalidatie 

hierdoor niet meer samengevoegd worden. Ik kan mij namelijk goed voorstellen dat er verschillen 

kunnen zijn afhankelijk van de sector van de caseorganisatie, de volwassenheid van de 

projectorganisatie of de gebruikte methoden van projectmanagement. Dit komt nu niet uit het 

onderzoek, waarmee de generaliseerbaarheid van de uiteindelijke validatie ook lager is.  

Op basis van het proefinterview zijn geen aanpassingen in het interviewprotocol gedaan. Achteraf 

had ik de resultaten van het proefinterview misschien beter moeten uitwerken, want in de 

uiteindelijke interviews hadden geïnterviewden de neiging om in het antwoord eerder in te gaan op 

hoe het potentiele kwaliteitscriterium wel of niet werd toegepast (of hoe zij dat anders zouden 

willen zien) en minder op of het potentiele kwaliteitscriterium een factor is voor resource allocatie 

en waarom. Dit onderscheid bleek heel moeilijk, ook voor mij als onderzoeker, waardoor ik in de 

interviews ook weinig hierop heb bijgestuurd en doorgevraagd in de beantwoording. Gelukkig bleek 

er ‘tussen de regels door’ toch ook veel beantwoording van de Of-vraag te zijn gegeven, waardoor 

het mogelijk was om met behulp van card sorting tot een of meerdere argumenten voor of tegen het 

potentiele criterium te komen. Wel zie je dit moeilijke onderscheid ook terug in de hoeveelheid 

zinsdelen die in eerste instantie geselecteerd waren vanuit de interviews en uiteindelijk in een x-
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categorie bij nader inzien geen criterium zijn beland. Bij vrijwel elk criterium was dit voor een of 

meerdere zinsdelen het geval.  

Wat uit de overzichtstabel 4 opvalt is dat er slechts twee criteria zijn die geen positieve argumenten 

kennen. Bij criterium 3 is het op basis van de inhoud van de tegenargumenten wel logisch dat er 

geen argumenten voor zijn gegeven. Bij criterium 1 lijkt dat minder logisch. Ook bij het nader 

bestuderen van de beantwoording van de vragen bij criterium 1 lees je tussen de regels door dat 

men het criterium juist wel een (belangrijke) rol toewijst bij resource allocatie. Echter, er is door 

geen van de geïnterviewden duidelijke argumenten gegeven anders dan ‘ik ben het daar mee eens’, 

waardoor er geen zinsdelen geselecteerd zijn die tot een of meerdere positieve argumenten heeft 

geleid. Je zou bijna kunnen zeggen dat het voor de geïnterviewden zo logisch is dat prioriteit een rol 

speelt dat men het de moeite niet vond hier argumenten voor te geven. Dit leidt hierdoor echter wel 

tot een soort vals negatieve validatie.  

Vanuit de laatste vraag was het mogelijk om tot twee nieuwe criteria te komen die niet vanuit de 

literatuurstudie waren benoemd. Criterium 12A moet hierbij worden geëxcludeerd, omdat het bij dit 

onderzoek ging om onderzoek naar projectorganisaties en niet naar organisaties waarbij 

gecombineerd beheer en ontwikkeling wordt uitgevoerd, zogeheten DevOp organisaties. In de 

caseorganisatie is dit wel het geval. Dit was geen eis in de selectie van de caseorganisatie. Bij de 

interviews is wel steeds aangegeven dat het om onderzoek naar resource allocatie voor projecten 

ging, dus de verwachting is niet dat de resultaten hiermee veel minder betrouwbaar zijn geworden. 

Wel valt ook in de uiteindelijk verzamelde argumenten op dat hierin soms wordt gerefereerd naar 

de samenhang tussen projecten en beheerwerkzaamheden. Deze variatie maakt het wel 

interessanter om nog een onderzoek uit te voeren waarbij de resultaten van de verschillende 

onderzoekers, en eventuele eerdere onderzoeksgroepen met elkaar vergeleken worden. Als je weet 

welke invloed deze variatie heeft gehad, kan ook een conclusie getrokken worden over de 

generaliseerbaarheid van de resultaten.  

Criterium 12B is wel een criterium wat tot de scope van het onderzoek behoort. Je kunt nu nog niet 

zeggen dat deze gevalideerd is omdat deze is samengesteld op basis van de antwoorden van slechts 

twee van de geïnterviewden. Voor een sterkere validatie zou je deze opnieuw moeten voorleggen 

aan alle geïnterviewden en de resultaten dan op eenzelfde manier verwerken als bij de criteria 

vanuit de literatuur.  

Door geen van de geïnterviewden zijn documenten aangeleverd die relevant zijn voor dit onderzoek. 

Dit zorgt voor een mindere triangulatie en dus construct validiteit.  

 

5.2. Conclusies 
In tabel 4 is een overzicht gegeven van de verzamelde argumenten voor of tegen de rol van de 

verschillende kwaliteitscriteria in resource allocatie. Het is lastig om een precieze conclusie te 

trekken welke criteria als gevalideerd beschouwd kunnen worden. Het is immers geen exacte 

wetenschap waar je het verschil tussen het aantal argumenten kunt bepalen om hieruit een 

conclusie te trekken. Wat je wel zou kunnen doen is het aantal verschillende geïnterviewden tellen 

die heeft bijgedragen aan een argument voor of tegen. Dit voelt echter ook als een soort pseudo-

exacte benadering, wat met een zo laag aantal geïnterviewden ook kans geeft op foutieve 

conclusies. Mogelijk zou dit wel uitvoerbaar zijn als de resultaten van de verschillende onderzoekers 

worden samengevoegd.  
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De conclusie van dit onderzoek wil ik daarom meer methodologisch insteken: 

Het is mogelijk om een lijst van potentiele kwaliteitscriteria voor resource allocatie bij multi-

projectmanagement samen te stellen door middel van card sorting van informatie verzameld 

middels literatuuronderzoek. Deze lijst van potentiele kwaliteitscriteria is vervolgens te valideren in 

caseorganisaties om zo te komen tot een overzicht van argumentaties voor of tegen de rol van de 

specifieke kwaliteitscriteria in resource allocatie.  

5.3. Aanbevelingen voor de praktijk  
Op basis van de methodologische conclusie van dit onderzoek is het niet mogelijk om aanbevelingen 

voor de praktijk te doen. Omdat de geïnterviewden in de beantwoording van de vragen veel zijn 

ingegaan op HOE de verschillende kwaliteitscriteria in de praktijk gebruikt worden biedt dit een 

opening tot het maken van een scoring van de organisatie op de verschillende kwaliteitscriteria. 

Deze scoring zou de organisatie, die meerdere veranderprocessen, zowel van structuur als van 

methodiek, heeft lopen, mogelijk kunnen ondersteunen in welke criteria men in de praktijk meer 

gestructureerd zou willen meewegen in de resource allocatie.  

