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Over PRINCE2
PRINCE2 is op het ogenblik de defacto standaard
voor projectmanagement in veel branches in Nederland en andere landen. Sinds de introductie in de UK
in 1989 heeft de methode in grote delen van de wereld aan populariteit gewonnen.
In Nederland werd
PRINCE2 eind jaren ‘90
geïntroduceerd en is
sindsdien niet meer
weg te denken. Dit heeft
ertoe geleid dat een certi icaat PRINCE2, minstens op Foundation-,
maar liever nog op Practitionerniveau, gezien wordt als een onmisbaar bewijs van competentie op het gebied van Projectmanagement.
Dat er voor goed Projectmanagement meer komt
kijken dan kennis van een methode is een gegeven
waar we nu niet verder op in hoeven te gaan. Dat
kennis van een goede methode zoals PRINCE2 bijdraagt aan succesvol Projectmanagement is daarentegen zeer aannemelijk. Daarom steunt Learning
Ideas professionals die zich PRINCE2 eigen willen
maken van harte.

wat niet interessant is voor je eigen werk. Dit boek
ondersteunt het leren van PRINCE2 in zoverre dat
het een overzicht geeft van alle relevante onderdelen van de methode en de daarin gebruikte documenten. Samen met een goede training biedt dit
boek een uitstekende basis voor het a leggen van het
examen PRINCE2 Foundation.
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PRINCE2 heeft ten onrechte de naam bureaucratisch te zijn en voornamelijk te bestaan uit eindeloze
documenten, die om onduidelijke redenen telkens
weer ingevuld moeten worden. Dat is jammer, want
PRINCE2 is, mits met verstand toegepast, een eenvoudige manier om projecten te besturen. Als er al
iets ingewikkeld aan is, dan zijn het de grote hoeveelheid termen en begrippen en de diagrammen
die in hun complexiteit de bedenker van menig doolhof jaloers maken.

Over PRINCE2 Basics
Dit boek is erop gericht om professionals die PRINCE2 willen leren kennen daarin te ondersteunen,
Met opzet heb ik me beperkt tot het niveau dat nodig
is voor het a leggen van het examen PRINCE2 Foundation. Dit is een bewuste keuze: het niveau van
detaillering dat PRINCE2 biedt en de rijkdom aan
praktisch toepasbare tips in het manual “Managing
Successful Projects with PRINCE2” maken een korte samenvatting een nutteloze onderneming. Wie
PRINCE2 in de volle lengte en breedte wil kennen
verwijs ik graag naar het volledige manual.
Dit boekje is verder niet bedoeld als vervanging voor
een gedegen opleiding PRINCE2. Juist in een goede
training, dat wil zeggen een training die uit meer
bestaat dan het omdraaien van slides met diagrammen en termen, komt PRINCE2 tot zijn recht. Uit
gesprekken over de toepassing van PRINCE2 in de
eigen praktijk leer je pas wat van PRINCE2 wel en
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Introductie van PRINCE2

Deﬁnities en Kernbegrippen
Project:
Een tijdelijke organisatie die in het leven wordt geroepen om één of meer business products op te leveren in
overeenstemming met een overeengekomen business
case.
Projectmanagement:
Het plannen, delegeren, bewaken en beheersen van
alle aspecten van het project en het motiveren van
alle betrokkenen om de doelen van het project te bereiken binnen de verwachte prestaties op het gebied
van tijd, kosten, kwaliteit, scope,bene its en risico’s.
Beheersaspecten:
1.

Kosten

2.

Tijd

3.

Kwaliteit

4.

Scope

5.

Risico

6.

Bene its

PRINCE2 is een methode voor projectmanagement
die door iedereen vrij gebruikt mag worden voor het
managen van projecten1 en die wereldwijd één van
de meest geaccepteerde methodes is.
PRINCE2
•

is generiek en kan toegepast worden op allerlei
projecten ongeacht omvang, toepassingsgebied,
waar ter wereld het project wordt uitgevoerd en
ongeacht de culturele context;

•

scheidt het management van het project van de
inhoud (specialistische aspecten);

•

gaat uit van principes die in de praktijk hebben
bewezen te werken.

1.1

Wat doet een Project Manager

Het belangrijkste van het werk van de Project Manager is:
•

Plannen van de activiteiten;

•

Bepalen van de benodigde resources: mensen en
middelen;

•

Uitvoering van werk delegeren;

•

Monitoren of de uitvoering van werkzaamheden
plaatsvindt volgens het plan;

•

De uitvoering bijsturen wanneer die niet volgens de plannen verloopt;

•

Maatregelen toepassen waardoor, indien mogelijk, de snelheid van het project verhoogd of de
kosten verlaagd worden;

•

Ervoor zorgen dat de juiste informatie bij beslissers in het project terecht komt.

Essentieel in het werk van de Project Manager is het
mogelijk maken van beheersing (control).

