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INZICHT IN WEERSTAND 
TEGEN CCPM

Waarom vindt Critical Chain Project Management (CCPM) nog maar weinig toepassing in projecten, 

terwijl deze methode in kringen van projectmanagers veelbelovend wordt genoemd? Marco Verhoef 

deed er onderzoek naar in het kader van zijn masteropleiding Projectmanagement. “Werken volgens de 

principes van CCPM roept vaak weerstanden op bij de projectmedewerkers”, stelt hij vast. “De methode 

is gericht op het reduceren van doorlooptijden, op basis van een andere kijk op taakuitoefening.” Inzicht 

verkrijgen in de taakbeleving van projectmedewerkers en hun verzet tegen de veranderingen die CCPM 

met zich meebrengt, kan volgens Verhoef bijdragen aan verbetering van de implementatie van de 

methode, met een blijvend positief effect op de organisatie.

Planningsmethode vraagt om andere kijk op taakbeoefening

AUTEUR

BUFFERS
De schatting van de taakduur gebeurt doorgaans op basis van 
eerdere ervaringen met gelijksoortige taken en de schattingen 
van de medewerkers die bij de taak betrokken zijn. Teruggrij-
pen op eerdere ervaringen is overigens niet altijd mogelijk, 
aangezien het in projecten vaak om unieke opgaven gaat. Ten 
slotte krijgt elke taak extra tijd toebedeeld – een veiligheids-
marge of buffer – om er zeker van te zijn dat in de productieke-
ten geen vertraging optreedt.

Dat geldt vooral voor de taken die afgerond moeten zijn 
voordat andere taken kunnen beginnen. Als daarin vertraging 
optreedt, loopt namelijk het hele project vertraging op. Daar 
zitten de bottlenecks in projecten. Het zijn de taken die direct 
medebepalend zijn voor de einddatum van het project. De 
opeenvolging van deze taken met in totaal de langste tijdsduur 
vormen het bekende ‘Critical Path’ waarop veel projectplan-
ningsmethoden zich concentreren om deze zo kort mogelijk te 
laten duren.

“Acht jaar geleden kwam ik in aanraking met Critical 
Chain Project Management”, vertelt Verhoef. “Het 
sprak me aan, en ik ben me erin gaan verdiepen.” In 

het kader van zijn studie Master of Project Management aan de 
Hogeschool Utrecht begon hij met een literatuuronderzoek. 
“Over CCPM was toen in Nederland nog maar weinig literatuur 
en documentatie voorhanden, waardoor ik vooral buitenlandse 
bronnen geraadpleegd heb. Om het plaatje helemaal helder te 
krijgen, ben ik een zoektocht begonnen naar bedrijven in 
Nederland die CCPM geïmplementeerd hadden. Pas toen ik de 
methode bij een organisatie in de praktijk zag werken, zag ik 
ook de strijd die daarbij gevoerd werd. Daardoor realiseerde ik 
me dat implementatie van CCPM een grote verandering 
teweegbrengt in de organisatie.”

TAAKDUUR
CCPM is ontwikkeld door Eliyahu Goldratt en in 1997 
gelanceerd in zijn boek ‘Critical Chain’. Omdat deze relatief 
nieuwe methode gericht is op planning en controle van taken 
en werkzaamheden, wordt hij gezien als welkome aanvulling op 

gangbare projectmanagementmethoden als Prince2 
en IPMA. Een veelbelovende aanvulling ook, vanwege 
de eenvoud en overzichtelijkheid waarmee de 
reductie van onnodig lange doorlooptijden in 
projecten wordt aangepakt.
Veel projecten duren langer dan gepland omdat 
taken die daarin verricht worden niet op de daarvoor 
afgesproken datums zijn afgerond. Dat kost tijd en 
geld en levert boze opdrachtgevers op. Het adequaat 
schatten van een realistische duur voor een taak is 
dan ook een bekend probleem in projecten. 
Projecttaken kennen immers veel onzekerheden, 
terwijl het gedrag van de mensen die eraan werken 
niet altijd goed te voorspellen is.
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MENSELIJK GEDRAG
Maar nog steeds duren veel projecttaken langer dan gepland, 
waardoor projecten uit de tijd lopen en hun budget overschrij-
den. Critical Chain Project Management, de door Goldratt 
ontwikkelde planningsmethode op basis van zijn eigen ‘Theory 
of Constraints’ (ToC, 1984), is een antwoord op dit plannings- 
en controleprobleem. Volgens deze theorie leidt het inbouwen 
van een buffer in de schatting van de taakduur niet tot meer 
zekerheid over het op tijd afronden van de taak. Integendeel, 
door het ‘stapelen van buffers’ zou de duur van het project zelfs 
aanzienlijk toenemen.
“Bij een taak zijn namelijk meerdere mensen betrokken, zoals 
uitvoerders en verantwoordelijk leidinggevenden, die bijdragen 
aan de schatting van de taakduur en daarbij eigen veiligheids-
marges inbouwen”, zo legt Verhoef dat stapelen van buffers uit. 
“Dat geeft namelijk zekerheid en vertrouwen. Niemand wil 
immers zijn of haar ‘scherpe tijd’ vrijgeven uit angst daarop 
afgerekend te worden.”

