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PRINCE2® (niet) voor
leveranciers
PRINCE2 niet voor (interne) leveranciers
Iedereen die PRINCE2 begrijpt, zal inzien dat de aanpak niet
bedoeld is voor (interne) leveranciers. Sterker nog, veel
(bureaucratische, sjabloon / template gedreven) teleurstelling
komt voort uit verkeerd gebruik van PRINCE2 door (interne)
leveranciers. Vooral in ICT omgevingen komt PINO (PRINCE In
Name Only) vaak voor.
Zij die stellen dat PRINCE2 wel geschikt is voor gebruik door
(interne) leveranciers, tonen veelal een gebrek aan kennis en
begrip van de aanpak. Er wordt ook vaak geschermd met het
“Tailoring” principe: PRINCE2 dient altijd aangepast te worden
aan de omgeving van het project. Maar wanneer dit principe
wordt toegepast met ondermijning van andere principes, is het
middel erger dan de kwaal.
Dit artikel laat zien hoe PRINCE2 toch verantwoord kan werken
in een leveranciersomgeving.
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PRINCE2 is gebaseerd op de gedachte dat binnen projecten
Management, Advies, Coaching
klant en leveranciers samenwerken om tot gewenste resultaten
Evaluatie. hebben. De
te komen. Het is echter zo dat de klant en de leveranciers tegengesteldeenbelangen
rechtvaardiging voor de klant om te investeren in een project is een andere dan om aan een project
deel te nemen voor een leverancier. De klant wil een verantwoorde investering (lange termijn) terwijl
de leverancier (op korte termijn) omzet en winst wil maken. Het officiële handboek, Managing
Successful Projects with PRINCE2™, bespreekt de twee Business Cases (klant en leverancier), maar
spreekt zich hierover misschien niet voldoende expliciet uit. Vooral wanneer er sprake is van interne
leveranciers, kan politiek en zullen verschillende onbegrepen percepties tot problemen leiden.
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Het Klant/Leverancier model vormt het hart van PRINCE2. De principes van Doorlopende
Rechtvaardiging, Rollen en Verantwoordelijkheden en de Focus op Business Producten duiden alle op
de leidende rol die de klant in een project dient te nemen. Om de belangen van de klant (Business
Case) te beschermen, dient ook de projectmanager
De klant bestaat in de Project Board uit twee rollen.
van de kant van de klant te komen of in ieder geval
De Executive is “eigenaar” van de Business Case,
heeft de eindverantwoordelijkheid voor de
onafhankelijk van de (interne) leverancier te zijn1.
verwachte opbrengsten, de verwachte kosten en
Een projectmanager van de kant van de (interne)
het risico.
leverancier zal vrijwel altijd leiden tot focus op de
De Senior User (s) wordt (worden) afgerekend op
belangen van die leverancier en een focus op
de opbrengsten die voortkomen uit gebruik van de
producten. Hiervoor is het van belang dat onder de
technische producten die niet voldoen aan de
verantwoordelijkheid van de Senior User(s)
verwachtingen van de klant (gebruikers) en daardoor
kwaliteitcriteria worden gespecificeerd en
leiden tot problemen met de communicatie tussen
uiteindelijk acceptatie plaatsvindt.
gebruikers en ontwikkelaars.
Een speciaal type gebruiker is de verantwoordelijke
voor operationele support en onderhoud. Omdat
deze afdeling of functie de opgeleverde producten
moet kennen en beheren, zullen ook zij hun
kwaliteitscriteria moeten specificeren en
uiteindelijk de producten moeten accepteren. Denk
bijvoorbeeld aan ICT beheer onder de ITIL aanpak.
Hiervan is natuurlijk alleen echt sprake wanneer
beheer onafhankelijk is van de leverancier van het
project. Wanneer er geen sprake is van een
scheiding tussen projectontwikkeling en beheer,
zullen leveranciersbelangen de overhand hebben
ten koste van gebruikersacceptatie en kwaliteit; en
daarmee uiteindelijk ten koste van de toegevoegde
waarde.