5.4. Aanbevelingen voor verder onderzoek  
Door te kiezen voor een caseorganisatie waarin gecombineerd beheerwerkzaamheden en 

projectwerkzaamheden plaatsvinden is de kans aanwezig dat de resultaten iets afwijken van 

organisaties waarin een pure projectorganisatie aanwezig is. Dit is in eerste instantie lastiger, omdat 

hier bij de opzet van het onderzoek geen rekening mee gehouden is. Daardoor is er ook niet 

gestructureerd informatie verzameld over het type projectorganisatie en andere kenmerken van de 

organisatie, zoals sector, bedrijfscultuur, type projectmethodiek en andere organisatiekenmerken. 

Het is achteraf altijd lastig om dit soort informatie alsnog te verzamelen. Het advies voor 

vervolgonderzoek zou kunnen zijn om het interviewgedeelte van dit onderzoek opnieuw uit te 

voeren in organisaties waarbij dit soort kenmerken wel gestructureerd verzameld wordt, zodat de 

resultaten gecombineerd kunnen worden in een meta analyse. Een alternatief zou kunnen zijn om 

de betrokken onderzoekers aan te schrijven om toestemming te vragen voor hergebruik van hun 

verzamelde gegevens en deze aan te vullen met informatie over de kenmerken van de organisatie.  

Een tweede aanbeveling voor vervolgonderzoek is om de verzamelde nieuwe criteria (van vraag 12) 

uit dit onderzoek en dat van de mede onderzoekers mee te nemen in een nieuwe interviewronde 

om zo te onderzoeken of deze potentiele kwaliteitscriteria ook breder worden herkend als relevant 

voor resource allocatie. 
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Appendix 1 Interviewprotocol 
 

Ter informatie voorafgaand aan het interview: 

Beste collega,  

Voor mijn afstudeeronderzoek van de master Business Process Management & IT aan de Open 

Universiteit doe ik onderzoek naar kwaliteitscriteria voor het beoordelen van het resultaat van 

resource allocatie bij multi-project management. Omdat jij betrokken bent bij resource allocatie in 

CASEORGANISATIE, zou ik jou hiervoor graag willen interviewen.  

In dit interview wil ik een aantal mogelijke kwaliteitscriteria met je doornemen om te onderzoeken 

of deze in de praktijk gebruikt worden bij resource allocatie. Dit zal gebeuren in de vorm van een 

semi-gestructureerd interview. Dit interview duurt maximaal 1 uur en zal, indien daarvoor 

toestemming wordt gegeven, worden opgenomen en woordelijk worden uitgeschreven. Voor de 

opnames en verwerking zal geen gebruik gemaakt worden van persoonsgegevens. De gegevens 

worden alleen gebruikt voor het afstudeeronderzoek en een eventueel hieruit voortvloeiende 

publicatie. Na afronding hiervan zullen de gegevens vernietigd worden.  

Ik hoop dat je bereid bent om deel te nemen aan dit onderzoek. Het is op elk moment mogelijk je 

deelname terug te trekken, zonder enige gevolgen voor jou persoonlijk.   

 

Interview zelf: 

Bedankt dat je wilt deelnemen aan het interview voor mijn afstuderen. Ik zal eerst kort uitleggen 

hoe dit interview zal verlopen voordat we verder gaan met het echte interview. Is het akkoord dat ik 

geluidsopnamen maak?  

Doel van mijn afstudeeronderzoek is om mogelijke kwaliteitscriteria voor resource allocatie bij multi-

project management, die we vanuit de literatuur verzameld hebben, te toetsen of deze in de praktijk 

herkend worden en of deze gebruikt worden bij de resource allocatie. Onder resource allocatie 

beschouwen wij het toewijzen van menselijke resources aan projecten. In dit interview zal elk 

kwaliteitscriterium worden langsgelopen. Aan de hand van een definitie zal ik navragen of het 

criterium duidelijk is waarna we zullen bespreken of je dit in de praktijk herkend als van belang bij 

resource allocatie. Ook ben ik geïnteresseerd in voorbeelden van het gebruik of een argumentatie 

waarom je denkt dat het niet van belang is.  

Heb je voorafgaand aan het interview nog vragen? 

Per criterium: 

1) Naam criterium voorlezen inclusief definitie 

2) Is dit criterium voor jou duidelijk wat we hiermee bedoelen? 

3) Wordt dit criterium naar jouw idee in de praktijk gebruikt in caseorganisatie bij resource 

allocatie?  

4) Bij bevestigend antwoord op 3: Heb je een voorbeeld waarin dit criterium gebruikt is? 

5) Bij ontkennend antwoord op 3: Waarom denk je dat dit criterium niet gebruikt wordt?  

6) Heb je met betrekking tot dit criterium nog toevoegingen?  

 

Na alle criteria: 
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7) Zijn er aanvullend aan de lijst van criteria die we besproken hebben nog andere criteria die 

gebruikt worden voor resource allocatie?  

8) Heb je een voorbeeld waarin dit criterium gebruikt is?  

 

Hartelijk bedankt voor deelname aan dit interview. Zoals eerder vermeld zal ik de gegevens 

verwerken. Ik zal het transcript van het interview delen ter controle en ik zal het eindresultaat van 

mijn afstuderen ook delen indien je daar prijs op stelt.  
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Appendix 2: Resultaten van de card sorting sessie van 

kwaliteitscriteria 

 
1. Project prioriteit bewaking  

Project priority monitoring  
 

Definitie:  
NL: Human resources worden gealloceerd overeenkomstig de afgesproken prioritering van projecten. 
Met (onder andere) als doel dat bij conflicterende aanvragen het project met een hogere prioriteit de 
benodigde resources krijgt vóór een project met een lagere prioriteit. 
 
EN: Human resources are allocated according to the agreed project priority. Ensuring that in a similar 
situation, the project with a higher priority receives the resources needed prior to one with a lower 
priority. 
 
Owned cards: 

19 When you are good at the game (Eskerod, 1996) 

41 Time (Davis, 2014) 

133 Minimizing deviation from set goals (Marasović et al., 2019) 

140 Completion date (Lee & Miller, 2004) 

144 Project duration 

148 Priority setting and resource re-allocatie. (Engwall & Jerbrant, 2003) 

162 Minimize project or portfolio delay (tardiness) (Browning & Yassine, 2010) 

163 Minimize average project delay 

164 Minimize total lateness or lateness penalty 

168 Are resources assigned to the highest priority projects? (Dye & Pennypacker, 2000) 

 
2. De juiste hoeveelheid capaciteit per fase van het project  

Right amount of capacity per phase of the project 
 

Definitie: 
NL: Human resources worden gealloceerd in lijn met de behoefte aan resources per fase van het 
project. Met (onder andere) als doel ongewenste vertragingen van het project en overvraging van de 
projectmedewerkers te voorkomen. 
 
EN: Human resources are allocated aligned with the need for resources per phase of the project. By 
the goal, example given, to prevent undesired delays of the project and overload of the project 
participants. 
 