1.2

Wat er beheerst wordt

In projecten gaat het erom de volgende zes aspecten
te beheersen:
1. Kosten
In de loop van de uitvoering van het project treden gebeurtenissen op die ertoe kunnen leiden
dat het geplande budget overschreden kan worden. Ook kan er gelegenheid ontstaan om kosten
te besparen.
2. Tijd
De doorlooptijd van een project is naast de kosten één van de beheersaspecten die het meest
aandacht krijgt. Dit is begrijpelijk als we bedenken dat het tijdstip waarop de resultaten van het
project beschikbaar zijn van grote invloed kan
zijn op de realisatie van de beoogde bene its!
3. Kwaliteit
Binnen kosten en tijd een project afronden met
producten die niet aan de gestelde eisen voldoen is niet de bedoeling. In termen van PRINCE2: de producten van het project moeten “Fit
for Purpose” zijn.
4. Scope
Met scope bedoelen we een goede bepaling
van wat bij het project hoort en wat niet. Veel
projecten hebben de neiging om tijdens de uitvoering de omvang te willen uitbreiden of die
anderszins te laten afwijken van het oorspronkelijk bepaalde (“scope creep”).
5. Risico
Projecten worden uitgevoerd in de loop van de
tijd en krijgen dus te maken met allerlei onzekerheden. Sommige gebeurtenissen zullen een
ongewenste invloed op het verloop van het
project hebben. Andere daarentegen kunnen
tot meevallers leiden. Het is een wezenlijk onderdeel van projectmanagement om risico’s te
beheersen.
6. Bene its
Het is niet zinnig om een project op te leveren
dat uiteindelijk niet de verwachte voordelen oplevert, of veel minder dan voorzien is. Uiteindelijk gaat het in een project om investeringen die
een gewenst rendement moeten opleveren.

1 PRINCE2 is vrij te gebruiken bij het managen van projecten.
Het copyright op het manual van PRINCE2 berust echter bij de
Engelse overheid.
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De opbouw van PRINCE2

•

Aanwijzingen voor technische werkzaamheden.
Met PRINCE2 beheers je het bouwen van het
huis en ga je er van uit dat de metselaar zelf vakbekwaam is en geen aanwijzingen voor het metselen nodig heeft! Hierdoor is PRINCE2 generiek
toe te passen.

•

Gedetailleerde plannings- en bewakingstechnieken. Bijvoorbeeld: Critical Path Analysis is een
bekende planningstechniek. Deze techniek is
elders al in detail beschreven en PRINCE2 doet
dat niet nog eens dunnetjes over. Verder gaat
PRINCE2 er niet van uit dat in alle projecten altijd één bepaalde management techniek (zoals
Critical Path Analysis) toegepast moet worden.
Hierdoor biedt PRINCE2 de gebruikers de vrijheid om met behoud van de waardevolle elementen die de methode biedt, zelf te kiezen voor
dié management technieken die in de speci ieke
context van het betreffende project het meest effectief lijken. Zo ontstaat er geen keurslijf, maar
is lexibele toepassing van PRINCE2 mogelijk.

•

Soft-Skills: Hierover zijn al bibliotheken vol
geschreven en PRINCE2 doet geen uitspraken
over gewenste eigenschappen of gedragingen
van Project Managers. Dat een Project Manager
leiderschap in het project moet tonen is duidelijk, maar even duidelijk is dat er geen dwingend
voorschrift is te geven voor de gewenste stijl.

Deﬁnities en Kernbegrippen
Principes
Algemene uitgangspunten op het gebied van projectmanagement gebaseerd op ervaring (best practices).
In een project dat volgens PRINCE2 wordt gemanaged
verwacht je deze allemaal toegepast te zien.
Thema’s
Aanwijzingen voor het uitvoeren van bepaalde aspecten van projectmanagement. Een thema geeft antwoord op de vraag “HOE moet ik iets doen”. Het thema
“Organisatie” geeft bijvoorbeeld een uitgebreide aanwijzing voor een verstandige manier om rollen, taken
en verantwoordelijkheden in een project te beleggen.
Processen
De processen van PRINCE2 geven aanwijzingen over
de verschillende stappen die in de loop van het project genomen moeten worden. Een proces geeft dus
antwoord op de vraag: “WAT moet ik op een bepaald
moment doen”.

PRINCE2 is een projectmanagementmethode die
zich alleen richt op de managementaspecten van
een project en zich niet bezighoudt met inhoudelijke
en technische uitvoerings aspecten.

Samengevat
PRINCE2
•

Is een methode voor het managen van projecten;

•

Is toepasbaar op allerlei projecten;

•

Gaat alleen over het managen van projecten;

•

Is vrij toepasbaar;

•

Kan/moet op maat gemaakt worden voor
een speci ieke context;

•

Geeft geen aanwijzingen voor de technische
aspecten van het projectwerk;

•

Geeft geen gedetailleerde voorschriften voor
management technieken;

•

Kent 7 principes;

•

Kent 7 thema’s ;

•

Kent 7 processen;

•

Biedt templates voor de meest gebruikte management documenten in projecten.

Principes

PRINCE2

Thema’s

Fig. 1.

Processen

De onderdelen van PRINCE2

PRINCE2 biedt gebruikers het volgende:
•

7 Principes;

•

7 Thema’s;

•

7 Processen;

•

Advies over de manier waarop PRINCE2 voor
verschillende omgevingen op maat gemaakt kan
worden.

In dit boekje volgen wij deze indeling: we bespreken
eerst de principes, dan de thema’s en de processen.
PRINCE2 biedt niet:
© Learning Ideas
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Principes

Ook projecten die “verplicht” zijn (jaar-2000, wetswijzigingen etc.) moeten met een Business case onderbouwd worden om te onderzoeken of het voorgestelde project wel de juiste optie is om aan de
verplichting te voldoen.

