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ImplementatIe pRInCe2
Is maatweRk

Veel organisaties worstelen met de invoering van PRINCE2 en komen vaak niet verder dan PINO (PRINCE2 In 

Name Only). Wat is dat toch dat de invoering van deze populaire projectmanagementmethode zo moeilijk 

maakt? In dit artikel belicht ik de mogelijkheden die de methode biedt om deze op maat te maken en in te 

bedden in de organisatie, zonder te eindigen met PINO. Want dat is wat er volgens mij gebeurt: De afstem-

ming van PRINCE2 op de specifieke organisatie laat vaak te wensen over. Het hebben van een standaard 

template voor Project Initiatie Documentatie bijvoorbeeld, betekent nog niet dat je conform PRINCE2 werkt.

Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over
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succesvol maakt. pRInCe2 is het antwoord op de vraag 
wat een organisatie moet doen om een project succesvol 
te maken. In veel organisaties worden echter alleen 
projectmanagers opgeleid in pRInCe2 en wordt de rest 
van de organisatie vergeten.

Het aanpassen van pRInCe2 aan de organisatie betekent 
dat je omgevingsfactoren zoals bestaande regels en 
richtlijnen integreert met de methode. Deze wordt daar 
waar mogelijk aangepast aan de voor de organisatie 
bekende terminologie en begrippen. Verantwoordelijk-
heid voor de projectmanagementprocessen worden op 
vergelijkbare wijze als alle andere processen belegd en 
geborgd. De projectmanagementprocessen worden 
geïntegreerd met alle andere bedrijfsprocessen.

Dat dit niet of onvoldoende gebeurt, is volgens mij één 
van de oorzaken waarom organisaties blijven hangen op 
pInO. naast het inrichten van training, ontwikkeling en 
coaching voor projectmanagers moet dit ook gebeuren 

pRInCe2 levert principes, thema’s en processen en 
stelt een groot scala aan verschillende manage-
mentproducten voor. Dit alles tezamen moet 

ervoor zorgen dat projecten beheersbaar worden en 
blijven en voor alle belanghebbenden met goed resultaat 
worden opgeleverd. De methode is bruikbaar voor alle 
projecten, ongeacht hun aard, grootte, complexiteit, 
plaats van uitvoering, cultuur, et cetera.

Gehele orGAnIsAtIe
Verschillende projectmanagementmethoden gaan er 
vanuit dat de projectmanager degene is die een project 
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Figuur 1: PrInCe2 volgens de theorie.

voor alle andere betrokkenen bij de projecten, zoals 
opdrachtgevers en leden van stuurgroepen. Juist deze 
laatste groep is een prominente factor bij het succesvol 
afronden van projecten en een belangrijke groep om 
pInO te lijf te gaan.

In figuur 1 wordt pRInCe2, sterk vereenvoudigd, weerge-
ven als een samenspel tussen principes, thema’s, 
processen en managementproducten. Op maat maken 
betekent dat je gaat kijken wat je wel en niet nodig hebt 
van deze principes, thema’s, processen en management-
producten voor de projecten die jouw organisatie 
uitvoert.

De PrInCIPes
pRInCe2 is gebaseerd op zeven principes waaraan een 
project moet voldoen en niet op een voorgeschreven set 
van specifieke regels en voorschriften. Dit biedt gebrui-
kers van pRInCe2 de mogelijkheid om de methode toe te 
snijden op het project. toepassen van deze principes is 
niet vrijblijvend. De methode stelt heel nadrukkelijk dat 
alle zeven principes altijd van kracht zijn. als niet 
gehandeld wordt vanuit deze principes dan is er geen 
sprake van een pRInCe2-project.

De zeven PrInCIPes zIjn:
- Voortdurende zakelijke rechtvaardiging (business case)
- leren van ervaring
- Rollen en verantwoordelijkheden
- managen per fase
- sturen op afwijking
- productgerichte aanpak
- Op maat maken van de projectomgeving.

met het laatste principe zullen we geen moeite hebben. 
Dat is juist wat we willen. maar willen we werken 
conform pRInCe2 en niet eindigen met pInO, dan 
moeten ook alle andere principes gerespecteerd worden. 
Zonder zakelijke rechtvaardiging geen pRInCe2-project. 
Rollen en verantwoordelijkheden moeten helder zijn. 
Ieder project moet minimaal twee managementfasen 
(initiatie en uitvoering) hebben. Door op alle niveaus te 
werken met toleranties is het sturen op afwijking 
mogelijk. De aanpak moet gericht zijn op producten en 
niet op activiteiten.

