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Voorbeeld P3M3 assessment 
 
Een middelgrote organisatie heeft enkele jaren geleden het roer omgegooid om een nieuw 
target operating model (TOM) te implementeren waarbij een tweedeling is ontstaan (oud – 
nieuw). Ontwikkelafdelingen werken soms wel, soms niet agile. Projecten lopen regelmatig 
uit. Het is niet duidelijk wanneer bepaalde projecten aan bod komen. Er is onvoldoende 
overzicht. Men spreekt elkaar niet aan op kwaliteit of inhoud om de onderlinge relatie niet 
te verstoren. 
 
Om hun strategische doelen te realiseren moet de uitvoering van projecten, programma’s en 
het bijbehorende portfoliomanagement worden versterkt. Dit betreft zowel de aanpak, de 
voorspelbaarheid en besturing van de projecten en programma’s als ook de afstemming op 
de strategische doelstellingen van de organisatie en de maakbaarheid van de portfolio als 
geheel.  
 
HWP Consulting is gevraagd om een P3M3 volwassenheidsmeting (0-meting) uit te voeren 
en een adviesrapport op te stellen met praktische handvatten hoe de uitvoering van de 
projecten, de programma’s en het portfoliomanagement zijn te verbeteren. Daarnaast wil 
men een aantal organisatie-aspecten (b.v. leiderschap, sociale relaties, autonomie, 
resultaatgerichtheid) in kaart gebracht zien die randvoorwaardelijk zijn om verbeterstappen 
duurzaam in te kunnen bedden in de organisatie.  
 
Tijdens de intake zijn eerst afspraken gemaakt over de aanpak, doorlooptijd, 
aandachtsgebieden, te reviewen documenten, te interviewen personen en wie zal 
deelnemen aan het online assessment. Middels een documentstudie is vervolgens 
onderzocht welke processen en procedures er zijn en in welke mate die processen en 
procedures ook worden gebruikt. Tegelijkertijd zijn de P3M3 enquêtes uitgezet. In dit geval 
voor alle drie de domeinen portfolio-, programma- en projectmanagement.  
Na analyse van de enquêtes zijn de verdiepende interviews afgenomen. Op basis van alle 
verkregen input ontstaat er een overzichtelijk beeld van de huidige volwassenheid van de 
organisatie. Na vergelijking met de benchmark van soortgelijke organisaties is het 
adviesrapport opgesteld met aanbevelingen voor verbeteracties. 
 
Het interviewen vindt plaats door twee interviewers. De eerste interviewer hanteert het 
P3M3 model en stemt de vragen daaropaf. De tweede interviewer luistert in eerste 
instantie. Wat wordt er tussen de zinnen door gezegd, waarom gebeurt er wat er gebeurt? 
Op basis hiervan wordt tegelijkertijd een goed beeld gevormd van de organisatiecontext. 
Door deze dubbele invalshoek (enerzijds P3M3 analyse en anderzijds de organisatiecontext) 
sluit het advies beter aan bij de natuurlijke gang van zaken rondom projectenwerk, het 
nemen van verantwoordelijkheid, de communicatie en samenwerking en de belangrijkste 
cultuurwaarden. Bij de organisatie in deze case lag het accent op het afbakenen van 
eigenaarschap en leiderschap en meer aandacht voor kwaliteit (taak) en minder op de 
relatie. 
 
In het adviesrapport is onder andere voorgesteld om de huidige projectmanagementafdeling 
in drie aparte teams onder te verdelen: een kenniscentrum, een portfoliomanagement office 
en een pool met projectmanagers. Het kenniscentrum zal een aantal standaarden 
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ontwikkelen en implementeren. Medewerkers zullen op basis van deze standaarden 
getraind worden. Door de projectmanagers in een pool bij elkaar te zetten maakt dit het 
leren van elkaar eenvoudiger te organiseren, bijvoorbeeld het delen van ervaringen bij het 
afsluiten van een project. Daarnaast maakt het de introductie van standaarden eenvoudiger. 
Portfoliomanagement kan zich focussen op het faciliteren van het management door de 
juiste projecten te selecteren en middels het kenniscentrum de projecten juist te laten 
uitvoeren. Hier wordt ook de belangrijke taak belegd om te borgen dat het portfolio 
maakbaar blijft en dat de projecten op het juiste moment de output leveren waarmee de 
doelstellingen behaald kunnen worden. 
 
 


