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Verschil maken als projectmanager 
 
Het IEP, Ruysdael en Certified Mindsonar professionals doen een onderzoek naar 
projectmanagers die verschil maken. Doelstelling is aan te tonen welke kwaliteiten 
van de projectmanager daadwerkelijk het succes van het project beïnvloeden.  
 
Het idee is dat projectmanager en projectteam beter functioneren door:  
 

• Een bepaalde basishouding (drijfveren en criteria) 
• Het activeren van bepaalde denkstijlen (metaprogramma’s) 
• Gerichte aandacht voor succesfactoren in de onderstroom 

 
Hierdoor zal het project eerder of meer succesvol zijn.  
 
We zoeken projectmanagers die in belangrijke mate (mede) invloed uitoefenen op 
het succes van hun project. Deelname aan het onderzoek kost je circa 2 uur van je tijd 
(een telefonische intake, het uitvoeren van een Mindsonar test en het invullen van 
een succesfactor-scan en een afrondend gesprek). 
 
Wat je er voor terug krijgt is: 

• Een Project Health Check 
• Een uitgebreid Mindsonar rapport 
• Een persoonlijk gesprek met praktische tips 
• Het boek Praktisch Projectmanagement met NLP 

  
Projecten die in aanmerking komen moeten voldoen aan de volgende criteria: 

• Het project is in uitvoering; 
• Aantal medewerkers: minimaal 5; 
• Doorlooptijd: minimaal 3 maanden; 
• Omvang project: minimaal 1.100 uur; 
• Eigen tijdsbesteding: minimaal 200 uur; 

 
 Aanmelden kan via het contactformulier van Ruysdael: http://ruysdael.nl/contact 
Achtergrond over het onderzoek: http://blog.ruysdael.nl/blog/goede-methode-
draagt-bij-aan-succes/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Individueel: Je vult de scan in als zelfanalyse, al dan niet 
gecombineerd met een Mindsonar test. 

Team: Je vult de scan in over een specifiek team en laat het 
team dit ook doen. Door percepties te delen valt er veel te leren! 
Dit wordt alleen maar meer als iedereen ook een Mindsonar test 
invult en we het teamprofiel samen bespreken.

Je kunt deze scan kan op 
verschillende manieren gebruiken.

Belanghebbenden. Je vult de scan in voor bijvoorbeeld een 
stuurgroep, een portfolio-groep of voor de direct 
belanghebbenden rond het project. De uitkomsten kunt je 
aanvullen door hen zelf ook te laten invullen, al dan niet 
aangevuld met een Mindsonar test. Vervolgens kun je dit 
gebruiken voor leerbijeenkomsten, verbeteringen, dialoog of 
andere interventies.

Succesfactor Elke factor heeft een streeftoestand

collectieve context We zijn bereid en in staat om binnen een collectieve context de 
uitkomst  ‘mee te maken’.

co-creatie We streven naar een krachtige manier van samenwerken waarmee we 
duurzame uitkomsten neerzetten.

leiden We inspireren elkaar om vanuit verbinding in beweging te blijven naar 
een integrale en duurzame uitkomst.

communiceren We zorgen voor een gedeelde betekenis en beleving doordat we 
elkaar voldoende begrijpen en aanvoelen.

leren We kunnen goed anticiperen doordat we kennis en ervaring met 
elkaar delen en in de dagelijkse praktijk toepassen.

verandering faciliteren Indien nodig zorgen we voor een goed gebalanceerde verandering 
van onderliggende sturing, structuur en cultuur.

authentiek handelen Door onze interactie met anderen leveren we een zinvolle bijdrage 
aan het grotere sociale systeem waarin we werken.

De achtergrond van deze scan is beschreven in het boek Praktisch Projectmanagement met NLP, ISBN 978-90-807455-0-6
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Dat een goede methode kan bijdragen aan het succes van een innovatie, verandering of project is bekend. 
Het geeft velen houvast bij de uitvoering. Toch zijn andere “zachte” factoren vaak meer doorslaggevend. 
Ruysdael heeft een scan gemaakt om de perceptie over deze factoren te inventariseren . Door de 
uitkomsten met elkaar te bespreken en te analyseren is er meer kans op een succesvol project. 