In figuur 2 is gevisualiseerd dat de principes, thema’s, 
processen en managementproducten zijn aangepast aan 
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het specifieke project van de organisatie. Gegeven het 
voorgaande kunnen we dus vaststellen dat het resultaat 
pInO is geworden. Het kan immers niet zo zijn dat er 
principes zijn komen te vervallen.

als het leveren van maatwerk, dus het aanpassen van 
pRInCe2 aan het project en de projectomgeving, één van 
de zeven principes is, hoe uit zich dit dan bij de thema’s, 
processen en managementproducten? kortom, tot hoever 
kunnen we gaan, welke aanpassingen kunnen we doorvoe-
ren, zonder op pInO uit te komen (zie figuur 3).

De theMA’s
De pRInCe2-thema’s beschrijven aspecten van project-
management die gedurende de gehele ‘project life cycle’ 
toegepast moeten worden. De volgende thema’s worden 
onderkend:
- Zakelijke rechtvaardiging (waarom?)
- Organisatie (wie?)
- kwaliteit (wat?)
- plannen (Hoe, hoeveel, wanneer?)
- Risico (wat indien?)
- wijziging (wat is de impact?)
- Voortgang (waar staan we nu? wat is de prognose?).
aanpassing van de thema’s aan het project is op verschil-
lende plekken realiseerbaar.

Doel van het thema Zakelijke rechtvaardiging of 
Business Case is het inrichten van mechanismen om te 
kunnen beoordelen of het project wenselijk, levensvat-
baar en realiseerbaar is en blijft (moeten we het 
uitvoeren, voortzetten of stopzetten. Het document 
Zakelijke Rechtvaardiging is verplicht, maar de mate van 

detaillering is één op één te vertalen naar de grootte en 
complexiteit van het project.

Doel van het thema organisatie is het definiëren en 
inrichting van de structuur van aansprakelijkheden en 
verantwoordelijkheden in een project. pRInCe2 
beschrijft de opzet van het projectmanagementteam en 
laat daarbij zien welke verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden de verschillende rollen binnen dat team 
hebben. Binnen de stuurgroep worden drie rollen 
onderscheiden: opdrachtgever, seniorgebruiker en 
seniorleverancier. Het is mogelijk dat bepaalde rollen 
door één en dezelfde persoon worden uitgeoefend, 
bijvoorbeeld een opdrachtgever die ook de rol van 
seniorgebruiker op zich neemt. Daarnaast is het mogelijk 
dat meerdere personen de rol van seniorgebruiker of 
seniorleverancier uitoefenen. maar waak er voor dat de 
stuurgroep niet te groot wordt; er moeten wel beslissin-
gen genomen worden.
projectborging ziet erop toe dat het project volgens de 
afspraken wordt uitgevoerd. Bij eenvoudige projecten 
kunnen de stuurgroepleden dit ook zelf doen. Bij grote 
projecten stelt pRInCe2 voor een wijzigingsautoriteit te 
benoemen die verantwoording aflegt aan de stuurgroep. 
Bij kleinere projecten vervult de stuurgroep zelf deze rol 
of belegt de verantwoordelijkheid bij de seniorgebruiker. 
naast de projectmanager zien we de teammanager die 
verantwoordelijk is voor het realiseren van de specialisti-
sche producten. Bij kleinere projecten of eenvoudige 
specialistische producten stuurt de projectmanager zelf 
de specialistische teamleden aan en kan de teammanager 
achterwege blijven. projectsupport is tenslotte de 
verantwoordelijkheid van de projectmanager, maar kan >
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Figuur 2: PrInCe2 op maat of PIno?
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Management 
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bij grotere of complexe projecten gedelegeerd worden 
aan een afzonderlijke entiteit.

Doel van het thema Kwaliteit is het definiëren en 
implementeren van middelen waarmee het project 
producten kan realiseren en het beoordelen of de 
producten voldoen aan de vooraf gestelde eisen. Het op 
maat maken uit zich in het aansluiten op het binnen de 
organisatie aanwezige kwaliteitssysteem en op het 
project zelf. In de door pRInCe2 voorgeschreven 
kwaliteitsmanagementstrategie moet vastgelegd zijn op 
basis van welke kwaliteitsstandaarden, -technieken en 
-verantwoordelijkheden de vereiste kwaliteit van de op te 
leveren producten gerealiseerd wordt. Of specifieke 
kwaliteitsmanagementproducten als losse producten of 
geïntegreerd product worden aangeleverd, zal ook in 
deze strategie vastgelegd zijn.