De 7 Principes
1.

Voortdurende zakelijke rechtvaardiging

2.

Leren van ervaringen

3.

Gede inieerde rollen en verantwoordelijkheden

4.

Managen per fase

5.

Manage by Exception

6.

Productgerichte aanpak

7.

Op maat maken voor de projectomgeving

3.2

PRINCE2 biedt een methode die breed toepasbaar
is, in allerlei branches en landen. Daarvoor hanteert PRINCE2 zeven onderliggende uitgangspunten (“principes”) die hun waarde in de praktijk in
allerlei omgevingen hebben bewezen. In deze zin
is PRINCE2 een “best practice” methode. Hieronder
bespreken we deze principes.

3.1

Leren van ervaringen

Projecten zijn uit hun aard uniek, als het routinewerk
zou zijn, zou het beter als reguliere lijnactiviteit uitgevoerd kunnen worden! Juist hierdoor worden projecten vaak voor uitdagingen gesteld in organisatie
en (technische) uitvoering. Het advies van PRINCE2
is daarom te onderzoeken of er wellicht al eerdere
ervaringen zijn opgedaan op de gebieden waarop
het project zich beweegt. Zoek daarom ervaringen
bij het
•

Starten van een project: Is er eerder iets vergelijkbaars gedaan in de organisatie? Zo nee:
zoek dan externe ervaringen;

•

Uitvoering van het project: Leg tijdens de uitvoering ervaringen vast, om hier in een latere
uitvoeringsfase voordeel van te hebben;

•

Afsluiten van het project: Projecten moeten
hun ervaringen doorgeven aan de rest van de
organisatie. Inzichten die wel geïdenti iceerd
worden maar niet worden doorgegeven dragen
niet bij aan de ontwikkeling van de organisatie!

PRINCE2 dringt erop aan dat alle deelnemers aan

Voortdurende zakelijke rechtvaardi- het project actief meewerken aan het zoeken naar
nieuwe inzichten.
ging

Voor elk project moet er een onderbouwing zijn
(“justi ication”). Daarvoor geldt:
•

Moet aanwezig zijn om het project te starten;

•

Moet geldig blijven gedurende het gehele project;

•

Moet gedocumenteerd en geaccordeerd zijn.

Het document waarin de zakelijke onderbouwing
van een project is beschreven heet in PRINCE2 de
Business case.
Veel projecten zijn investeringen die binnen de strategie van de organisatie moeten passen en waarvoor
aangetoond moet kunnen worden dat er rendement
mee behaald kan worden. Het ontbreken van Business cases kan ertoe leiden dat een organisatie een
onsamenhangend portfolio van projecten heeft, en
dat per project niet of moeilijk beoordeeld kan worden of het voortgezet moet worden.

6

Het thema ‘Business Case’ geeft de manier aan waarop
dit principe in de praktijk gebracht kan worden.

De toepassing van dit principe vinden we in een aantal
processen en het gebruik van de documenten ‘Lessons
Log’ en ‘Lessons Report’.

3.3

Gede inieerde rollen en verantwoordelijkheden

Projecten zijn mensenwerk. Goede planning en beheersing gaan niet werken als mensen niet weten
wat van ze verwacht wordt of waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Projecten spelen zich vaak af in
complexe omgevingen, waarbij meerdere afdelingen
of meer dan één organisatie betrokken zijn. Het ligt
voor de hand dat hier belangentegenstellingen aan
de orde zijn.
De gewone lijn (of lijn-staf) organisatie is niet ingericht voor projecten, en om een project in een organisatie te laten slagen moet daarom zorgvuldig een
projectorganisatie ingericht worden die rekening
houdt met de plaats van het project in de organisatie.
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De benadering van PRINCE2 is om te organiseren op
grond van belangen: in het project moeten alle stakeholders op de juiste manier betrokken zijn, en in
het projectmanagementteam vertegenwoordigd zijn.

Business
Organisatie

Het Project
gedeeld belang

User
Gebruiker

Fig. 2.

Supplier
Leverancier

De drie projectbelangen

Een projectmanagement team dat op de juiste manier is ingericht geeft voor alle betrokkenen antwoord op de vraag “Wat wordt van mij verwacht?”

3.4

Managen per fase

Het is uitzonderlijk dat mensen grote zaken kunnen
overzien: grote hoeveelheden geld, veel verschillende activiteiten, veel risico’s. Wat we beter kunnen is:
grote hoeveelheden onderverdelen in kleinere die
we wél kunnen overzien. Ook ver in de toekomst kijken gaat ons meestal niet goed af, we kunnen meestal wél de nabije toekomst redelijk overzien.
In projecten is het net zo. PRINCE2 raadt aan het
project in kleinere onderdelen te verdelen die elkaar opvolgen in de tijd. Zo verdelen we het project
in fases (stages). Het eind van elke fase is een natuurlijk moment voor de Project Board (Stuurgroep)
om de status van het project te beoordelen: voortgang tegenover planning, status van de risico’s en
de levensvatbaarheid van het project staan dan ter
discussie. Hierbij gaat het erom een goede balans
te vinden: veel korte fases geven de Project Board
meer beheersing, maar vragen meer inspanning,
terwijl met langere fases de inspanning van de Project Board afneemt, maar er minder momenten worden ingepland waarop beoordeling door de Project
Board kan plaatsvinden.
Het advies van PRINCE2 is:
•

Verdeel het project in een aantal fases (“management stages”);

Business

•

Ondersteunen doel van het project, zien erop toe dat
het project voldoende rendement levert (“value for
money”).