Projecten met een technische drijfveer
– ICT projecten
Dit is de belangrijkste reden voor het falen van veel
ICT projecten. ICT levert namelijk geen business
producten, maar technische producten op. Een
projectmanager van een ICT leverancier zal ook
vrijwel altijd de belangen van zijn werkgever
(Business Case) en van zijn collega’s (technisch werk)
voorop stellen.

Wanneer een project van de lijnorganisatie wordt
gezien als een “ICT project” en niet als een zakelijk
De (interne) leverancier(s) is (zijn) vertegenveranderproject, wanneer de CIO de verantwoordewoordigd in de Project Board in de rol van Senior
lijkheid neemt als sponsor, of liever in PRINCE2
Supplier. Deze rol wordt afgerekend op de kwaliteit
termen als Executive2, zal de focus verkeerd liggen.
van het geleverde en wordt o.a. verwacht
resources te leveren en een mening te geven over
Niet op toegevoegde waarde op lange termijn, maar
de realiseerbaarheid van plannen.
op de oplevering van tools op de korte termijn.
Operatie misschien geslaagd, maar overlijdt de
patiënt of zal de patiënt er beter van worden? Kijk maar eens naar de gevolgen van ERP projecten. Of
kijk eens terug naar een “ICT integratie project” bij de UWV in 2008 waar ruim 80 miljoen werd
besteed en (vrijwel) niets van waarde werd opgeleverd.
Alleen al het label “ICT project” of “ERP project” duidt op een project dat wordt gedreven door tools
of technische overwegingen; de toekomstige gebruiker zal dit ook zo ervaren en zal zich passief
opstellen. De Business Case zal dit, na kritische inspectie, bevestigen. Vage redenen als niet
gekwantificeerde kostenbesparing of standaardisatie zullen geen motivatie of drijfveren teweeg

1

Aangezien de Senior User volledig verantwoordelijk is voor de kwaliteitcriteria is materiekennis voor de Projectmanager niet noodzakelijk.
Veel belangrijker is focus op het proces en de focus op meetbare producten en een “open mind”.
2 De term “Sponsor” wordt niet gebruikt in PRINCE2. Rondom de term Sponsor hangt een mate van vrijblijvendheid; denk aan een sponsor
van een sportvereniging. Een sponsor zal niet de vereiste verantwoordelijkheid nemen. Daarom gebruikt PRINCE2 de term Executive als
eigenaar van de Business Case.
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brengen. Een Business Case met dit gebrek aan concreetheid zal waarschijnlijk ook niet door de klant
en eigenaar van het project zijn opgesteld, maar door de (interne) leverancier.

Twee tegengestelde Business Cases; lange en korte termijn.
Klanten en (interne) leveranciers hebben andere belangen. Alleen (interne) leveranciers, zoals een
CIO of een ICT afdeling, zullen dat ontkennen. In Figuur 1 wordt een grafische weergave gegeven van
de tegenstellingen. Een project wordt gestart omdat er een verbetering mogelijk is of een noodzaak
aanwezig is. Een project houdt daarmee verandering in.
PRINCE2 onderscheidt drie types van
Een veel gehoorde opmerking is dat mensen (gebruikers)
Business Cases als rechtvaardiging voor het
project:
niet willen veranderen. De realiteit is echter dat mensen
wel willen veranderen maar niet veranderd willen worden.
1. Een positieve Business Case
Verandering die van buitenaf wordt opgedrongen,
waarin meetbare verbetering
(Benefits) worden verwacht.
bijvoorbeeld door (interne) leveranciers, zal in de meeste
2.
Een negatieve Business Case; het
gevallen dus stuiten op weerstand. Verandering waarvan
project is noodzakelijk maar levert
de noodzaak zelf gevoeld wordt en waarvan de voordelen
geen verbetering op. Denk aan
worden gezien, zullen wel worden gesteund: what’s in it
juridische eisen.
for me?
3. Een negatieve Business Case ter
Projecten gaan dus om verandering van de bestaande
situatie bij de start van het project in een nieuwe situatie
bij het eind van het project. Het project levert daarvoor
Business Producten op die nieuw, voordeel opleverend
gedrag van de gebruikers mogelijk maken. Business
Producten zijn daarom gereedschappen die de gebruikers
(her)kennen en sterker nog: producten waarvan de
gebruiker de kwaliteitseisen kan specificeren.