Doel van het thema Plannen is het ondersteunen van 
de uitvoering, communicatie en beheersing van de 
projectrealisatie middels het beschrijven van de beno-
digde middelen, zoals inzet van mensen, benodigd 
budget en hulpmiddelen binnen een gedefinieerd 
tijdsframe.

pRInCe2 onderkent een Initiatie Faseplan, projectplan, 
Uitvoering Faseplannen, teamplannen en indien nodig 
afwijkingsplannen. Bij kleine projecten biedt de 
pRInCe2-methodiek de mogelijkheid om het proces 
‘Opstarten van het project’ en ‘Initiëren van een project’ 

samen te voegen, zodat een Initiatie Faseplan dan niet 
nodig is. als slechts twee managementfasen onderschei-
den worden, is ook het faseplan niet nodig en neemt het 
projectplan deze rol over. Ook als de projectmanager 
tevens de rol van teammanager vervult, kan het project-
plan alle informatie leveren zodat het teamplan overbo-
dig is.

Doel van het thema risico is het identificeren, 
beoordelen en beheersen van onzekerheden om daarmee 
het succesvermogen van een project te verbeteren. In de 
door pRInCe2 voorgeschreven Risicomanagementstrate-
gie moet een raamwerk worden opgeleverd op basis 
waarvan een effectieve risicomanagementprocedure kan 
worden ingericht en risicomanagement kan worden 
ingebed in de reguliere projectmanagementwerkzaamhe-
den. Of specifieke risicomanagementproducten als losse 
producten of als geïntegreerd product worden aangele-
verd, zal ook in deze strategie vastgelegd zijn.

Doel van het thema Wijziging is het identificeren, 
beoordelen en beheersen van elke mogelijke en goedge-
keurde wijziging ten opzichte van de goedgekeurde 
doelstellingen. De configuratiemananagementprocedure 
zal per project laten zien hoe omgegaan moet worden met 
planning, identificatie, beheer, statusverantwoording, 
verificatie en audit van alle projectconfiguratie-items. De 
aandachtspunten-wijzigingsbeheerprocedure zal per 
project weergeven hoe omgegaan moet worden met het 
vastleggen en beoordelen van aandachtspunten (issues), >

Figuur 3: van PrInCe2 volgens de theorie naar een op maat gemaakte PrInCe2.
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GESTRUCTUREERD
EN EFFECTIEF NAAR
BETERE RESULTATEN

DE SLAGKRACHT EN HET INNOVATIEVE VERMOGEN VAN ORGANISATIES EN 
BEDRIJVEN WORDEN IN BELANGRIJKE MATE BEPAALD DOOR DE KWALITEIT 
VAN DE BEDRIJFSVOERING. EEN SUCCESVOLLE BESTURING EN UITVOERING 
VAN ICT-PROJECTEN EN -PROGRAMMA’S VORMT DAARBIJ EEN CRUCIALE 
SUCCESFACTOR, WAARBIJ U DE CONTROLE BEHOUDT OVER ELKE STAP OP 
WEG NAAR HET GEWENSTE RESULTAAT: STAPPEN UITGEVOERD MET HOGE 
KWALITEIT, BINNEN BUDGET EN OP TIJD.

REALISEREN VAN STRATEGISCHE 
DOELSTELLINGEN MET PROFESSIONALS
Getronics Consulting is in Nederland marktleider als het 
gaat om het leveren van innovatieve, toekomstvaste en 
effi ciënte ICT-oplossingen en management services voor 
project en programma management. Onze gedreven 
resultaatgerichte professionals zijn in staat organisaties 
en bedrijven succesvol te ondersteunen bij het realise-
ren van hun strategische doelstellingen. Zij leiden uw 
grootste en meest complexe projecten en –programma’s 
in goede banen.

CONTINU EEN STAP VOOR MET STANDAARDEN
Het gebruik van bewezen standaarden vormt daarin 
de basis voor solide projecten en ICT-oplossingen, 

waardoor organisaties in staat zijn effectief te antici-
peren op veranderingen. Getronics Consulting heeft 
decennialange ervaring met het gebruik, het implemen-
teren en tijdig (door) ontwikkelen van standaarden als:
PRINCE2™, M_o_R ®, MSP, ITIL ®, ASL en BiSL.

BREED SCALA AAN OPLEIDINGEN
Het succesvol realiseren van projecten vraagt om het 
gestructureerd en geïntegreerd toepassen van praktische 
kennis en ervaring. Zoals die door onze professionals 
worden toegepast. Wij bieden een breed scala aan 
opleidingen op het gebied van projecten programma-
management, gebaseerd op bewezen standaarden als 
PRINCE2™, M_o_R ® en MSP. Onze opleidingen zijn 
methodisch en volledig gebaseerd op de praktijk.

voor meer informatie: T (030) 663 6124 of 
info@getronicsconsulting.com
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het doen van voorstellen en beslissen over en uitvoeren 
van maatregelen als gevolg van aandachtspunten.