Plan het hele project globaal en maak per fase
een gedetailleerd plan;

•

Plan, delegeer, hou toezicht en beheers per fase.

Drie belangen, drie Stakeholders

Users
Gebruiken na het project de producten in de praktijk
om bene its te creëren.

In een project, hoe klein ook, zijn altijd minstens
twee fasen nodig: één om te plannen, één om uit te
voeren.
Dit principe vinden we overal in PRINCE2 terug. Met
name in de thema’s ‘Plannen’ en ‘Voortgang’ en de processen Directing a Project, Controlling a Stage en Managing a Stage Boundary.

Suppliers
Stellen resources en expertise ter beschikking om de
producten tot stand te brengen.
Uit het woordenboek:
stake1 [steik] (telbaar zelfstandig naamwoord)
1 staak
2 brandstapel
3 inzet
(ﬁguurlijk) belang, interesse
have a stake in the country
zakelijk belang hebben bij het wel en wee van het land, belangen hebben op het platteland
lose one’s stake
zijn inzet / de weddenschap verliezen
4 tentharing
pull up stakes
zijn biezen pakken, verhuizen
5 bies (van vlechtwerk)
6 techniek) bankaambeeld

Het thema ‘Organisatie’ geeft de manier aan waarop dit
principe in de praktijk gebracht kan worden.
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3.5

Manage by Exception

Geen enkel project gaat precies volgens de planning.
Wanneer er niets over afwijkingen van de planning
geregeld wordt, ontstaat er een onwerkbare situatie.
In PRINCE2 wordt op drie niveaus (Project Board,
Project Manager, Uitvoerders) duidelijk vastgelegd
welke bevoegdheden bestaan. Bevoegdheid wordt
vastgelegd door:
•

Delegeren tussen de verschillende management niveaus in het project. Voor elk niveau
wordt vastgelegd in hoeverre mag afgeweken
worden van een overeengekomen plan. Afwijkingen kunnen toegestaan worden voor de zes
beheersaspecten waarmee een project gestuurd
wordt (zie hoofdstuk 1.2). Voor het aspect kosten
kan bijvoorbeeld afgesproken worden dat een
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projectmanager in een fase 10% mag over-of
onderschrijden zonder dat te hoeven te escaleren. Dit heet ‘tolerantie’;

3.7

•

Een escalatieprocedure in te richten die in werking treedt zodra een vastgelegde tolerantie
overschreden dreigt te worden;

•

Een controlemechanisme (“Assurance”) in te
richten zodat elke managementlaag er op kan
vertrouwen dat de afgesproken procedures
werken.

Bij het toepassen van PRINCE2 kunnen twee fouten
gemaakt worden: te star, wat leidt tot bureaucratisch en mechanisch werken, en te los, wat leidt tot
PINO: Prince In Name Only…

Met deze vorm van management wordt het beslag
dat op de tijd van senior management wordt gelegd
aanzienlijk verminderd, terwijl zij wel in de positie
blijven om sturing op het project uit te voeren.
Het principe ‘Manage by Exception’ vinden we overal
in PRINCE2 terug. Met name in de thema’s ‘Plannen ‘en
‘Voortgang’ en de processen Directing a Project, Controlling a Stage en Managing a Stage Boundary.

3.6

Productgerichte aanpak

De algemene term voor de deliverables van een project is in PRINCE2 “product”. In projecten gaat het
uiteindelijk om resultaten (“deliverables”) en niet
om activiteiten! Daarom adviseert PRINCE2 om in
de planning uit te gaan van de op te leveren producten. De producten samen bepalen de scope van het
project (alles wat gerealiseerd moet worden), en
zijn de basis voor planning en control.
Door te denken in producten is het eenvoudiger om
overeenstemming met de gebruikers te krijgen over
het project: eenduidige omschrijvingen van producten die door gebruikers worden goedgekeurd dragen ertoe bij dat het project uiteindelijk bruikbare
resulaten, waarmee de Business case gerealiseerd
kan worden, tot stand brengt. Voor het de iniëren
van producten heeft PRINCE2 een handzaam formaat ter beschikking, de Product Description (Productbeschrijving) waarmee ieder product eenduidig
gede inieerd wordt.

Op maat maken voor de projectomgeving

Het grote voordeel van PRINCE2 is dat de methode
generiek en lexibel is en ontworpen met aanpassing
in het achterhoofd. Op maat maken dient twee doelen:
1.

De methode aanpassen aan de eisen en wensen
(en mogelijkheden) van de organisatie waar
het project wordt uitgevoerd. Aansluiting op
bestaande processen (bijvoorbeeld inance, inkoop, HR) zorgt ervoor dat PRINCE2 in de praktijk gaat werken;

2.

De beheersmiddelen aanpassen aan de schaal,
compexiteit en het niveau van risico van het project. Een project met een budget van miljoenen
dat zich over een groot aantal landen uitstrekt
heeft andere rapportage en communicatiebehoeften, en heeft een ander niveau van formeel
handelen nodig, dan een project met een begroting van € 50.000,- dat binnen één afdeling
plaatsvindt!