Owned cards: 

64 Phase of the work within the project  (Bartoska & Subrt, 2012) 

132 Staff workload (Marasović et al., 2019) 

 
3. Volledige en continu geplande inzet capaciteit  

Fully and continuously booked capacity  

 

Definitie 

NL: Human resources worden gealloceerd gericht op het volledig en ononderbroken benutten van 

(projectmedewerker-)capaciteit. Met (onder andere) als doel het voorkomen van overlappende 

allocatie en het beperken van arbeidskosten.  

 

EN: Human resources are allocated aimed at the complete and uninterrupted utilization of (project 

participants) capacity. By the goal, example given, to prevent double allocatie and reduce the labor 

costs. 
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Owned cards  

69 Are project resources being fully utilized? (Schnetler et al., 2015) 

156 Wasted labor costs (Laslo & Goldberg, 2008) 

154 Minimization of direct labor costs (objective function b): 

130 Achieve the lowest cost (Gang et al., 2013) 

 
4. Afstemming tussen projecten faciliteren  

Facilitate alignment between projects  

 

Definitie 

NL: Human resources worden gealloceerd in afstemming met de project overstijgende resource 

planning. Met (onder andere) als doel het snel kunnen inzetten van beschikbare resources en het 

voorkomen van vertraging doordat projecten op elkaar moeten wachten.  

 

Definition 

EN: Human resources are allocated leading to an alignment of the cross-project planning. By the goal, 

example given, to quickly assign available resources and to prevent delay caused by projects waiting 

on each other. 

 

Owned cards  

166 Minimize the cost of delay (Browning & Yassine, 2010) 

120 Deadlines (Blichfeldt & Eskerod, 2008) 

24 Some projects can run simultaneously on the site (Rostiyanti et al, 2019) 

5 Many portfolio selection techniques do not consider the 
time-dependent resource requirements of projects. 

(Archer & Ghasemzadeh, 1999) 

 
5. Balans tussen vaste teams en roulerende projectmedewerkers 

Balance between permanent teams and rotating project staff 

Definitie: 

NL: Human resources worden gealloceerd waarbij de inzet van vaste (kern)teams en roulerende 

projectmedewerkers in balans is. Met (onder andere) als doel kostenbeperking, uitwisseling van 

kennis en verbetering van efficiëntie en performance van het project portfolio, maar ook het 

minimaliseren van toekennen van resources aan meerdere projecten tegelijk. 

 

EN: Human resources are allocated such that the dynamics between the core team and the flexible 

project participants are in balance. By the goal, example given, to minimize costs, exchange 

knowledge, and improve the efficiency and performance of the project portfolio, but also to minimize 

the allocatie of resources to multiple projects at a single moment. 

Owned cards: 

8 Inter-project process (Bathallath et al., 2016) 

9 Sharing scarce resources among multiple projects will 
probably result in an overall cost saving. 

10 Resource-resource interaction: is about sharing 
resources among projects to optimize organizational 
performance and gain economic advantages. 

11 The human resource allocatie problems regarding 
perspectives on multi-disciplinarity. 

(Borštnar & Pucihar, 2014) 

12 The productivity of employees working on different 
projects concurrently is difficult to assess. 

167 Maximize resource levelling (Browning & Yassine, 2010) 

 
6. De kwaliteit van projectmedewerkers past bij het project  

Quality of the project staff fits the project 

Definitie: 
NL: Human resources worden gealloceerd waarbij de kwaliteit van de projectmedewerkers past bij de 
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eigenschappen van het project. Met (onder andere) als doel binnen het projectteam te beschikken 
over de juiste kennis en vaardigheden die op enig moment worden vereist. 
 
EN: Human resources are allocated while the qualitative skills of the project participants fits with the 
project’s characteristics. By the goal, example given, to have the right knowledge and expertise within 
the project team.  
 
Owned cards: 

16 Resource shortage in general. Experts suffer from 
resource shortage but the other staff are involved in 
project work only occasionally. 

(Elonen & Artto, 2003) 

141 Quality. (Lee & Miller, 2004) 

165 Minimize overall project cost. (Browning & Yassine, 2010) 

 

7. De juiste projectleider/-manager 

Right project manager 

Definitie:  

NL: Human resources worden gealloceerd rekening houdend met (bij het project passende) ervaring 

en managementvaardigheden van projectleiders. Met (onder andere) als doel om 

projectmedewerkers te motiveren en focus te houden op de voortgang en doelstellingen van het 

project. 

 

EN: Human resources are allocated while taking the management skills and expertise of the project 

leaders into account (matching the project needs). By the goal, example given, to motivate project 

participants and stay focused on progress and the goal of the project.  

Owned cards: 

46 A project manager competencies and focus (Davis, 2014) 

79 Good project management and Leadership (Abdul-Rahman et al., 2012) 

115 Deficient management by project managers (Lesca & Caron-Fasan, 2008) 

 
8. Projectmedewerker tevredenheid 

Project staff satisfaction  

 

Definitie 

NL: Human resources worden gealloceerd waarbij de tevredenheid van de projectmedewerker wordt 

geoptimaliseerd. Met (onder andere) als doel motivatie en zelfontplooiing van medewerkers te 

bevorderen.  

 

EN: Human resources are allocated while optimizing the satisfaction of the project participants. By the 

goal, example given, to motivate the employees and have them develop themselves. 

 

Owned cards 

43 Stakeholder satisfaction (quality) (Davis, 2014) 

121 Increase selfrealisation and selfrespect of staff members (Blichfeldt & Eskerod, 2008) 

122 Welfare of the project members (Delisle, 2020) 

132 
B  

Staff workload (Marasović et al., 2019) 

145 employee satisfaction (Borštnar & Pucihar, 2014) 

36 Value of personal reward (Killen et al., 2016) 

 
 
 
 
 

9. Samenwerking, vertrouwen en communicatie in het project 
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Cooperation, trust and communication in the project 
 

Definitie: 
NL: Human resources worden gealloceerd rekening houdend met het bevorderen van goede 
samenwerking, vertrouwen en communicatie in het project. Met (onder andere) als doel een efficiënte 
en effectieve werkomgeving te creëren en ongewenste vertragingen te voorkomen. 
 
EN: Human resources are allocated such that they strengthen the project team's cooperation, mutual 
trust and communication within the project team. By the goal, example given, to create an efficient 
and effective work environment and preventing undesired delays. 
 
Owned cards: 

40 Cooperation/collaboration/consultation/ (Davis, 2014) 

66 Overall team performance (Schnetler et al., 2015) 

67 Quality of communication 

68 Collaboration amongst team members 

69 Trust between team members 

78 Effective lines of communication (Abdul-Rahman et al., 2012) 

111 Absence of the will necessary to get the project 
underway 

(Lesca & Caron-Fasan, 2008) 

147 Collaboration aspect (Borštnar & Pucihar, 2014) 

 

10. Budgetbewaking  

Budget monitoring  

 

Definitie 

NL: Human resources worden gealloceerd waarbij de afgesproken budgetten niet overschreden 

worden. Met (onder andere) als doel budgetbewaking en inzicht in de ontwikkeling van het budget. 