vermijding van risico’s maar het
project levert geen verbetering
op. Denk aan Y2K (Jaar 2000)
projecten.
Een leverancier zal hoogstwaarschijnlijk
slechts een type Business Case zien: winst
(of in het geval van een interne leverancier:
meer budget, invloed, macht).

De punten die gemaakt worden in Figuur 1








Het hieronder getoonde diagram (Figuur 1) toont hoe de Business Cases van klant en leverancier
conflicteren: de kosten van het project voor de klant zijn direct gerelateerd aan de opbrengsten
van de (interne) leverancier. Omzet in een commerciële omgeving, macht, invloed en hogere
budgetten voor een interne leverancier.
Ook toont Figuur 1 de verschillende percepties van klanten en (interne) leveranciers. Een klant
zou oog moeten hebben voor de lange termijn. Wat is de gewenste verbetering of verandering?
Leveranciers hebben echter een focus op levering van producten gedurende het project en
hebben meestal een incomplete of zelfs incorrecte visie op de verbetering voor de klant. Zij
maken immers geen deel uit van de omgeving van de klant en hebben een intern gerichte focus:
op hun werk.
Een product heeft een levensduur die van idee via ontwikkeling en gebruik uiteindelijk leidt tot
buiten gebruik stellen. Een project in de PRINCE2 visie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling
of voor het veranderen van een product. Een product heeft dus een langere levensduur dan een
project en een product kan in de loop van tijd door verschillende projecten veranderd worden.
Producten leveren geen voordelen op en hebben dus geen waarde tenzij ze gebruikt worden. Het
is de verantwoordelijkheid van de Senior User dat de voordelen (Benefits) gerealiseerd worden,
meestal na het project. De Senior User is er voor verantwoordelijk dat producten meetbaar
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worden gespecificeerd voordat ontwikkeling begint. Specificatie met als uitgangspunt dat
producten nodig zijn waarmee voordelen kunnen worden bereikt. Een veel gehoorde klacht
vanuit de ICT wereld is dat “gebruikers nooit weten wat ze willen”. De reden zal waarschijnlijk
zijn dat er te vroeg wordt gesproken op een te laag
Een voorbeeld van een omgeving waarin de
niveau (technische producten, niet Business
interne leverancier dominant is met alle
gevolgen van dien.
Producten). Een gevolg van een leidende rol van de
(interne) leverancier.
In een organisatie waar de ICT afdeling veel
Om ervoor te zorgen dat producten (technisch)
macht en aanzien had, vertelde een ICT
afdelingsdirectrice vol trots over een ICT tool
worden ondersteund, worden meestal afspraken
dat van het grootste belang was voor de
gemaakt met andere afdelingen: functioneel beheer,
belangrijkste werkzaamheden van de
technische ondersteuning, een helpdesk. Deze
organisatie. Ik ging er van uit dat men gebruik
afdelingen zijn een speciale groep gebruikers. Ook zij