De manier waarop PRINCE2 speci iek in de context
van de organisatie wordt toegepast in een project
wordt opgenomen in de Project Initiation Documentation.

Over Principes…
Obey the principles without being bound by them.
(Bruce Lee)
He who merely knows right principles is not equal to
him who loves them.
(Confucius)

Dit principe vinden we overal in PRINCE2 terug. Met
name in de thema’s ‘Plannen’, ‘Kwaliteit’ en de processen Controlling a Stage en Managing Product Delivery.

Voordelen van een productgerichte benadering zijn:
•

Schept een solide basis voor acceptatie;

•

Draagt bij aan tevredenheid van gebruikers en
opdrachtgevers;

•

Onderbouwt alle discussies over scope en wijzigingen.
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4.

Business Case

Introductie PRINCE2 Thema’s

5.

Een thema geeft antwoord op de vraag “HOE moet
ik iets doen”. Ongeacht de methode van projectmanagement zal elke professionele projectmanager in
een project moeten organiseren, wijzigingen moeten
managen etc. De zeven Thema’s van PRINCE2 geven
een praktische benadering van de manier waarop
dit het beste kan. De manier waarop PRINCE2 deze
thema’s behandelt is op een geïntegreerde manier
en in samenhang met de Processen van PRINCE2.

Doel van de Business Case
Ondersteunt het management en in het bijzonder de
Business Executive (Opdrachtgever) in het nemen van
beslissingen over het project:
Bij de start:
Is dit een voorstel dat tot een levensvatbaar project zal
leiden?
Bij de uitvoering:

De zeven Thema’s zijn:

Is het project, gezien alle informatie die we nú over
verwachte kosten en baten hebben, nog steeds levensvatbaar?

Business-Case

Na afsluiting:

Is het idee dat aan dit project ten grondslag
ligt voldoende om een investering te doen?
Blijft gedurende de loop van het project de beslissing
om te investeren valide?
Organisatie (Organization)
Welke rollen en verantwoordelijkheden onderkennen
we in het project? Hoe schakelen we het lijnmanagement van de organisatie op de juiste manier in? Hoe
regelen we de samenwerking tussen Project Manager
en uitvoerders, intern en extern?
Kwaliteit (Quality)
Hoe zorgen we ervoor dat het project inderdaad producten oplevert die aan de eisen en wensen van de
gebruikers zullen gaan voldoen? Hoe gaan we van de
initiële, vaak vage voorstellingen van resultaten, naar
speci icaties die helder weergeven wat gewenst is, en
hoe zorgt het project ervoor dat deze ook werkelijk
ontwikkeld en opgeleverd worden?

In welke mate zijn de bene its die we met het project
hadden willen bereiken daadwerkelijk gerealiseerd?

De Business case
•

is een document;

•

wordt aan het begin van een project opgesteld;

•

wordt gedurende het project bijgewerkt bij belangrijke beslispunten;

•

wordt door het project zelf opgesteld, tenzij er
al een Business case aanwezig is (bijvoorbeeld
in een programma). In dat geval wordt de Business case in het proces Initiating a Project verder uitgewerkt;

•

wordt gebruikt om te beslissen over de voortgaande levensvatbaarheid van het project.

Plannen (Plans)
Plannen zijn de basis voor alle beheersing in een project. Welke soorten plannen zijn er, wat moet in een
plan, en welke technieken kan een projectmanager gebruiken om plannen te ontwikkelen?
Risico (Risk)
Projecten hebben bijna altijd meer risico dan “gewone”
lijnactiviteiten. Hoe kan projectmanagement de onzekerheden die met het project samenhangen beheersen?
Wijziging (Change)
Elk project krijgt te maken met onverwachte gebeurtenissen, waaronder wijzigingsverzoeken en kwaliteitsproblemen. Het thema Wijziging geeft algemene richtlijnen voor de manier om hiermee om te gaan.
Voortgang (Progress)
Elk project werkt volgens plannen. Het thema Voortgang geeft richtlijnen voor het goedkeuren van plannen, het monitoren van voortgang tegenover een
vastgesteld plan, en geeft aan hoe te handelen als de
uitvoering afwijkt van een goedgekeurd plan.
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Thema: Business Case

5.1

De inhoud van de Business case

De Business case geeft inzicht in de manier waarop
een project zal leiden tot beoogde bene its. Om de
inhoud van de Business case goed te begrijpen is het
nodig om een onderscheid te maken tussen:
Output
De tastbare en niet tastbare producten (“deliverables”) van het project.
Eindresultaat-(Outcome)
Het resultaat van de verandering die ontstaat door
het gebruiken van de producten.
Bene it
Een meetbare verbetering die voortvloeit uit een
outcome, die door één of meer van de stakeholders
als voordelig wordt ervaren.
De samenhang tussen output, eindresultaat en bene its kan je als volgt weergeven:
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Strategisch doel

Meetbaar Benefit

Disbenefit

5.3

Gewenst Eindresultaat

Neveneffect

Verandering
in organisatie

Samenhang tussen Outputs, Outcomes en Bene its

Moment

Zoals je ziet zijn er ook ongewenste effecten die
kunnen resulteren in disbene its. De Business case
wordt gewoonlijk in een document vastgelegd. Hoewel elke organisatie hiervoor zijn eigen standaard
kan gebruiken moet een Business case de informatie bevatten die in het door PRINCE2 voorgestelde
template is weergegeven (zie pagina 11).
Het resultaat van een training PRINCE2 is een deelnemer die het examen heeft afgelegd. De output van
de training is dus “Opgeleide en gecerti iceerde medewerker”. Hierdoor functioneert deze medewerker veel
beter in haar rol als Project Manager. Dit is een outcome. Door het betere functioneren van deze opgeleide
projectmanager is het project in de ogen van de klant
beter stuurbaar geworden en is er geen onenigheid
over betalingen, de facturen worden op tijd voldaan,
wat bijdraagt tot een betere cash low van de aannemer
van het project. Dit is een bene it!