TIJDVERSPILLING
“De praktijk is dat die buffers vrijwel altijd gebruikt worden, 
ook als dat niet nodig is”, vervolgt Verhoef. “Dat is de Wet van 
Parkinson: “Work expands to fill the time available for its 
completion.” Medewerkers die vaststellen dat ze hun taak 
binnen de geplande duur kunnen afronden, zullen in de meeste 
gevallen rustiger aandoen om die afronding alsnog op de 
geplande datum te realiseren. Zij zullen een vervroegde 
taakafronding niet snel melden, omdat ze voor diezelfde taak 
dan in het vervolg minder tijd krijgen. Daarnaast hebben veel 
mensen last van het ‘Studenten Syndroom’, de neiging om zo 
laat mogelijk met hun taak te beginnen. 
Door dit natuurlijke gedrag van projectmedewerkers om de tijd 
te nemen als die gegeven wordt en werkzaamheden voor zich 
uit te schuiven, wordt in projecten veel tijd verspild. Hierbij 
noemt Verhoef ook nog multitasking als ‘lead time killer’ in 
projecten. In de CCPM-methode wordt vastgesteld dat 
tijdverspilling in projecten paradoxaal genoeg juist mogelijk 
gemaakt wordt door het inbouwen van veiligheidsmarges en 
het stellen van deadlines op taakniveau.

PARADIGMAVERSCHUIVING
“Om dat niet wenselijke gedrag van tijdverspilling te beperken, 
haalt CCPM alle buffers op operationeel niveau weg om ze op 
strategisch niveau gebundeld terug te plaatsen”, vertelt Verhoef. 
De methode onderscheid Feeding Buffers, Recource Buffers en 
een Project Buffer aan het einde van het project. Daarnaast 
wordt de geschatte taakduur gehalveerd. Op zoek naar de 
grootste bottlenecks die een goede doorstroming van het 

project in de weg staan, richt CCPM zich niet op het kritieke 
pad, maar op de kritieke keten (Critical Chain). Dat is de in 
aantal langste keten van afhankelijke taken. Deze afhankelijk-
heid betreft de inzet van mensen en middelen, waarover tussen 
taken en projecten geconcurreerd wordt.
“Toepassen van CCPM vereist dus een nieuwe kijk op planning 
en taakuitoefening in projecten”, concludeert Verhoef. Een 
paradigmaverschuiving dus, waarbij van de medewerkers wordt 
gevraagd hun taak op een andere manier aan te pakken. “De 
methode houdt projectmedewerkers niet zoals gebruikelijk aan 
deadlines, maar aan snelheid”, licht Verhoef toe. Ze worden 
gestimuleerd om werkzaamheden direct op te pakken als die 
zich aandienen en deze zo snel mogelijk uit te voeren, zonder 
aan kwaliteit in te leveren: ‘Project speed versus Due-date 
Control’. Dit wordt in CCPM de ‘roadrunner approach’ 
genoemd. Een benadering die de projectvoortgang niet aan 
‘het percentage voltooid’, maar aan ‘de resterende duur’ van 
taken afmeet. Hierdoor wordt onder meer de verleiding tot 
multitasken en gedrag volgens Parkingson’s Law en het Student 
Syndrome weggenomen. Buffers worden zo nodig tijdens het 
proces toegepast, aan de hand van prioriteiten en rapportages 
over voortgang van de taakuitoefening.

INTEGRALE BENADERING
“Implementatie van CCPM brengt dus in vele opzichten 
veranderingen met zich mee in de organisatie”, stelt Verhoef vast. 
“En weerstand is een normale reactie op verandering. Maar door 
de hardnekkigheid daarvan vraag ik me af of de veranderingen 
wel goed begrepen worden? Ze vinden immers plaats in de juiste 
richting. Eén van de principes van CCPM is dat individuele 
medewerkers nooit afgerekend mogen worden op doorlooptij-
den. Het gaat om een integrale benadering van de taakuitoefe-
ning, om de teamprestatie in de keten: ‘Integral Performance 
versus Local Optima’. Daar komt bij dat de positieve resultaten 
van CCPM – verbetering van doorlooptijden met twintig tot 
veertig procent – door experts bevestigd worden.”

En toch lijkt CCPM op de werkvloer gezien te worden als een 
mechanische benadering van werkprocessen waardoor 
taakwerkzaamheden onder druk komen te staan. Het verzet 
daartegen verkleint de kans op blijvende implementatie. Om de 
opname en acceptatie van CCPM in organisaties te vergroten, 
zou om te beginnen change management volgens Verhoef expli-
ciet meegenomen moeten worden in het implementatietraject. 
“Daarnaast is meer inzicht nodig in de taakbeleving van 
projectmedewerkers, zodat we kunnen vaststellen wat nu 
precies de oorzaak is van hun verzet tegen werken volgens de 
principes van CCPM”, aldus Verhoef.
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