maakte van een bekende commerciële tool
van uitstekende reputatie. Maar de directrice
zullen hun meetbare eisen van te voren dienen te
vertelde dat deze tool niet voldeed omdat de
specificeren.
organisatie te speciaal was. Haar afdeling had
Omdat niet alles van te voren kan worden bedacht en
volgens haar een betere tool gemaakt (mijn
onderkend, definieert PRINCE2 het principe van
inmiddels opgebouwde twijfel over de
Manage by Stages. Niet alles in het project wordt in
kwaliteit van de ICT afdeling liet ik wijselijk
niet merken). Zij vervolgde dat zij eigenlijk
detail gepland maar fase per fase wordt gepland en
negen (!) van deze tools hadden gemaakt. De
uitgevoerd. Ook hiervoor is het denken in Business
eerste twee voldeden niet, maar de derde was
Producten van belang. Technische producten en
alom in gebruik. Maar de ICT afdeling was niet
technische fases kunnen (vrijwel) niet worden
tevreden met de derde tool, vond dat het
beter kon en had nog zes andere gemaakt.
beoordeeld door de Executive en Senior User.
Jammer genoeg begrepen de gebruikers maar
Na elke Management Stage wordt beoordeeld of het
niet hoe goed de andere tools en werden ze
project nog wel zinvol is en goed wordt uitgevoerd.
niet gebruikt. Nog altijd werd alleen de derde
Business Case en Project Plan worden daarvoor
tool gebruikt.
bijgewerkt om de huidige stand van zaken en
Dit is geen uniek incident. Veel verspilling
bijgewerkte, actuele verwachtingen en plannen te
wordt veroorzaakt door projecten die door
reflecteren.
(interne) leveranciers worden gestuurd.
Een ander voordeel van de Focus op Business
Leveranciers die vinden dat de gebruikers het
maar niet begrijpen…
Producten en het werken met Management Stages zal
zijn dat er per fase werkbare producten worden
opgeleverd. Bij voortijdige sluiting zal het project dus altijd iets werkbaars hebben opgeleverd
wat resulteert in verbetering (maar natuurlijk minder dan waarop was gerekend). Wanneer de
focus ligt op technische producten, zal dit veel minder waarschijnlijk zijn. Een werkbaar Business
Product zal in de meeste gevallen slechts aan het eind van het project worden opgeleverd
wanneer de techniek en de (interne) leverancier de overhand hebben. Bij voortijdige sluiting zal
de gedane investering geen waarde opleveren.
Wanneer de besproken principes goed worden toegepast, kan de Project Board zich beperken tot
het nemen van de belangrijkste beslissingen en op de achtergrond (via rapportages en
incidentele verificatie) op de hoogte blijven. Dit wordt “Manage by Exception” genoemd. De
Projectmanager heeft hiervoor als onderdeel van het plan (en de Business Case) toleranties, een
bandbreedte nodig waarbinnen escalatie naar de Project Board niet vereist is.
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Figuur 1, Producten en projecten; verschillende percepties van klanten en leveranciers