5.2

Hieronder wordt aangegeven op welke punten in
het project de Business case wordt opgesteld en bijgewerkt:
Ontwikkelen van de Business case
De Business Executive2 (zie hoofdstuk 6.2.3) is verantwoordelijk voor de Business case (maar hoeft deze
natuurlijk niet zelf te schrijven). Een Business case
op hoofdlijnen (outline Business case) kan voorafgaand aan het project opgesteld worden tijdens het

2
De volledige naam voor de rol is “Business Executive”.
Het is gebruikelijk dit af te korten tot “Executive”.

Activiteit Project
Board in Directing
a Project

Na a loop van het pro- Projectinitiatie autorices Starting up a Project seren
Na a loop van het proProject autoriseren
ces Initiating a Project
Bij het beoordelen van
Fase -of Exception Plan
Fase- of een Exception
autoriseren
Plan
Bij het afsluiten van het
Projectafsluiting autoriproject na het proces
seren
Closing a Project
De Projectmanager wordt geacht de Business case te
onderzoeken en bij te werken:
•

Als onderdeel van Risico Beoordeling bij het beoordelen van Risico’s en Issues;

•

Aan het eind van elke fase om te zien of onderdelen van de Business case (bijvoorbeeld tijd/
kosten/bene its) bijgesteld moeten worden;

•

Tijdens de laatste fase om te onderzoeken hoe
het project heeft gepresteerd tegenover de verwachtingen en om te bezien hoe waarschijnlijk
het is dat de outcomes zullen leiden tot de beoogde bene its.

Ontwikkeling van de Bussines Case

In PRINCE2 is de Business case niet statisch, maar
wordt deze bijgewerkt wanneer dit nodig is met de
meest recente gegevens. Dit is het verstandig toepassen van voortschrijdend inzicht: wanneer het
duidelijk wordt dat een project geen baten meer zal
opleveren kan het soms beter zijn het project niet
voort te zetten!

10

Onderhouden en beoordelen van de
Business case

De Project Board beoordeelt de Business case op de
volgende momenten in het proces Directing a Project:

Project Resultaten

Fig. 3.

proces Starting up a Project (zie hoofdstuk 13), uitgaande van het projectmandaat. Deze Business case
op hoofdlijnen is input voor de eerste beslissing van
de Project Board in het proces Directing a Project
(zie hoofdstuk 14.1).

De bene its bevestigen
De reden om het project te ondernemen is dat de
organisatie Bene its verwacht. Daarom dringt PRINCE2 erop aan zo snel mogelijk vast te stellen welke
bene its gerealiseerd zijn. Aan het eind van elke uitvoeringsfase dient de Project Manager aan te geven
welke bene its al gerealiseerd zijn. Het realiseren
van de bene its is de verantwoordelijkheid van de
Senior User, het toezien op de realisatie is de verantwoordelijkheid van de Business Executive.
Omdat na beëindiging van het project de projectorganisatie opgeheven zal worden dringt PRINCE2
erop aan dat in een Bene its Review Plan vastgelegd
wordt welke reviews er na a loop van het project
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Organisatie

gehouden zullen worden om de bene its meten. Het
Bene its Review Plan wordt opgesteld in het proces
Initiating a Project (zie hoofdstuk 15.2).

6.

Thema: Organisatie

Uitgangspunten en Kernbegrippen
•

Organiseer op basis van drie belangen;

•

Organiseer in lagen;

•

Scheid uitvoering van managen en sturen;

•

Scheid toezicht van beslissen;

Samenvatting voor de opdrachtgever
Management heeft het druk, maak het ze makkelijk!

•

In het project is sprake van Klant(en) (Customer)
en Leveranciers(s) (Supplier).

Redenen
Achterliggende drijfveren voor het project: Welke behoefte heeft de organisatie? Verplicht(wettelijke maatregelen, Jaar 2000, ...)? Voortvloeiend uit programma?

Project-Management Team:

Business Case

Project Board + Project Manager + Team Manager(s) +
Project Assurance + Change Authority + Project Support.