 

Definition 

EN: Human resources are allocated while preventing that agreed budgets are exceeded. By the goal, 

example given, to provide insights in how the budget will develop and monitor the budget. 

 

Owned cards 

45 Cost/ budget (Davis, 2014) 

116 An insufficient budget (Lesca & Caron-Fasan, 2008) 

146 Financial management (Borštnar & Pucihar, 2014) 

 

11. Beleid om extra externe human resources in te huren  

Policies to hire extra external human resources  

 

Definitie 

NL: Human resources worden gealloceerd waarbij het beleid omtrent het aantrekken van externe 

human resources wordt meegewogen. Met (onder andere) als doel interne resources volledig te 

benutten en tijdig te constateren dat externe inhuur nodig is. 

 

Definition 

EN: Human resources are allocated such that the policies regarding the acquisition of external human 

resources are taken into account. By the goal, example given, to utilize the internal human resources 

and to notice the need for external resources in time.  

 

Owned cards 

157 Manpower expansion expenses (Laslo & Goldberg, 2008) 

158 Losses averted from precipitous outsourcing 

170 The outsourcing does not threaten the utilization of in-
house resources 

(Dye & Pennypacker, 2000) 

142 Delays to hire new employees (Lee & Miller, 2004) 



36 
 

 

 

Referenties 

 

Abdul-Rahman, H., Mohd-Rahim, F. A., & Chen, W. (2012). Reducing failures in software 
development projects: effectiveness of risk mitigation strategies. Journal of risk research, 
15(4), 417-433. doi:10.1080/13669877.2011.634520 

Archer, N. P., & Ghasemzadeh, F. (1999). An integrated framework for project portfolio selection. 
International Journal of Project Management, 17(4), 207-2016. 
doi:https://doi.org/10.1016/S0263-7863(98)00032-5 

Bartoska, J., & Subrt, T. (2012). The effect of human agent in project management. Central European 
journal of operations research, 20(3), 369-382. doi:10.1007/s10100-011-0209-4 

Bathallath, S., Smedberg, Å., & Kjellin, H. (2016). Managing project interdependencies in IT/IS project 
portfolios: a review of managerial issues. International journal of information systems and 
project management, 4(1), 67-82.  

Blichfeldt, B. S., & Eskerod, P. (2008). Project portfolio management – There’s more to it than what 
management enacts. International Journal of Project Management 26, 357–365.  

Borštnar, M. K., & Pucihar, A. (2014). Impacts of the Implementation of a Project Management 
Information System – a Case Study of a Small R&D Company. Organizacija, 47(1), 14-23. 
doi:10.2478/orga-2014-0002 

Browning, T. R., & Yassine, A. A. (2010). Resource-constrained multi-project scheduling: Priority rule 
performance revisited. International Journal of Production Economics, 126(2), 212-228. 
doi:10.1016/j.ijpe.2010.03.009 

Davis, K. (2014). Different stakeholder groups and their perceptions of project success. International 
Journal of Project Management, 32(2), 189-201. doi:10.1016/j.ijproman.2013.02.006 

Delisle, J. (2020). Working time in multi-project settings: How project workers manage work 
overload. International Journal of Project Management, Available online 14 June 2020, 
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2020.1004.1001.  

Dye, L. D., & Pennypacker, J. S. (2000). Project Portfolio Management and Managing Multiple 
Projects: two sides of the same coin? Paper presented at the Project Management Institute 
Annual Seminars & Symposium, Houston.  

Elonen, S., & Artto, K. A. (2003). Problems in managing internal development projects in multi-
project environments. International Journal of Project Management, 21(6), 395-402.  

Engwall, M., & Jerbrant, A. (2003). The resource allocatie syndrome: the prime challenge of multi-
project management? International Journal of Project Management, 21(6), 403-409. 
doi:10.1016/s0263-7863(02)00113-8 

Eskerod, P. (1996). Meaning and action in a multi-project environment. Understanding a multi-
project environment by means of metaphors and basic assumptions. International Journal of 
Project Management, 14(2), 61-65.  

Gang, J., Xu, J., & Xu, Y. (2013). Multiproject Resources Allocatie Model under Fuzzy Random 
Environment and Its Application to Industrial Equipment Installation Engineering. Journal of 
Applied Mathematics, 2013, 1-19. doi:10.1155/2013/818731 

Killen, C. P., Sankaran, S., & Ang, K. C. S. (2016). ‘Value for Whom, by Whom’: Investigating Value 
Constructs in Non-Profit Project Portfolios. Project Management Research and Practice, 3, 
5038-5038. doi:10.5130/pmrp.v3i0.5038 

Laslo, Z., & Goldberg, A. I. (2008). Resource allocatie under uncertainty in a multi-project matrix 
environment: Is organizational conflict inevitable? International Journal of Project 
Management, 26(8), 773-788. doi:10.1016/j.ijproman.2007.10.003 

https://doi.org/10.1016/S0263-7863(98)00032-5
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2020.1004.1001


37 
 

Lee, B., & Miller, J. (2004). Multi-Project Management in Software Engineering Using Simulation 
Modelling. Software Quality Journal, 12, 29-82. 
doi:https://doi.org/10.1023/B:SQJO.0000013359.71560.47 

Lesca, N., & Caron-Fasan, M. L. (2008). Strategic scanning project failure and abandonment factors: 
lessons learned. . European Journal of Information Systems, 17, 15. 
doi:doi:10.1057/ejis.2008.21 

Marasović, B., Tadić, I., & Kalinić, T. (2019). Optimising the number of teaching and researching staff 
within Croatian higher education system. Croatian Operational Research Review, 10(1), 105-
115. doi:https://doi.org/10.17535/crorr.2019.0010 

Rostiyanti, S., Koesalamwardi, A. B., & Winata, C. (2019). Identification of design-build project risk 
factors: contractor’s perspective. Paper presented at the International Conference on 
Advances in Civil and Environmental Engineering (ICAnCEE 2018). 
https://doi.org/10.1051/matecconf /201927602017 

Schnetler, R., Steyn, H., & Van Staden, P. J. (2015). Characteristics of Matrix Structures, and Their 
Effects on Project Success. The South African Journal of Industrial Engineering, 26(1), 11-26. 
doi:10.7166/26-1-1096 

 

  

https://doi.org/10.1023/B:SQJO.0000013359.71560.47
https://doi.org/10.17535/crorr.2019.0010
https://doi.org/10.1051/matecconf


38 
 

Appendix 3: Transcripten interviews incl zinsdelen selectie 
Niet voor openbare publicatie 
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Appendix 4: Resultaat card sorting sessie praktijkvalidatie 
 

Kwaliteitscriterium Categorie met beschrijving en de geselecteerde zinsdelen per 
categorie 