PRINCE2 voor leveranciers; hoe dan wel?
Twee projectmanagers?
Een optie die veelvuldig wordt gebruikt, is de optie van twee projectmanagers. Zowel de klant als de
leverancier leveren een projectmanager. Maar wie is hier de baas? Twee kapiteins op een schip is
bepaald niet verstandig te noemen. Veel leveranciers zullen van deze situatie stellen dat er sprake is
van gelijkwaardigheid en verdeling van taken, bijvoorbeeld externe communicatie versus interne
communicatie en aansturing van specialisten. Wanneer de projectmanager van de klant gevraagd
wordt, zal het antwoord zijn dat er maar één “baas” is: de projectmanager van de klant.
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Wanneer het PRINCE2 model hierop wordt losgelaten, zal er maar een conclusie zijn: de
projectmanager van de leverancier is geen Projectmanager, maar een Teammanager onder de leiding
van de klantenprojectmanager.
Een valkuil is dat de klantenprojectmanager afkomstig is van de interne leverancier, bijvoorbeeld de
ICT afdeling. De gevolgen van een niet onderkende conflicterende Business Case van de interne
leverancier zullen vaak zeer negatieve gevolgen hebben.

Een projectmanager van de leverancier; andere visies?
PRINCE2 is sterk gebaseerd op de kwaliteitsvisie van Edwards Deming. De meeste bekend uiting van
deze visie is de Deming cycle:

Plan

Plan

Do

Act

Control

Monitor

Figuur 2, Deming Cycle voor managers

Check

Figuur 3, Deming Cycle voor uitvoerders

Deming heeft vooral in Japan een enorme status verworven door zijn visie op integraal management
van kwaliteit en effectiviteit. Behalve de Deming cycle is hij beroemd geworden door statistische
analyse van kwaliteit en door diverse gerelateerde uitspraken, zoals: de klant van een proces is het
volgende proces. En deze uitspraak fungeert als de kapstok van dit artikel.
Een project dient om producten op te leveren aan gebruikers die in een vervolgens weer relatief
stabiele (Business as Usual) situatie hun diensten aan externe en interne klanten kunnen leveren.
Zoals eerder gesteld is ook onderhoud, beheer en helpdesk een deel van de klant van een project. Zij
leveren na het project hun diensten aan de eindgebruiker van de producten van het project.
Het project heeft de kwaliteitscriteria van de gebruikers nodig om producten te kunnen maken. Na
acceptatie (bevestiging dat het product voldoet aan de eisen) door de gebruiker, wordt opgeleverd
en wordt de gebruiker de eigenaar, zoals Figuur 4 toont.
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Figuur 4, De klant van een proces is het volgende proces

Binnen een project is de projectmanager ervoor verantwoordelijk dat de Business Producten
opgeleverd worden die voldoen aan de eisen van de gebruikers. De projectmanager dient dus de
eisen gespecificeerd te krijgen en zal ervoor zorgen dat technische teams de gewenste kwaliteit
opleveren. In een klein project zal de projectmanager ook de rol van teammanager vervullen; in een
groter, complex project zullen er aparte teammanagers worden benoemd, vaak geleverd door de
(interne) leverancier. PRINCE2 projectmanagement houdt dus meer in dan teams aansturen. Het
belangrijkste voor een PRINCE2 projectmanager is het omgaan met de omgeving van het project:
communicatie, rapportage, risico’s en issues (wijzigingen, problemen, etc.). En daarvoor is de focus
op de Business Case, een goed functionerende Project Board en een focus op Business Producten van
het grootste belang, niet het aansturen van technische teams.
Afhankelijk van het project is het soms mogelijk een deel uit te besteden. In dit scenario kan de
leverancier een “eigen” deelproject opzetten; zie Figuur 5.
De projectmanager zal een teammanager een opdracht geven in de vorm van een Work Package. Na
acceptatie van de opdracht door de teammanager zal de uitvoering hiervan plaatsvinden. Wanneer
er sprake is van uitbesteding van de opdracht, zal de leverancier een nadere vinger aan de pols willen
houden vanwege de levensvatbaarheid van de eigen Business Case. De leverancier zal de
teammanager zien als projectmanager.
Om afhankelijkheden binnen de planning en met andere uitvoerende teams beheersbaar te houden,
zal het ook in het geval van een uitbesteed deel van het project verstandig zijn om in de Project
Board de leverancier als Senior Supplier te laten optreden. Zeker in deze situatie is communicatie van
het grootste belang en risico van miscommunicatie groot.
De persoon die de rol van Senior Supplier vervult, zal in de eigen organisatie een commerciële rol
hebben (Account Manager?). Hier ligt de verantwoordelijkheid om te leveren aan de klant. De
producten worden geproduceerd, krijgen waarde voor de leverancier doordat ze voor geld aan de
klant worden geleverd. Binnen een PRINCE2 project is creatie van waarde onderdeel van de
verantwoordelijkheid van de Senior User; in het deelproject van de leverancier zal de Account
Manager deze rol bekleden. Deze rol – en uitbesteding van een deel van een project – is natuurlijk
uitsluitend mogelijk in situaties waarin het product volledig duidelijk is gespecificeerd (Fixed Time,
Fixed Cost, Fixed Quality, Fixed Scope) als onderdeel van de opdracht. Daarom zal dit model in de
E-mail: nico@viergever.info