Alternatieven
Welke mogelijkheden hebben we onderzocht om aan de
behoefte die onder Redenen is genoemd te voldoen?
Het is niet de bedoeling altijd de meest voor de hand
liggende oplossing te kiezen voor een probleem! Waarom
is het voorgestelde project de beste manier om aan de
behoeften te voldoen?
Er zijn tenminste altijd drie opties:
•
Doe niets ;
•
Doe zo min mogelijk ;
•
Doe iets.
Verwachte beneﬁts
Een lijst van alle te verwachten beneﬁts, liefst gekwantiﬁceerd (en dat maakt vaak een nulmeting nodig…).
Beneﬁts moeten:
•
In lijn zijn met organisatiedoelstellingen;
•
Gerelateerd zijn aan benoemde outputs en outcomes
van het project;
•
Liefst gekwantiﬁceerd zijn (met tolerantie);
•
Toegewezen aan personen/groepen die ze moeten
behalen.
Verwachte-dis-beneﬁts
Het is niet verstandig de ogen te sluiten voor eventuele
nadelen van een verandering!
Tijdschema
Hoe lang duurt het project? Hoe lang moeten we investeren? Wanneer kunnen we opbrengsten verwachten? Wat is
eerst mogelijke start/afrondingsdatum?

Project Board:
Executive + Senior User(s) + Senior Supplier(s).
Project Assurance:
Alle leden van de Project Board kunnen toezicht op aspecten van het project delegeren.
Change Authority:
Groep of persoon aan wie de beslissing over wijzigingen (changes) in een project is gedelegeerd.
Project Support:
Groep of persoon aan wie de Project Manager taken op
het gebied van administratie, logistiek en con iguratie
management kan uitbesteden.

In het organiseren van het project gaat PRINCE2 van
het volgende uit:
•

Er zijn drie primaire belangen die in het project
vertegenwoordigd moeten worden;

•

In een project organisatie is er sprake van “rollen”, niet van functies;

•

Beslissen en beoordelen kunnen gescheiden
worden;

•

Gedurende het project moeten rollen beoordeeld worden om te zien of er bijstelling van de
projectorganisatie nodig is.

Kosten
Welke investeringen zijn met het project gemoeid?
Investeringsbeoordeling
Wegen de kosten tegen de baten op? Hoeveel zijn de
toekomstige kosten voor onderhoud en in bedrijf houden?
Wat is de waarde van toekomstige opbrengsten vergeleken met de investering nu? Kunnen we de kosten uit de
cashﬂow betalen of moeten we lenen?
Belangrijkste-risico’s
Welke risico’s kunnen we op voorhand benoemen?
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6.1

Drie belangen

In het project moeten drie belangen vertegenwoordigd zijn:
Business-(organisatie,,-bedrijf)
Om te zorgen dat alleen projecten starten die voldoen aan een behoefte van de organisatie moet het
zakelijk belang in het project vertegenwoordigd zijn.
Vanuit zakelijk belang moet ook gekeken worden of
het project “value for money” levert.
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19.

Closing a Project

Closing a Project / Afsluiten van een Project (CP)

Het proces CP zorgt ervoor dat dit allemaal geregeld
wordt.

Elk project hoort zorgvuldig afgesloten te worden,
ook als het tussentijds beëindigd wordt. Aan het
eind van het project moeten de formele oplevering
en acceptatie van de producten geregeld worden, en
moet zeker gesteld worden dat de producten inderdaad in gebruik genomen en onderhouden kunnen
worden.
Alle uitstaande restpunten die uit het Issue Register
bekend zijn, moeten geadresseerd worden.
Ten slotte moet er een overzicht van de status van
de bene its gemaakt worden: welke zijn al behaald,
hoe is het vooruitzicht van de bene its die nog niet
behaald zijn, en op welke wijze zal in de toekomst
onderzocht worden hoe het project als geheel aan
de beoogde bene its heeft bijgedragen.

19.1 Activiteiten in Closing a Project
Er zijn goede redenen om projecten formeel te beeindigen en niet sluipend over te laten gaan naar de
operationele situatie:

19.1.1 Geplande afsluiting voorbereiden
Bij het afsluiten van het project moet de Project Manager ten eerste kunnen vaststellen of alle beoogde
doelen zijn behaald. Daarvoor moet hij:
•

Het Project Plan bijwerken met de actuals van
het project;

•

Vaststellen dat alle producten zijn opgeleverd
en zijn geaccepteerd volgens de vastgestelde
kwaliteitscriteria, of dat er concessies zijn verleend;

•

Vaststellen dat het project alles heeft opgeleverd wat in de Project Product Description (zie
pagina 20) is vastgelegd;

•

Toestemming verzoeken om aan de organisatie
(of het programma) aan te geven dat de resources van het project vrijgegeven kunnen worden.

Voor het verkrijgen van een overzicht over de status van alle producten van het project kan de Project Manager aan de con iguratie beheerder van het
project verzoeken om een Product Status Account
te maken (zie pagina 28). Dit is een overzicht dat
gegenereerd wordt vanuit de Con iguration Item Records (zie pagina 27), waarin van elk product de
status is aangegeven.

•

Het Projectmanagement Team moet van zijn taken ontheven worden;

•

Alle doelen die nog niet behaald zijn kunnen geadresseerd worden;

•

Het eigendom van de producten moet overgaan
naar de klantorganisatie;

19.1.2 Voortijdige afsluiting voorbereiden

•

Hulpmiddelen die voor het project gereserveerd
zijn moeten vrijgegeven worden zodat ze elders
ingezet kunnen worden;

•

De boekhouding van het project moet afgesloten
worden en in commerciële omgevingen moet de
leverancier vast kunnen stellen wat de winstgevendheid van het project is geweest.

Ook een project dat voortijdig wordt beëindigd moet
zorgvuldig worden afgesloten. Hiermee wordt bereikt dat in ieder geval duidelijk wordt wat er wél is
bereikt en welke stappen er genomen moeten worden uitgaande van de situatie na het einde van het
project, en dat er een overzicht over de inanciële
situatie van het project ontstaat.