Doel van het thema Voortgang is het inrichten van 
procedures om de actuele versus de geplande stand van 
zaken te kunnen bewaken en evalueren, zodat er een 
inschatting kan worden gemaakt van de te realiseren pro-
jectdoelstellingen. Het op maat maken uit zich hier 
onder andere in de beslissing over het aantal manage-
mentfasen. De lengte van managementfasen is afhanke-
lijk van de planningshorizon waarbinnen nog voldoende 
nauwkeurig kan worden gepland; de technische fasen 
binnen het project, de afstemming met de bedrijfs- of 
programma-activiteiten en het totale microniveau 
binnen het project. als de teammanager en de project-
manager dezelfde persoon zijn, zullen er geen Voort-
gangsrapporten gemaakt worden. De projectmanager 
heeft zelf voldoende informatie om het Hoofdpuntenrap-
port te kunnen opstellen.

De ProCessen
pRInCe2 onderkent een zevental processen waarmee het 
mogelijk moet zijn het project bij te sturen onder 
veranderende omstandigheden. Ieder proces is erop 
gericht om via een gestructureerde set van activiteiten te 
komen tot een specifiek doel: 
- Opstarten van een project
- Initiëren van een project
- sturen van een project
- Beheersen van een fase
- managen de productoplevering
- managen van een faseovergang
- afsluiten van een project.

Zoals in de vorige paragrafen al is beschreven, is het 
mogelijk om in kleine, niet complexe projecten de 
processen ‘Opstarten van een project’ en ‘Initiëren van 
een project’ samen te voegen. Hierdoor vervallen een 
aantal specifieke activiteiten binnen beide processen, 
bijvoorbeeld ‘Initiatiefase plannen’ en het doen van het 
verzoek tot het ‘Initiëren van een project’.
als het project beperkt wordt tot slechts twee manage-
mentfasen zal het proces ‘managen van een faseovergang’ 
slechts afgeslankt aanwezig zijn. In geval van afwijkingen 
zal hier het afwijkingsplan opgesteld worden. Het 
opstellen van het Faseplan kan achterwege blijven daar 
het projectplan tevens het faseplan omvat en de afslui-
ting van de tweede managementfase uitgewerkt wordt in 
het proces ‘afsluiten van een project’.

De processen ‘Beheersen van een fase’ en ‘managen van 
de productoplevering’ kunnen worden geïntegreerd 
indien projectmanager en teammanager dezelfde 
persoon zijn. activiteiten zoals ‘werkpakket autoriseren’, 
‘werkpakket aannemen’, ‘werkpakket opleveren’ en 
‘afgeronde werkpakketten ontvangen’ komen bijvoor-
beeld te vervallen.

De MAnAGeMentProDuCten
De in pRInCe2 gedefinieerde managementproducten 
zijn te onderscheiden in baselineproducten, bestanden 
en rapporten. pRInCe2 spreekt zich niet uit over de 
layout of presentatievorm. Veelal maakt een organisatie 
standaard templates in bijvoorbeeld een tekstdocument, 
een spreadsheet of presentatie.
afhankelijk van het project en als gevolg van aanpassin-
gen binnen de thema’s of processen kunnen bepaalde 
managementproducten komen te vervallen. Denk hierbij 
aan het projectvoorstel, het werkpakket, een Faseplan, 
een Fase-eindrapport en een Voortgangsrapport. Ook is 
het mogelijk om bepaalde producten te integreren. Dit 
kan de project Initiatie Documentatie (pID) zijn of een 
projecteindrapport dat ook het leerpuntenrapport bevat.
Ook de verschillende logs en registers kunnen samenge-
voegd worden. ten slotte kan een geïntegreerd statusrap-
port gemaakt worden, bestaande uit het Hoofdpunten-
rapport, het Issuerapport en het productstatusoverzicht. 
Creativiteit biedt hier vele mogelijkheden zolang de 
benodigde informatie maar op de juiste momenten voor 
betrokkenen beschikbaar komt.

ConClusIe
Zoals uit het voorgaande blijkt, biedt pRInCe2 voldoen-
de handvatten om de methode af te stemmen op het 
project, zonder te eindigen in pInO. Het vaak genoemde 
hoge bureaucratische gehalte van pRInCe2 is mijns 
inziens dan ook onterecht. er zijn voldoende mogelijkhe-
den om hanteerbare managementproducten te definië-
ren en een ‘lean and mean’ projectmanagementorganisa-
tiestructuur in te richten.
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