Pagina 7 van 12

http://www.viergever.info

PRINCE2® (niet) voor leveranciers

23 januari 2015

bouw werkbaar kunnen zijn. Maar in projecten waar gedrag wordt veranderd, bijvoorbeeld met een
(grote) ICT component, zal deze werkwijze vrijwel onmogelijk zijn, tenzij de klant een heel hoge
marge voor de leverancier en/of veel onzekerheid en wijzigingen toelaat.
Dit verklaart waarom veel openbare aanbestedingen door de overheid leiden tot hoge kosten van
meerwerk; met vage specificatie van eisen voor een grote scope (omvang, reikwijdte) selecteert men
slechts op kosten en vage beloftes. Goedkoop is duurkoop.
Wanneer de Account Manager niet alleen voor omzet, maar ook voor winst verantwoordelijk
gehouden wordt binnen zijn/haar bedrijf, zal deze persoon binnen het leveranciersproject ook de rol
van Executive kunnen bekleden. Als binnen het bedrijf de verantwoordelijkheid voor winst ergens
anders ligt en de opdracht dan ook door een andere persoon geautoriseerd dient te worden, zal hier
de rol van Executive worden belegd.
Natuurlijk is het ook een optie om de personen die in het “klantenproject” Supplier Assurance
vervullen, een sturende rol te geven in het deelproject van de leverancier (gestippelde lijnen).
Een (interne) resource manager van de leverancier zal de rol van Senior Supplier vervullen zodat er
voldoende mensen, middelen, kennis en kunde beschikbaar zijn.
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Figuur 5, Projectorganisatie; het project en het deelproject van de leverancier
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Zoals in Figuur 1 wordt getoond dat de Business Case van de klant op een hoger niveau staat (leidend
is) dan die van de leverancier, zo staat ook het Project Management Team van het project van de
klant op een hoger niveau dan dat van de leverancier, zoals Figuur 5 aantoont.
Aandachtspunten en risico’s van deze aanpak
Duidelijke eisen of niet?
Het model kan alleen werken wanneer de opdracht (Work Package met als hart de Product
Description(s) met meetbare kwaliteitcriteria) volledig helder is, niet alleen in termen van tijd en
geld. Het model werkt ook alleen onder de voorwaarde dat beperkte communicatie over scope en
kwaliteit nodig is tussen de leverancier enerzijds en de projectmanager en de gebruikers anderzijds.
Waar dit vaak mogelijk zal zijn in constructieprojecten (turn-key), zal dit veelal onwerkbaar, zelfs
onmogelijk zijn in projecten met een zachte kant:
PRINCE2 gaat uit van zes dimensies die
verandering in de organisatie, maatwerk ICT. In deze
gemanaged dienen te worden. Als onderdeel
van de plannen:
gevallen dient het team onder volledige

Tijd
verantwoordelijkheid van de projectmanager te werken

Geld (en andere middelen)
op basis van tijd en kosten (Time and Material).




Kwaliteit
Scope (omvang, reikwijdte)
Risico

Wie is de baas? Duidelijke rollen.
PRINCE2 stelt terecht dat communicatie buiten de
En als onderdeel van de Business Case:
Projectmanager om aanwezig zal zijn tussen de