1 project prioriteit 
bewaking 

Negatief 1) prioritering gaat niet bewust 
-Dat heeft te maken met de product owner van de projecten 
- wat je wilt is dat er vanuit de organisatie meer betrokkenheid is 
wat prioriteit heeft 
- waarom een project wel, een project niet, dat komt met name 
vanuit de begrotingscyclus naar voren 
- dat feit al we zo op incidenten en escalaties zitten dat het 
spanningsveld nog groter wordt 
- het wordt dus wel meegenomen, maar niet formeel via een tooling 
of dat soort dingen 
- nog veel te veel ruimte voor ad hoc verzoeken en ad hoc 
prioritering 
- je ziet dat er heel veel zij invliegers zijn die voorgaan en vervolgens 
wordt daarbij niet een prioriteitsafweging gemaakt tussen projecten 
onderling 
-de medewerkers, die de projecten uit moeten voeren, die zijn nog 
niet altijd overtuigd, of die bepalen zelf de prioriteit die iets moet 
hebben 
 
 
Negatief 2) prioritering is niet goed mogelijk 
- project A en B zijn niet altijd voor elkaar inwisselbaar omdat je er 
andere expertise voor nodig hebt. 
- Vervolgens kijken we dan hebben we het benodigde type expertise 
ook 
- op basis van installed base bepaalt wat moet er echt dit jaar, dus 
dat is niet echt een prioritering op basis van human resources 
 
x) bij nader inzien geen categorie 
- in hoeverre is dat ook in het strategisch belang van het ziekenhuis 
en dat moet een match worden 
- het prioriteren van projecten ten opzichte van elkaar, gekoppeld 
aan strategische thema’s 
- er zijn te veel projecten en te weinig resources daar komt het 
feitelijk op neer 
 
 
 
 
 

2 De juiste hoeveelheid 
capaciteit per fase van het 
project 

Positief 1) ureninschatting werkzaamheden behoeft verbetering 
- om te vragen aan de mensen zelf hoeveel tijd heb je nou 
daadwerkelijk nodig, hoeveel schat je zelf in 
- Waar die 20 uur dan aan besteed worden, die vraag wordt niet 
gesteld  
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-De meeste medewerkers binnen een project hebben al jarenlange 
ervaring dus die kunnen prima zeggen van dat kost me een dag of 
dat kost een week werk. Dat wordt nog te weinig gedaan 
- best wel eens onze hand overspelen in de hoeveelheid wat we 
kunnen doen in relatie tot wat we opleveren 
- soms wordt juist vanuit die projectmedewerkers aangegeven dit 
gaan we doen, maar hebben jullie daar wel aangedacht, want dat 
moet eerst voor we iets anders kunnen doen. 
Neutraal 2) afhankelijk van type project of capaciteit fasering nodig 
is 
- bij bepaalde specifieke projecten zoals het uitrollen van 
werkplekken, daar maak je vaak wel dat je zegt van ‘op dat moment 
heb ik de handjes nodig die het kan brengen, op dat moment heb ik 
de configuratie nodig’ 
Positief 3) optimalisatie doorlooptijd 
- projecten heel makkelijk schuiven naar de achterkant qua tijd, we 
halen het niet want er zijn te weinig mensen, er is te weinig tijd 
gemaakt dus gaan we het project aan de achterkant schuiven 
- om vertraging van een project te voorkomen 
- die mensen worden gereserveerd voor dat project en dat helpt 
natuurlijk om ongewenste vertraging te voorkomen, 
- als je als doelt stelt ongewenste vertraging, want je ziet aan de 
achterkant dat die afstemming van de hoeveelheid medewerkers 
aan een project en ook nog eens een keer een fase heel lastig is 
Negatief 4) benodigde capaciteit kan moeilijk aangepast worden 
- als je kijkt op de totale resources kalender, daar vind ik het aspect 
krapte op het moment echt een waardoor het moeilijker gaat 
- we zitten in een kraptemarkt momenteel qua resources, dus het is 
best wel lastig om dat voor de totale projectenkalender ook vol te 
houden 
Negatief 5) medewerkers hebben zelf invloed op hun agenda 
- dus als je ze tussendoor toch nodig hebt komt het niet als een 
verrassing, kennen ze de achtergrond en kunnen ze toch even 
aanhaken 
- een kick-off bijeenkomst zodat iedereen wel weet wat het project 
inhoudt en wat we uiteindelijk moeten opleveren 
- bij een kick-off is het gevoel vanuit bepaalde betrokkenheid is heel 
sterk om dan aan te haken 
- als er een escalatie is of als er een testfase is of implementatiefase, 
dan is het wel heel lastig om de juiste hoeveelheid 
projectmedewerkers per fase gekoppeld te krijgen aan jouw project 
 
x)bij nader inzien geen categorie 
-mensen weten zelf niet waarvoor ze ingedeeld zijn of voor hoe lang 
- is de totale keten ready, hebben we allemaal dezelfde prioritering 
voor de bril 

3 Volledige en continue 
geplande inzet capaciteit 

Negatief 1)door combinatie met beheer is volledige en continue 
geplande inzet niet relevant 
-waar zit de overcapaciteit en wat je dan ziet is dat die vrij 
gemakkelijk terugvloeit naar beheer 
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-we hanteren de regel 65% is beheer, 35% is projectcapaciteit en 
dat rekenen we over het hele volume van projectmedewerkers 
-we hebben theoretisch wel ingesteld dat iedereen 40-60 doet, 40 % 
van je tijd aan projecten, 60% aan beheer, maar daarin schuiven we 
wel 
-Zo hebben we ook een aantal teams zoals XX, de aard van die 
werkzaamheden is ook veel meer beheer, dus dat hebben we ook al 
anders ingedeeld. Zij hebben een veel kleinere projectencapaciteit 
- Je merkt dat qua beheer het dan wel eens uit de pas loopt, want 
dan wordt die verhouding niet gehaald, dus dan is er veel meer tijd 
nodig voor beheer of er is veel meer tijd nodig voor projecten 
-wij weten dat dat team het druk heeft in beheer, die hebben 
genoeg te doen 
-medewerkers voor een groot deel zeggen: projecten vind ik leuk en 
beheer een stuk minder. 
-we zijn zo incident gedreven dat dat er vaak toch wel doorheen 
fietst en ook wel door projecttijd heen fietst 
 
Negatief 2)volledige en continue geplande inzet is niet in elke 
organisatie mogelijk 
-Als je veel specifieke kennis hebt, zoals dat zit in onze diensten dan 
zijn wij als ziekenhuis te klein om dat volledig te kunnen doen 
-Als wij dedicated projectmedewerkers gaan inrichten dan is de 
overdracht naar het beheer ook weer dusdanig ingewikkeld dat het 
beheerteam het bijna niet kan ontvangen. 
 
x)bij nader inzien geen categorie 
-dat mensen toen niet zo goed wisten wat er van hen verwacht 
werd 
-mensen meer gefocust aan het werk zijn 
- ik zie in de praktijk met enige regelmaat dat er teams zijn waar met 
regelmaat meer wordt gevraagd dan er beschikbaar is 
 

