
De samenwerkingsmanager
Goede communicatie zorgt voor minimale faalkosten

GWW-projecten kunnen behoorlijk complex zijn; 

diverse disciplines komen samen en moeten gemanaged 

worden, zonder het projectresultaat uit het oog te 

verliezen. Om een project in goede banen te leiden, 

werken (rijks)overheden, waterschappen, bedrijven en 

aannemers met Integraal Projectmanagement (IPM). 

Hiermee vindt projectsturing op een uniforme wijze 

plaats, vanuit één integraal projectteam.

IPM
Een IPM-projectteam onderscheidt vijf gelijkwaardige 

kernrollen (invalshoeken): projectmanager, manager 

projectbeheersing, omgevingsmanager, technisch 

manager en contractmanager.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers erkennen het 

belang van goede samenwerking binnen projecten 

(dit blijkt ook uit de recent gepubliceerde Marktvisies: 

Waterschappen  en Bouwers van Nederland). ‘Soft 

skills’ (relationele vaardigheden) van teamleden en 

de teamsamenstelling spelen daarbij een cruciale rol. 

En daar liggen kansen om de samenwerking in goede 

banen te leiden.

Samenwerkingsmanager
Tauw werkt met een aanvullende rol in het IPM-model: 

de samenwerkingsmanager. Een procesmatige rol, 

waarbij de volgende zaken centraal staan:

• Het periodiek toetsen van de kwaliteit van

samenwerking

• Negatieve ‘onderbuikgevoelens’ over de

samenwerking op te vangen

• Als samenwerkingscoach op te treden (organiseren

van samenwerkings- en risicosessies)

• Investeren in de mensen en hun drijfveren achter

de rol die zij vervullen in het project.

Hierdoor ontstaat een beter onderling begrip voor 

elkaars houding, gedrag en belangen. Dit inzicht komt 

ten goede aan de effectiviteit van de communicatie, 

onderling begrip, wederzijds vertrouwen en 

het rendement van de samenwerking, met als 

uiteindelijk doel: een goed projectresultaat, hogere 
klanttevredenheid en minimale faalkosten.

Risicomanagement 2.0
De samenwerkingsmanagersrol ligt in het verlengde 

van Tauw’s Risicomanagement 2.0  (beheersing 

van relationele risico’s). Risicomanagers van Tauw 

hebben zich de laatste jaren sterk ontwikkeld in het 

bespreekbaar maken en beheersen van risico’s op 

gebied van samenwerking, houding en gedrag binnen 

projecten. Hierbij maken we onder andere gebruik 

van tools als de communicatiepiramide, denken in 

driehoeken en de gesprekstechniek ‘2x2 vragen’.

Ons team risicomanagement 2.0 heeft de vaardigheden 

en kennis om in projecten focus te hebben en te 

sturen op houding, gedrag en interactie. Zij activeren 

projectteamleden om belangen uit te spreken, te 

erkennen én te respecteren. Dit alles draagt zichtbaar 

bij aan effectieve en efficiënte samenwerkingen in 

projecten. 

Benieuwd welke rol de samenwerkingsmanager binnen 

uw projecten kan vervullen? 
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