Benefits (toegevoegde waarde op
Teammanager en de Senior Supplier. Helaas bevat de
langere termijn
PRINCE2 2009 op dit punt een aantal gevaarlijke
opmerkingen. Zo zou de Projectmanager niet alle details
mogen zien van een Team Plan omdat dit voor de leverancier vertrouwelijk informatie zou zijn.
Supplier Assurance (deel van de rol van de Senior Supplier) zou zelfs een actieve rol moeten spelen bij
het opstellen en goedkeuren van een Team Plan.
Een Team Plan (optioneel, wanneer nodig) bezegelt de afspraken tussen Projectmanager en
Teammanager en wordt goedgekeurd door de Projectmanager. Afspraken tussen Teammanager en
Senior Supplier maken geen deel uit van een Team Plan, moeten buiten het PRINCE2 framework
worden gehouden tenzij ze besproken worden als risico zoals in de PRINCE2 versies van 2005 en
daarvoor. De suggesties in de PRINCE2 2009 versie over dit onderwerp werken slechts politieke
risico’s in de hand en ondermijnen de rol van de Projectmanager en daarmee het principes van
Rollen en Verantwoordelijkheden en van Manage by Exception.
Het hierboven beschreven model herbergt dezelfde risico’s van onduidelijke rollen en communicatie,
maar nu zijn deze risico’s expliciet.
In Figuur 5 wordt expliciet getoond dat de Teammanager van twee kanten instructies krijgt:



Als Teammanager in het project van de klant een Work Package van de Projectmanager
Als Projectmanager in het deelproject van de leverancier vanuit de Business Case van de
leverancier.

Op dezelfde manier toont Figuur 5 dat er nu twee rapportagelijnen worden gevolgd.


Als Teammanager in het project van de klant: Checkpoints aan de Projectmanager
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Als Projectmanager in het deelproject van de leverancier: Highlights aan de Project Board

Het moge duidelijk zijn dat deze constructie veel onduidelijkheid, verwarring en daarmee risico’s kan
opleveren. Het grootste risico is waarschijnlijk dat er afstand ontstaat tussen het project van de klant
en de Projectmanager daarvan en tussen het deelproject met inconsistentie tussen de Checkpoints
en de werkelijke situatie: de leverancier zal bewust of onbewust voortgang en problemen verzwijgen
en het project van de klant zal daar mogelijk te laat achterkomen. Het model valt en staat met
duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden, scope (omvang, reikwijdte) en kwaliteit, en
communicatie.

Nooit ICT projecten?
Eerder in dit artikel werd gesteld dat ICT projecten niet bestaan; volgens PRINCE2 bestaan er slechts
projecten met een zakelijke rechtvaardiging die Business Producten opleveren. Maar wat als ICT de
Business is? Zo wordt vaak gesteld dat projecten kunnen worden gestart vanuit een ITIL omgeving.
Vanuit een ITIL omgeving kunnen twee soorten problemen gesignaleerd worden:



Het product levert problemen op voor de gebruiker, maar de problemen zijn niet technisch van
aard.
Het product vertoont (of loopt het risico op) technische problemen

In het eerste geval, het product levert problemen op voor de gebruiker, is een probleem op het
niveau van een Business Product. Voor de oplossing zal de klant actie moeten ondernemen zoals
hierboven beschreven. Een door de klant gestuurd project met een geldige Business Case zal het
product wijzigen onder veranderende kwaliteitcriteria.
Wanneer er echter sprake is van (het risico op) technisch falen, zal de ITIL omgeving een project
starten. De Business Case zal in dit geval gerechtvaardigd worden doordat er niet kan worden
voldaan aan een Service Level Agreement (SLA). In een commerciële omgeving zal dit duidelijk zijn
maar ook wanneer er sprake is van een interne ICT afdeling zal dit de aanpak zijn.
Voorbeelden zijn:



Een nieuwe release van systeem software, zoals een database systeem
Vervanging van hardware, zoals een server of bekabeling

Het moge duidelijk zijn dat een gebruiker hier functioneel geen behoefte aan zal hebben of invloed
op zal willen of kunnen uitoefenen. Eventuele noodzaak tot testen door gebruikers zal onder de
verantwoordelijkheid van de ICT leverancier plaatsvinden waarbij de gebruikers “ingehuurd” worden.

