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Stadsingenieurs Enschede heeft als projectmanager, projectleider
of projectteamlid allemaal met projectmanagement te maken.
Gemeenten zijn daarom de laatste jaren bezig het projectmatig
werken stap voor stap verder te verbeteren.
Er is volop aandacht voor de
rollen van opdrachtgever en
opdrachtnemer, het inrichten
van systemen en processen en
het trainen van medewerkers.
Uiteindelijk moet dit leiden
tot een betere beheersing van
grotere ruimtelijke projecten in
stedelijk gebied.
De laatste jaren is de focus rond
projectmanagement steeds meer
komen te liggen op vaardigheden.
Denk aan het leidinggeven aan
projectteams, het denken in
scenario’s en de beheersing van
de aspecten tijd, geld en kwaliteit.
De projectleider is daardoor in
veel gevallen het gezicht van de
stadsingenieur geworden.
Hij is degene die vanuit zijn kennis
over de stad, de gemeentelijke
organisatie en de openbare ruimte
sturing geeft aan het gehele
proces, vanaf programmering tot
evaluatie.
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Stadsingenieur als
projectleider
In Enschede gebeurt het voorbereiden en realiseren van projecten
onder complexe omstandigheden.
Thema’s zoals bereikbaarheid,
overlast en aansprakelijkheid
zorgen ervoor dat de projectleider
meer op de processturing zit.
De stadsingenieur voert de regie
op het gehele project en is als
projectleider op cruciale momenten
de gesprekspartner voor bestuur,
burgers en bedrijven.
In de initiatieffase zorgt de
stadsingenieur ervoor dat bij de
programmering van projecten
voor de gemeentelijke begroting
gekeken is naar ‘werk met werk
maken’. In de projectplanning zorgt
hij voor afstemming met diverse
beleidsvelden, met als uiteindelijk
doel ervoor te zorgen dat burgers
en bedrijven een betrouwbare
partner ontmoeten bij de realisatie
van werken in de openbare ruimte.
De stadsingenieur is daarnaast een
scenariodenker.

Hij inventariseert en analyseert
mogelijke risico’s en zorgt ervoor
dat hij tijdig maatregelen neemt.
Dit communiceert hij aan alle
betrokkenen om verassingen te
voorkomen. Als projectleider ben
je de ene keer werkzaam op het
gebied van procesmanagement
en gebiedscoördinatie, en op het
andere moment ben je als directievoerder betrokken bij de daadwerkelijke realisatie van het werk.
De stadsingenieur is een beweegbaar onderdeel in de projectorganisatie. Snel schakelen
tussen strategische afwegingen
en operationele doelen is een
noodzaak. Samen met het projectteam zorgt de projectleider
ervoor dat het project zorgvuldig
aangepakt wordt. met kennis
van allerlei contractvormen is
de projectleider ook degene die
kansen ziet om samen met de
markt projecten op te pakken.
Kortom, werken in de openbare
ruimte van het stedelijke gebied
is een vak apart.