Waar	  gaat	  deze	  scan	  over?

De scan vormt een onderdeel van het Ruysdael praktijkkader voor duurzame innovatie en is gebaseerd op 
de zeven faalfactoren van projecten. Naast het ontbreken een collectieve context zijn dat oppervlakkige 
samenwerking, ontoereikend leiderschap, gebrekkige communicatie, onvoldoende lerend vermogen, 
beperkt verandervermogen en belangenstrijd. Door het invullen van de scan krijg je een indicatie welke 
factoren het succes stimuleren en welke factoren mogelijk een blokkade vormen. 
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Achtergrond 

Wat is het Ruysdael praktijkkader voor duurzame innovatie? 
 
Het Ruysdael praktijkkader voor duurzame innovatie is een denkraam waarmee we zowel de 
harde als de zachte aspecten van een project, verandering of innovatie met elkaar 
combineren en op elkaar afstemmen. In een project bijvoorbeeld zijn producten wel expliciet 
te benoemen, maar is weerstand of inspiratie soms erg ongrijpbaar. Wat kun je in deze 
onderstroom stimuleren, zodat de uitkomsten er komen?  
 

 
 
 
Het kader is ontstaan door praktijkervaringen te combineren met twee systeemtheorieën: 
 

• Het integrale systeemmodel van de Amerikaanse filosoof Ken Wilber (1997) is 
opgebouwd rond vier aspecten: het individuele, het collectieve, het externe en het 
interne. Met andere woorden: elk persoon en elk collectief heeft een (onzichtbare) 
‘binnenkant’ en een (zichtbare) ‘buitenkant’. Deze aspecten zijn in elk (sociaal) 
systeem aanwezig. 

• De definitie van logische categorieën voor leren en communicatie (1972)uit het werk 
van Gregory Bateson, die later door Robert Dilts uitgewerkt is tot de logical levels in 
NLP. Hierin stelt Bateson dat naarmate we op een dieper systeemniveau leren en 
communiceren, we ook op een dieper niveau (kunnen) veranderen. Bij 
oppervlakteleren ervaren we weinig opties en is onze perceptie beperkter dan op de 
diepere niveaus. Op diepere niveau zijn we in staat om alternatieven en het grotere 
geheel te zien en te veranderen. 

  



Algemene gegevens:
Naam

Huidige schatting doorlooptijd project (van start tot afsluiting)

Aantal projectleden op dit moment
Neem eerst een groep in gedachten. Lees elke regel en stel vast hoe jij dit beleeft. Leg het 
vervolgens vast door voor elke stelling een score  x in één van de vijf vakjes te plaatsen. 
Werken in een collectieve (georganiseerde) context: we.. 1 2 3 4 5
hebben een gemeenschappelijk beeld over het eindresultaat en de aanpak x
hebben een duidelijk beeld van de samenhang tussen de verschillende deelproducten x
kennen allemaal onze individuele taak en afhankelijkheden (mensen/informatie/activiteiten) x
zijn gemotiveerd een bijdrage te leveren omdat we vinden dat het eindresultaat er toe doet x
zijn in staat om het grote plaatje te vertalen naar de individuele taak x

20
Samenwerken: we… 1 2 3 4 5
zijn ons goed bewust van de kennis en ervaring van anderen x
zorgen vooraf dat we onze acties oplijnen om een samenhangende uitkomst te krijgen x
ervaren een natuurlijke flow van activiteiten x
inspireren elkaar x
werken makkelijk samen met anderen om ons eigen werk te verbeteren x