4 Afstemming tussen 
projecten faciliteren 

Positief 1) Afstemming tussen afdelingen verbeteren 
-De volgende stap die daarin gemaakt moet worden is dat we ook 
XX, YY en de ZZ projecten daarin betrekken 
-Wat we wel doen is nu maandelijks kijken samen met subafdeling A 
en B, dat doen XX en YY, om te kijken hebben we dan dezelfde 
focus. 
-want je overlapt tussen afdelingen en dan zal je ook resources 
nodig hebben in sommige projecten 
Positief 2) expertise is beperkt beschikbaar 
-Dus je ziet dat bij subafdeling A waar je heel veel expertise teams 
hebt zie je dat minder ontstaan en bij subafdeling B is er een 
natuurlijker planning. 
-er dus onder aan de lijn inzichtelijk is of dat wel of niet inpasbaar is 
in de resource planning 
-grote projecten worden wel zodanig in de planning opgenomen dat 
ze elkaar zo weinig mogelijk overlappen, omdat het anders qua 
resources niet uitkomt 
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-wat de meeste waarde heeft en de prioritering, we kijken echt wat 
is nodig en wat heeft de prioriteit op wat anders en daarmee dus 
ook de doorlooptijd van het project 
 
Negatief 3)zonder langetermijnplanning kan je moeilijk schuiven 
-we maken er nog geen jaarplanning van dat we ook echt over het 
jaar met projecten gaan schuiven en indelen 
-Zo ver kijken we nog niet vooruit 
-We vinden het heel lastig om een prioriteitstelling te maken, dit 
doen we wel, dat doen we niet 
x)bij nader inzien geen categorie 
- met als vertrekpunt wat zijn de organisatie strategische thema’s, 
waar kunnen we een bijdrage aan leveren en dat zo afpellen zeg 
maar 
 
 

5 Balans tussen vaste 
teams en roulerende 
projectmedewerkers 

Positief 1)goede balans levert efficiëntie op 
-dan heb je veel minder schakeltijd, je krijgt een team wat op elkaar 
is ingespeeld, dus dat slijt op elkaar in, je hoeft veel minder vaak 
dingen opnieuw uit te vinden 
-Het zal een bepaalde efficientieslag opleveren 
-dat is veel minder efficiënt zeg maar 
-Zo maak je je wel flexibeler in dit soort projecten 
-je krijgt meer ontwikkeling in je team 
-daarmee help je de ontwikkeling van je afdeling ook een stuk 
verder 
- dan kan je veel meer aan 
-dan krijg je een rustiger organisatie 
-dat je wel binnen dat team ook makkelijker kunt schuiven en ook 
makkelijk kunt uitwisselen, ook het punt hiervoor, als je dat een 
project hebt dat een hoge prioriteit heeft of dat echt af moet, dan 
kun je ook met dezelfde mensen makkelijk schuiven van we laten nu 
dat andere even liggen en we gaan verder met wat nieuws 
-je hebt precies de kennis die je nodig hebt, dus je kunt ook sneller, 
dus dat efficiëntie dingetje 
 
 
Negatief 2) in DevOp organisatie is balans lastiger 
-bepaalde ontevredenheid gaat opleveren bij mensen, want men wil 
niet alleen maar beheer doen. 
-daar is ook gelijk het spanningsveld, dat men als ze zelf kunnen 
kiezen hoe ze hun tijd besteden dat ze dan kiezen voor een stukje 
project ipv een stukje beheer 
-vliegende keeps hebben wij op zich niet zo veel, buiten de externe 
inhuur 
- doordat we de competenties op een verkeerd niveau hebben 
liggen 
 
 
Negatief 3)voor bepaalde werkzaamheden is kennisniveau te hoog 
om roulerende medewerkers in te zetten 



43 
 

- alleen als je iemand wilt laten programmeren in onze omgeving, of 
EPD omgeving, ja, dan moet je A kennis van het EPD hebben en B 
kennis van onze omgeving, dus daar ligt het altijd sowieso 
moeilijker. 
-je belast je eigen medewerkers wat minder, want er zijn wel heel 
veel dingen die kom je een keer tegen en daarna hoef je het nooit 
meer te doen, dus dan moet je je afvragen of je daar de kennis wel 
van wilt hebben 
-Maar dat is een immense klus om dat binnen een afdeling met 
zoveel ontwikkelingen om dat goed voor elkaar te krijgen 
-Onze begroting is vaak nog te eenzijdig ingericht door te denken 
dat we dat wel met eigen capaciteit kunnen 
-dat je wel allround projectleiders had, die je dan wel relatief; die 
hadden geen inhoudelijke kennis nodig, die waren wel breed 
inzetbaar en dat weet je dan ook wel 
-geen vliegende keep geeft ook de druk op de eigen capaciteit 
 
 
 
x)bij nader inzien geen categorie 
-het vaste kernteam kan wel het gehele thema en daarbinnen 
projecten, van a tot z afronden 
-balans hebben tussen mensen met meerdere skills, die je dan ook 
kunt schuiven 
- kun je thema’s benoemen gekoppeld aan je strategische thema’s, 
eigenlijk bijna een op een, waaraan je mensen gaat koppelen, dus 
resources in dit geval, en aan die thema’s ga je projecten koppelen, 
meer dan een 
-komt dat door de hoge ambitie die het ziekenhuis heeft. 
 
 

6 De kwaliteit van 
projectmedewerkers past 
bij het project 

Positief 1)kwaliteit hangt direct samen met behaalde cursussen 
- vaak is het toch wel dat het specifieke kennis is 
-wie hebben de meeste expertise op dat gebied en wie zetten we 
daar dan voor in 
- op basis van type deskundigheid, 1e of 2e deskundigheid in de IT, 
op basis daarvan word je ook toegewezen, dat is denk ik wel zo, ook 
vanuit de EPD organisatie is dit een argument. 
-Je kijkt natuurlijk naar de kennis die je nodig hebt en of ze ergens 
voor gecertificeerd zijn 
-Bij ons is kwaliteit alleen gefocust op de technische expertise, dus 
de certificaten binnen subafdeling A of de opleidingen binnen 
subafdeling B 
Negatief 2)door mensen met minder kennis in te zetten bouw je ook 
aan de uiteindelijke kwaliteit van het team 
- ik wil dan dat die persoon op hetzelfde niveau komt, dat soort 
dingen 
-we hebben dan te weinig capaciteit om een junior daarin te laten 
groeien en begeleiden. 
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-dat we dat ook proberen te verbreden, dus bij sommige projecten 
zetten we juist met opzet een dubbele bezetting, ook iemand met 
nog weinig ervaring die op die manier kan worden ingewerkt 
-geef die collega ook de ruimte om die kennis op te doen, dat 
ontbreekt er soms ook nog aan. 
Positief 3)kwaliteit is meer dan alleen de benodigde cursussen 
-of iemand ook de softskills ook voldoende heeft die bij een project 
horen en passen 
Negatief 4)door te sterk kwaliteit mee te wegen beperk je erg in 
beschikbare resources en dus doorlooptijd 
-Want je ziet nu wel vaak dat wel de juiste mensen aan een project 
zijn gekoppeld, maar dat de doorlooptijd van het project wordt 
bepaald door de beschikbaarheid van mensen, dus net andersom 
-dan denken we wel dat we de juiste kwaliteit aan boord hebben, in 
interne medewerkers, maar dan kan een externe medewerker het 
soms twee keer sneller, omdat hij toch nog net scherper geschoold 
is 
x)bij nader inzien geen categorie 