Waarom is mij dit niet eerder verteld?
Het bovenstaande is een andere visie op PRINCE2 dan de perceptie die binnen uw organisatie
gangbaar is? Een andere visie dan tijdens een PRINCE2 cursus is verkondigd? Dan is het waarschijnlijk
goed om eens na te denken over de motivatie van uw leverancier van PRINCE2 kennis. Veel PRINCE2
training en consultancy wordt geleverd door typische leveranciers met hun eigen Business Cases en
hun eigen percepties. Veel (interne) leveranciers stellen dat zij PRINCE2 projectmanagers leveren.
E-mail: nico@viergever.info
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Vanuit hun eigen percepties, die niet aansluiten op PRINCE2, zullen zij het mogelijk niet eens zijn met
dit artikel. Vanuit hun eigen belangen en Business Case zal dit artikel (en PRINCE2 als geheel!) zelfs
bedreigend zijn. Volgens deze visie zullen zij namelijk niet in staat zijn om projectmanagers,
consultancy en training te leveren die echt voldoen aan de eisen.
Dit artikel is volledig en aantoonbaar consistent met de PRINCE2 theorie. Het volgen van de principes
zoals besproken in dit artikel kan en zal leiden tot aanmerkelijk betere resultaten, minder verspilling
van tijd en geld, minder frustratie van medewerkers en minder risico’s.
Reacties op dit artikel? Vragen? Ik hoor graag van u!
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Op mijn Website zijn de volgende documenten
over PRINCE2® en MSP™ te vinden:

On the topics of PRINCE2® and MSP™, the
following documents are available on my
Website.



PRINCE2 in een notendop; de essentie van
PRINCE2 in slecht vijf pagina’s



PRINCE2 in a nutshell; the essence of PRINCE2 is
only five pages



PRINCE2 Principes; worden de principes wel
toegepast? Wat veroorzaakt de ineffectiviteit van
PINO?



PRINCE2 Principles; are the 7 principles applied?
What causes the ineffectiveness of PINO?





PRINCE2 en MSP in relatie tot elkaar en andere
methodes en aanpakken, zoals ITIL, PMBoK en
Agile methodes. Raakvlakken en vooral culturele
verschillen.

PRINCE2 (not) for suppliers; why PRINCE2 is not
aimed at suppliers and how they can possibly use
the model



Programmes and Projects; how do projects and
programmes relate and interface? What is MSP
and how to use MSP in combination with
PRINCE2.



How to implement a method such as PRINCE2?
Considerations, pitfalls and examples



PRINCE2 Lifecycle; the product life span versus
the project life cycle



PRINCE2 Process Model; shows the process flow
and who is responsible for what processes



PRINCE2 during Stages; details of the PRINCE2
processes used during Management Stages



Method Integration; can ICT development
approaches such as RUP, SCRUM, Agile, etc,
really be combined with PRINCE2 (and MSP)?





PRINCE2 (niet) voor leveranciers; waarom
PRINCE2 niet voor leveranciers bedoeld is en hoe
zij dit model misschien toch kunnen toepassen



Hoe voer je een methode als PRINCE2 in?
Overwegingen, valkuilen en praktijkvoorbeelden



PRINCE2 Life Cycle; hoe de Business Case zich
ontwikkelt gedurende een project



PRINCE2 Procesmodel; wat is de process flow en
wie is verantwoordelijk voor welke processen?



PRINCE2 tijdens Stages; een overzicht van
PRINCE2 processen die tijdens Stages gebruikt
worden



Special: SPEER - ERP/SAP programma bij
Defensie



Special: Commissie Elias, ICT Projecten en cultuur

PRINCE2 and SLA; how does PRINCE2 cope with
service level agreements and with support (ITIL)
after the project?

http://www.viergever.info/nl/downloads.aspx

http://www.viergever.info/en/downloads.aspx

PRINCE2® and MSP™ are Registered Trade Marks of the Office of Government Commerce
in the United Kingdom and other countries
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