21
Leiden: we… 1 2 3 4 5
voelen ons krachtig en bevoegd om te doen wat nodig is om het collectieve doel te bereiken x
nemen ieder een leidende rol als dat nodig is x
zorgen allemaal dat we onze focus op het meest belangrijke richten x
stimuleren wisselwerking tussen mensen x
zorgen actief dat onze inspiraties en ambities elkaar versterken x

21
Interpersoonlijke communicatie: we.. 1 2 3 4 5
zijn bereid om open informatie te delen x
herkennen en erkennen de emoties van de ander x
begrijpen elkaar goed genoeg x
kunnende informatie uit  bijeenkomsten goed vertalen naar onze individuele praktijk 	   x
geven dezelfde betekenis aan belangrijke gemeenschappelijke informatie en feiten x

22
Leren: we…. 1 2 3 4 5
evalueren en verbeteren regelmatig ons dagelijks werk x
leren continue zodat we beter te anticiperen op toekomstige gebeurtenissen x
begrijpen de onderliggende oorzaken van problemen x
gebruiken de kennis en ervaring van anderen x
leren ook regelmatig samen om afhankelijkheden en diepere oorzaken te vinden x

18
Verandering faciliteren: we… 1 2 3 4 5
krijgen energie door de onderlinge wisselwerking x
zijn overtuigd voldoende hulpbronnen hebben of te krijgen om ons doel te bereiken x
ervaren een gezonde balans tussen verwachting en realiteit x
zijn als groep voldoende flexibel om te zorgen dat gebeurt wat nodig is x
ervaren dat resultaten ontstaan zonder overmatige planning, controle of management x

23
Authentiek handelen: we.. 1 2 3 4 5
zijn ons goed bewust hoe ons persoonlijke werk bijdraagt aan het uiteindelijke resultaat x
nemen het grotere plaatje nadrukkelijk mee in onze keuzes en besluiten x
houden een goede balans tussen de persoonlijke en collectieve waarden x
zien het belang van het collectieve doel en stellen individueel de juiste prioriteiten x
trachten altijd de interactie met anderen te verbeteren x

20
De eerste kolom geeft de totaalscore per succesfactor. Bepaal svp in de andere kolommen:

 - Wat is de mate waarin ik zelf invloed kan uitoefenen op deze succesfactor? (kruisje in kolom)

Werken in een collectieve (georganiseerde) context
Samenwerken
Leiden
Interpersoonlijke communicatie
Leren
Veranderen
Authentiek handelen

Meer informatie zie Praktisch Projectmanagement met NLP, ISBN 978-90-807455-0-6
©copyright Ruysdael - Maarn - ruysdael.nl

totaal	  score ranking
huidige	  
perceptie laag matig

ranking

hoog

18
23
20

20
21
21
22

Succesfactor	  scan	  voor	  projecten	  en	  innovatie

in	  geheel	  niet-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐volledig
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Wat meet mindsonar? 
 
Onze manier van denken bepaalt in sterke mate hoe we ons voelen en hoe we handelen. 
MindSonar® is een methode waarmee onze maatstaven en denkstijlen gemeten kunnen 
worden: een soort röntgenapparaat voor het menselijk denken.  MindSonar meet niet wat u 
denkt, maar hoe u denkt. Het inventariseert uw persoonlijke denkstijl – of die van uw team of 
uw organisatie – in dertien facetten of dimensies, ook wel ‘metaprogramma’s’ genoemd. 
Samen geven ze een duidelijk beeld van uw unieke denkstijl in een bepaalde situatie. 
 
 

1. Proactief of reactief? 
Ben ik meer een doener of een denker? Neem ik snel initiatief of overweeg ik eerst 
verschillende kanten van de zaak? 

2. Naartoe of weg van? 
Word ik geleid door de doelen die ik wil bereiken? Of wil ik vooral problemen 
oplossen en moeilijkheden voorkomen? 

3. Interne of externe referentie?  
Ga ik af op mijn eigen normen en waarden of ga ik op anderen af om te weten wat 
goed of fout is? 