7 De juiste projectleider/-
manager 

Negatief 1)projectleider wordt bepaald door beschikbaarheid 
-die wordt heel kort door de bocht gewoon verdeeld over de 
projectleiders die er zijn 
-wie er ruimte heeft natuurlijk 
-het zo dat ik het hen onderling laat verdelen, wie gaat wat 
oppakken 
Positief 2)juiste projectleider wordt bepaald door softskills 
-wordt wel degelijk gekeken wat voor vaardigheden en wat voor 
persoon heb je daarvoor nodig 
-dan gaan softskills veel meer een rol spelen 
-daar heb je wel iemand nodig die wel doortastend is en goed 
grenzen kan stellen en in die zin kijk ik daar wel naar, naar de aard 
van het project. 
- vanuit jouw benadering commitment vanuit de afdeling krijgt 
-als er een politiek spanningsveld heerst bij een bepaalde afdeling of 
specialisme dan moet je toch wel iemand sturen die stevig in zn 
schoenen staat, want anders weet je dat het heel lastig gaat worden 
-En dan kijken we wel naar ‘past dit bij XX’ 
Positief 3)juiste projectleider wordt bepaald door technische 
expertise 
-die doet geen zorgprojecten, maar wel netwerkprojecten, omdat 
daar zijn expertise ligt 
-het weer echt heel duidelijk op de technische expertise gebaseerd 
is 
-We proberen er ook naar te kijken dat degenen die de inhoudelijke 
kennis heeft, dat het niet altijd zo is dat die dan de scrummaster 
wordt, dat het juist iemand is die er wat minder van afweet 
-Dan kijk je wel naar kennis en kunde van de persoon 
-dat de scrum master zich nog wel heel prettig voelt als hij bij een 
project zit wat heel erg dicht bij hem of haar ligt 
x)bij nader inzien geen categorie 
- wat ik daar zelf nog wel graag zou willen zien is dat we op termijn 
ook nog domein overstijgend de kennis kunnen gaan delen 
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-de verleiding dat je als scrum master toch inhoudelijk ook dingen 
gaat doen, of juist op een bepaald spoor bent en niet breed genoeg 
meer kijkt 

8 Projectmedewerker 
tevredenheid 

Positief 1)Tevredenheid is een criterium om mensen te kunnen 
ontwikkelen 
-ik vind het zelf heel belangrijk dat de medewerker tevreden is en 
dat hij kan groeien 
-mensen echt te laten ontplooien en een stuk senioriteit uit te 
stralen waarmee ze zichzelf ook verder kunnen helpen 
-je gaat op een gegeven moment risico spreiden 
-wie wil er wat van leren 
-je wordt niet afhankelijk van een persoon. 
- tevredenheid in het werk ook toeneemt, want je werk wordt 
daardoor leuker en interessanter als je je ook verder kan 
ontplooien. 
-je hebt het prima gedaan maar er moeten een paar competenties 
bij, want daar geloof ik weer wel in 
-als je gemotiveerd bent en je kunt een stukje zelfontplooiing doen 
 
 
Negatief 2)Tevredenheid is geen criterium, andere zaken wegen 
zwaarder 
-het gros is toch wel een beetje van ‘de klus moet geklaard worden’ 
en wordt er weinig rekening gehouden met de inzet of de 
tevredenheid van medewerkers 
-Je kunt er niet onderuit dat iemand ook wel eens iets moet doen 
wat hij niet leuk vindt 
- aan de andere kant kun je er niet altijd rekening mee houden, 
omdat je soms gewoon echt bepaalde expertise nodig hebt 
 
 
Positief 3)Als Medewerkers tevreden zijn loopt het project beter 
-dan kunnen we nog wel twee keer zoveel werk verzetten, 
-als jij medewerkers hebt die gewoon happy in een flow zitten, in 
wat ik schetste een thema ofzo dat een team inzit, dat het juist een 
bijdrage levert aan een positiever resultaat 
-Mensen die tevreden zijn zijn over het algemeen gedrevener, die 
zitten met meer intrinsiek enthousiasme in het proces, die doen ook 
iets wat ze leuk vinden en waar ze wat van kunnen leren 
-waarvan je bepaalde mensen wel in een project zet om inderdaad 
stappen te kunnen maken 
-En op deze manier heeft die indeling in kleuren eigenschappen ons 
daarbij geholpen om een evenwichtig team samen te stellen, dat is 
ook goed voor de medewerkers 
 
x)bij nader inzien geen categorie 
- dat ze iets te klein af en toe zijn gehouden, dat iets te veel micro 
management werd toegepast 
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9 Samenwerking, 
vertrouwen en 
communicatie in het 
project 

Negatief 1)Samenwerking, vertrouwen en communicatie is geen 
criterium omdat een professionele houding van de medewerker 
wordt gevraagd 
-we zijn professioneel aan het werk, dus professioneel gezien vind ik 
dat iedereen met elkaar zou moeten kunnen samenwerken 
-daar kijken we niet echt naar, je moet ook een bepaalde mate van 
professionaliteit hebben 
-je ziet wel gewoon bepaalde kennis die we nodig hebben en je mag 
ook gewoon professionaliteit verwachten van die medewerkers 
-De keus is gewoon beperkt 
- Maar de mismatches, die zijn er ook echt, en niks menselijks is je 
vreemd, als je die hebt, daar wordt het niet makkelijker van als je 
niet af en toe probeert een beetje rekening met elkaar te houden 
 
Positief 2)door samenwerking, vertrouwen en communicatie mee te 
wegen ontstaat een grotere productiviteit 
- Dus ik denk dat een effectieve werkomgeving door dat soort 
onderwerpen er actief in te brengen 
-Als je bijvoorbeeld naar vertrouwen kijkt, dat zie ik dan als zijnde in 
een team, dat je ook dingen voor een teamlid doet die voor jou als 
persoon niet altijd resultaat opleveren, maar dat je dat doet omdat 
je dan een ander helpt, dus het team. 
-als je twee tegenpolen bij elkaar zet, dan kan de samenwerking 
soms juist een succes zijn, dan vullen mensen elkaar aan. 
- dan creëer je op dit moment gezonde sociale teams, niet zozeer 
gestoeld op de inhoud, maar op hoe gaan we met elkaar om, dat 
staat in de kinderschoenen 
-ik vind het ziekenhuis op het moment wel ambities uitstralen, als 
we die waar willen maken hebben we elkaar heel erg hard nodig 
-als het echt iets specifieks is of het moet op een bepaalde manier 
gaan lopen, dan soms wel van dan moet je die hebben, dan gaat het 
wel vanzelf, zeg maar. 
 