Fig. 25.
Closing a Project
(Copyright © AXELOS Limited 2013. Source Managing Successful
Projects with PRINCE2® 2009 Edition
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19.1.4 Project evalueren

PRINCE2 raadt de volgende acties aan:
•

Het Project Plan bijwerken met de actuals van
het project;

•

Een Product Status Account op laten stellen
waaruit duidelijk wordt:

•

•

•

Welke producten gereed zijn en goedgekeurd en veiliggesteld moeten worden;

•

Welke producten in ontwikkeling zijn;

•

Voor welke producten concessions zijn verleend;

•

Welke producten nuttig voor andere projecten kunnen zijn.

Eén van de principes van PRINCE2 is “Leren van ervaringen”. Aan het eind van het project is het tijd om
op het project terug te kijken, het eindverslag voor
het project te schrijven, en te inventariseren welke
lessen uit het project getrokken kunnen worden.
Hiervoor stelt de Project Manager twee documenten
op: het End Project Report en het Lessons Report.

End Project Report
(Projecteindrapport)

Vaststellen welk werk er nodig is om producten
die gedeeltelijk gereed zijn zo ver af te maken als
nodig om ze voor verval te behoeden;

Rapport van de Project Manage
De toelichting van de Project Manager

Toestemming verzoeken om de aan de organisatie (of het programma) aan te geven dat de
resources van het project vrijgegeven kunnen
worden.

Review van de Business case
•
Al behaalde beneﬁts;
•
Verwachte beneﬁts na het project;
•
Verwachte netto beneﬁts voor het project;
•
Verschil in beneﬁts t.o.v. Business case.

19.1.3 Producten overdragen

Review van de projectdoelstellingen
•
Een overzicht van de prestaties van het project ten
opzichte van de doelen die zijn vastgelegd in de PID.
Hierbij hoort ook het ﬁnanciële overzicht van het
project!
•
Effectiviteit van de gebruikte controls en de toegepaste strategieën.

Uiteindelijk zullen alle producten die het project
moet opleveren bij de gebruiker terecht moeten
komen, en moet worden vastgesteld of er na het project nog
activiteiten uitgevoerd moeten
worden om het werk af te maken.

Review van de teamprestatie
Review van producten
•
Kwaliteitsrecords;
•
Goedkeuringsrecords;
•
Afwijkingen van de speciﬁcaties;
•
Overzicht van aanbevelingen voor vervolgacties.

PRINCE2 onderscheidt geen “nazorgfase”, maar adviseert om er
tijdens het proces CP voor te zorgen dat alle activiteiten die nodig
zijn om ondersteuning en onderhoud in te regelen
belegd zijn.
In deze activiteit moet het project:
•

•

•

Vervolgacties voorbereiden voor het oplossen
van alle openstaande issues die betrekking hebben op producten;
Het Bene its Review Plan bijwerken om zeker te
stellen dat er activiteiten zijn gepland om beneits te meten die pas na a loop van het project tot
stand kunnen komen;
Borgen dat de voorwaarden voor operationeel
gebruik, onderhoud en support zijn ingevuld,
met name voor de korte termijn. Hieronder kan
ook het afsluiten van onderhoudscontracten
vallen;

•

Acceptatie krijgen van de afdelingen die onderhoud en support uitvoeren;

•

Formele acceptatiedocumenten hiervoor krijgen.

54

Lessons Report

19.1.5 Projectafsluiting aanbevelen
Ten slotte stelt de projectmanager de Project Board
ervan op de hoogte dat het project gesloten kan
worden. Het blijft uiteraard aan de Project Board om
hier al dan niet mee accoord te gaan.
De laatste activiteiten van de Project Manager zijn:
•

Aan de hand van de Communication Management Strategy bepalen wie van het einde van het
project op de hoogte gesteld moeten worden;

•

Alle registers afsluiten;

•

Alle informatie van het project archiveren zodat
een toekomstige audit mogelijk wordt;

•

De “Project Closure Noti ication” (Aankondiging
van afsluiting” ) naar de Project Board sturen.
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Closing a Project

De laatste assurance verantwoordelijkheid van de Project Board
is zich ervan te vergewissen dat
inderdaad aan alle voorwaarden
om het project te kunnen afsluiten voldaan is. Dan kan de Project
Board zijn laatste beslissing nemen: Projectafsluiting autoriseren
(zie hoofdstuk 14.1.5).

Lessons Report
(Leerpuntenrapport)
Samenvatting voor de opdrachtgever
Scope van het rapport
Geef aan of dit het eindrapport is of een tussenrapport
aan het eind van een fase.
Review van wat goed ging, wat er slecht ging ten aanzien van:
•
Het gebruik van PRINCE2;
•
Specialistische methoden en technieken;
•
De toegepaste strategieën (risico, kwaliteit, conﬁguration management;
•
Kengetallen voor produktie en QA-werk.
Een review van nuttige metingen
Speciﬁeke lessen
•
Gebeurtenis;
•
Effect;
•
Oorzaken;
•
Waren er signalen die erop wezen dat dit zou
gebeuren?
•
Was de gebeurtenis als risico onderkend?
•
Aanbevelingen.
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