4. Opties of procedures?  
Denk ik meer in keuzemogelijkheden of denk ik meer in stappenplannen? 

5. Voldoet wel of voldoet niet?  
Richt ik mijn aandacht op wat er goed gaat en wat er klopt of richt ik mijn aandacht op 
wat er niet goed gaat en wat er niet klopt? 

6. Controle binnen of buiten zelf? 
Heb ik het idee dat ik mijn omgeving bepaal, of denk ik dat mijn omgeving mij 
bepaalt? 

7. Handhaving, ontwikkeling of verandering? 
Houd ik van stabiliteit, houd ik van geleidelijke verandering of houd ik van snelle 
verandering?  

8. Globaal of specifiek? 
Denk ik in grote lijnen of let ik op de details? 

9. Mensen, activiteiten of informatie? 
Wat vind ik het belangrijkste? Relaties, handelingen of gegevens? 

10. Concept, structuur of gebruik? 
Ben ik meer bezig met de essentie, met de samenhang of met de toepassing in de 
praktijk? 

11. Samen, nabijheid of alleen? 
Houd ik van hechte samenwerkingsverbanden, van lossere teams of doe ik het liever 
helemaal alleen? 

12. Heden, verleden of toekomst?  
Op welke van deze drie tijdsfactoren ben ik het meest gericht? 

13. Visueel, auditief of kinesthetisch?  
Denk ik meer in beelden, meer in geluiden of meer in gevoelens? 
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Meer	  informatie	  zie	  Praktisch	  Projectmanagement	  met	  NLP,	  ISBN	  978-‐90-‐807455-‐0-‐6	  	  	  	  	  
De	  beschrijving	  van	  metaprogramma's	  zijn	  ©Copyright	  IEP	  Nijmegen
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Persoonlijk	  overzicht	  

Context:	  voorbeeld

Maatstaven	  (Criteria)
Metacriterium: 'vertrouwen en effecten' versus 'Wantrouwen en vertraging'
1: 'Openheid' versus 'verborgen agenda's'
2: 'Duidelijke afspraken' versus 'duikgedrag'
3: 'Steun' versus 'Wantrouwen'
4: 'Samenwerking' versus 'Afrekencultuur'

Boven zie je een tabel met de correlatie-waarden.De rode symbolen zijn de ingevulde 
waarden van de succesfactorenscan.  De balken geven een correlatie-percentage voor elke 

succesfactor. Dit percentage is berekend uit de combinatie van gemeten metaprograma's 
die je rechts ziet. Onder zie je de drijfveren en criteria uit jouw Mindsonar® profiel.

Voorbeeld

0 2 4 6 8 10 

Nabijheid (afgestemd) 

Structuur (samenhang, wat) 

Voldoet wel (overeenkomsten) 

Naartoe (uitkomsten) 

target Profiel: collectieve context 

0 2 4 6 8 10 

Samen (als een team) 

Naartoe (uitkomsten) 

Structuur (samenhang, wat) 

Proactief 

target Profiel: samenwerken 

0 2 4 6 8 10 

Controle binnen zelf 
Voldoet wel (overeenkomsten) 

Naartoe (uitkomsten) 
Aandacht voor mensen 

Proactief 

target Profiel: leiden 

0 2 4 6 8 10 

Heden 
Gebruik (praktijk, hoe) 

Aandacht voor mensen 
Voldoet wel (overeenkomsten) 

Proactief 

target Profiel: communiceren 

0 2 4 6 8 10 

Nabijheid (afgestemd) 
Gebruik (praktijk, hoe) 

Aandacht voor mensen 
Verandering 

Externe referentie 

target Profiel: leren 

0 2 4 6 8 10 

Structuur (samenhang, wat) 
Aandacht voor mensen 

Verandering 
Controle binnen zelf 

Opties 

target Profiel: verandering faciliteren 

0 2 4 6 8 10 

Concept (essentie, waarom) 

Aandacht voor mensen 

Verandering 

Voldoet wel (overeenkomsten) 

target Profiel: authentiek handelen 
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