x)bij nader inzien geen categorie 
-je ziet wel dat mensen het lastig vinden om elkaar aan te spreken in 
een project als het wat achterloopt 
-Maar dan kijken we wel echt van wat zou je nou graag willen 
-maar we hebben wel aandacht voor met name het bevorderen van 
de gebieden van de mensen zelf 

10 Budgetbewaking Positief 1)Budget is een criterium om te schuiven in doorlooptijd 
-Maar human resources worden niet alleen gealloceerd waar 
budgetten niet overschreden worden, want als we ons resultaat 
willen behalen, in doorlooptijd gaan we heel makkelijk schuiven. We 
schuiven liever in tijd dan in budget 
 
 
Negatief 2)Budgetbewaking is minder belangrijk dan het behalen 
van doelen 
-Maar als er te kort is aan wat we nodig hebben dan plussen we op, 
met een even groot gemak 
-De ambitie en de strategie is belangrijker dan uiteindelijk het geld 
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-dat de projecten die wij doen, daar zit het ziekenhuis ook erg op te 
wachten, dus de motivatie om wat meer geld uit te geven 
 
Negatief 3)Budget kan pas een criterium voor resource allocatie zijn 
als je uren goed kan inschatten 
-Dat heeft te maken met waar wij nog beter in moeten worden is 
dat wij van tevoren inzicht hebben in hoeveel uren en daarmee ook 
de resources die je nodig hebt, dat je beter weet hoeveel dat 
redelijk nauwkeurig is 
- je moet altijd onvoorziene tijd reserveren omdat je vaak tijdens de 
bouw nog achter dingen komt dat je toch nog dingen moet 
uitzoeken 
-hoe werkt dat dan om je resources beschikbaar te hebben en 
inzicht te hebben als ik dat type werk doe, dan kost dat altijd zoveel 
tijd, dat je dat meer vooraf kunt inschatten 
-zodat je die vergelijking kunt doen van dit is aangevraagd, dit is 
geschreven, en waar komt dat door als je meer of minder uren hebt 
gemaakt, dat we daar steeds meer inzicht en grip op krijgen 
- als je naar een grotere mate van volwassenheid gaat zou het wel 
moeten 
 
x)bij nader inzien geen categorie 
-moet je wel iemand kunnen vinden, in de schaarse resources waar 
we al zitten 
-Wij doen ook aan budgetbewaking, maar we doen ook aan 
budgetuitruil 
 

11 Beleid om extra 
externe human resources 
in te huren 

Positief 1) externe human resources in te huren is een criterium om 
de kwaliteit van het project te verhogen 
-de snelheid van de wereld om ons heen leert ons ook dat je ook af 
en toe expertise willen benutten 
-daar wordt de kwaliteit ook beter van 
-Het kans soms voelen als uit handen geven, maar dat is het niet 
 
Positief 2) externe human resources in te huren is een criterium om 
extra capaciteit te trekken om zo doorlooptijd te verkorten 
- om de medewerkers te beschermen 
- om ook gewoon je doelen te halen die je hebt 
-misschien moeten we voor specifieke kennis wel vaker doen, 
omdat het veel efficiënter is 
- op het moment is het nog steeds wel zo dat de focus ligt op 
resultaat en dat er daardoor meer ruimte is om externe resources 
aan te trekken 
-Meestal is het echt de handjes, dus de capaciteit. Dus in principe 
hebben we de kwaliteit, hebben we de mensen wel, maar hebben 
we er onvoldoende van 
- het kost zoveel energie om alles zelf op te halen, dat mag je ook 
een ander laten doen. 
- Dan zie je dat dat teveel beslag legt op de interne capaciteit 
-de span of control, je kunt niet alles uitbesteden 
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- Dat is te kwetsbaar en hoe kan je van iemand met nog 50 andere 
taken verwachten dat hij ook nog de markt screent van wat is er 
over vier jaar nog nodig, wat is de trend? Dat hij in staat is dat 
advies te wegen, dat geloof ik zeker wel, maar je mag je ook laten 
helpen 
-we doen het regelmatig externen inhuren, ikzelf ook, en we zijn er 
ook niet heel moeilijk in, als we zien dat het nodig is dan gebeurt 
het ook 
-Wat vaak dan weer leidt tot spanningen, omdat de interne 
medewerker dan toch niet volledig op het project kan zitten, die 
hebben dubbele prioriteringen en dan schuiven we weer in de tijd 
 
 
 
 
Negatief 3) externe inhuur wordt bepaald door het beschikbare 
budget 
-Als je daarboven komt is er een mandaat op het gebied van geld, je 
weet dat het dan duurdere inhuur is 
-moet het wel in het budget passen 
-Vaak is het allemaal een budget gedreven besluit 
- dat wordt voornamelijk bepaald door het beschikbare budget 
-Maar dan zie je wel dat dat besluit van inhuur en het besluit van we 
gaan starten dat vindt niet gelijktijdig plaats, daar zit echt een 
vertraging in 
 
 
 
x)bij nader inzien geen categorie 
-Digitalisering is zo vluchtig momenteel 
-Aan de andere kant is het soms ook heel lastig, want niet altijd is de 
juiste expertise in te huren. 

12 Criteria die niet eerder 
benoemd zijn 

1)balans tussen projecten en beheertaken 
-toch de verdeling, we hebben het er eigenlijk al over gehad, 
projecten en beheer 
- is de verdeling en de verhouding met beheertaken 
-is dat je een heel duidelijke scheiding hebt, tussen de 
projectenmanager die de vraagkant doet en het lijnmanagement die 
de aanbodkant faciliteert en dat je dat ook heel duidelijk gescheiden 
houdt en dat je daar natuurlijk ook een spanningsveld krijgt, maar 
dat je dat spanningsveld heel goed inzichtelijk krijgt 
 
 
2)balans tussen verschillende afdelingen 
-dus naar subafdeling A of XX en die afstemming vind ik echt nog 
helemaal onvoldoende en daar gaat het ook vaak mis qua toewijzen 
van resources. Dat er ad hoc dingen tussendoor komen waarvan je 
zegt ik heb nu je hulp nodig maar dat kan niet want ik zit op iets wat 
al gepland was 
 
x)hoort toch bij eerder genoemde criteria 
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-qua medewerkertevredenheid, dat dat in ons werk dan heel 
bepalend is. 
-dat je echt de aanvraag doet op competenties en niet een beetje 
op teamniveau 
 
y)bij nader inzien geen categorie 
-Ik kan mij voorstellen dat deze definities bij een iets hiërarchischer 
georiënteerde cultuur minder van toepassing zijn 

 


