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PRINCE2 en Waterval
PRINCE2: Agile of Waterval?
Er is een wijdverspreide perceptie dat PRINCE2 vooral is
gebaseerd op de traditionele Waterval approach. In het
verleden was de Waterval aanpak de standaard in software
ontwikkeling.
Enige tijd geleden is een extensie gepubliceerd op PRINCE2,
PRINCE2 Agile. Veel commentaren zeiden dat PRINCE2 eindelijk
was gemoderniseerd en was aangepast van een Waterval
aanpak naar moderne aanpakken die populair zijn in de IT
industrie.
Waren die commentaren terecht? Of waren de commentaren
gemaakt door personen met weinig begrip en een verkeerde
perceptie van wat PRINCE2 echt suggereert? De IT-industrie
heeft zeer vreemde ideeën over waar PRINCE2 voor staat.
Dit artikel legt uit hoe PRINCE2 beheersing ziet en hoe het werk
in een project wordt benaderd. Aangetoond wordt dat PRINCE2
over flexibiliteit gaat. Maar misschien niet op de manier waarop
de IT-industrie Agile ziet.
Natuurlijk geeft dit artikel een gesimplificeerde weergave. Niet
alle details worden volledig beschreven.
Reacties op dit artikel? Vragen? Ik kijk uit naar uw reacties!
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De Waterval aanpak
Enige decennia geleden was men het erover eens dat het opsplitsen in technische, gespecialiseerde
taken de beste manier was om software projecten uit te voeren. Eerst keken wij naar het werk vanuit
een hoog, abstract niveau. Verschillende stappen verder in het project zou de software worden
gebouwd en getest. Uiteindelijk aan het eind van de Waterval zouden de deliverables worden
opgeleverd aan de gebruiker.
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Figuur 1, Waterval aanpak en technische fasering

Deze aanpak was gebaseerd op het idee dat het efficiënt zou zijn om verschillende gespecialiseerde
teams te laten werken vanuit een vaag idee naar de details. Elk team zou hun eigen technische
specialisme hebben en elk team zou opleveren aan het volgende team tot de uiteindelijke oplevering
aan de gebruikers. Natuurlijk heeft deze aanpak vele nadelen, in het bijzonder wanneer het project
gaat over de levering van een abstract product, zoals software. Een greep uit de nadelen:
•

•

•

•

Wanneer de specialisten aan het werk zijn, worden de gebruikers niet echt betrokken. En
wanneer de gebruikers betrokken worden, worden zij ook onderworpen aan het vaak technische
jargon van de specialisten.
Wanneer specialisten tijdens hun werk gebruikers om meer detail vragen, komen zij erachter dat
gebruikers hun mening veranderden. De reactie van de specialisten zou dan zijn dat de
gebruikers nooit wisten wat zij wilden (nog altijd een zeer gebruikelijke uitspraak van ITspecialisten!). Maar meer realistisch: voortschrijdend inzicht is normaal en belangrijk.
Als resultaat ontstaan vele wijzigingsverzoeken en andere wijzigingen. De consequentie zal zijn
dat veel werk gedaan moet worden aan de resultaten van voorgaande fases; dus wijzigingen
zullen zeer veel tijd in beslagnemen en zijn kostbaar. Of ze worden op een ad hoc, slecht
beheerste manier uitgevoerd. Dat noemen wij Scope Creep.
De Stuurgroep kan slechts oordelen over de voortgang in termen van tijd en geld. Voor het
overige moet men afgaan op subjectieve meningen van specialisten. Tenzij natuurlijk de
Stuurgroep uit specialisten bestaat. Maar in dit geval kun je afvragen hoe vooringenomen de
Stuurgroep zal zijn en hoe objectief het oordeel zal zijn. In realiteit zullen Stuurgroepen in
Waterval projecten meestal niet behoorlijk functioneren en als consequentie zal het project zeer
waarschijnlijk onbeheersbaar worden.
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Het uiteindelijke resultaat van het project: door een gebrek aan kwaliteit zullen vele wijzigingen
optreden na de afsluiting van het project. De inspanningen van onderhoud en ondersteuning
zullen zeer kostbaar blijken. De toegevoegde waarde van gebruik van de resultaten van het
project zullen lager zijn dan mogelijk was door ontevreden gebruikers, shortcuts en operationele
problemen.

De PRINCE2 visie
In de PRINCE2 visie wordt een project ook opgedeeld in fases; Management Fases genoemd. Maar
deze Management Fases verschillen zeer van aard van de fases in een Waterval aanpak. Ze zijn
gebaseerd op een aantal principes. Er zijn zeven PRINCE2 Principes. Hoewel ze alle worden gebruikt,
worden niet alle principes expliciet en uitgebreid benoemd in deze beschrijving.

Principe: Focus op Producten
In plaats van de focus op het werk van specialisten, gaat een PRINCE2 project uit van de focus op wat
opgeleverd dient te worden; wat de gebruikers willen. De focus zal meer zijn op de effectiviteit (de
juiste dingen) dan op de efficiëntie (de dingen op de juiste manier doen). Dit is waarom het project
ernaar streeft om zo snel mogelijk op te leveren, continue gedurende het project.
Abstracte eisen
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Figuur 2, Product Gericht Project

Voordat het werk start, zullen de verwachte producten worden beschreven, inclusief de meetbare
kwaliteitscriteria en hun toleranties. Dit zou de verantwoordelijkheid moeten zijn van de gebruikers.
Het zouden ook de gebruikers moeten zijn die de test op de producten uitvoeren voor de oplevering
kan worden geaccepteerd. Dit betekent gewoonlijk dat teams niet worden geformeerd op basis van
specialisme maar multifunctioneel zouden moeten zijn, inclusief vertegenwoordiging van de
gebruikers.
Aan het eind van het project zal het laatste stukje worden opgeleverd en vindt een formele
acceptatie van de volledige scope (omvang) plaats. Dit zou dan niet meer dan een formaliteit zijn.
Gedurende het project was alles al opgeleverd en geaccepteerd.
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Conclusie:
Dus: in plaats van een focus op de taken van specialisten, heeft PRINCE2 een focus op de producten
en hun kwaliteit. Maar dit is slechts een deel van het verhaal. PRINCE2 deelt een project op in fases.
Maar de PRINCE2 Management Fases worden volledig anders gedefinieerd; het zijn geen technische
fases van een Waterval.

Principe: Manage per Fase
In de meeste projecten is het onrealistisch om alles in detail te plannen aan het begin van het werk.
Hoe verder je in de toekomst kijkt, hoe meer onzeker de plannen worden. Daarom beveelt PRINCE2
een planningshorizon aan; punten in het projectplan van waaraf de beslissing wordt genomen dat
verder in detail plannen niet realistisch is. Dat punt zal dan het eind van een fase worden in het
projectplan. Dus: Management Fases zijn gebaseerd op risico’s.
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Figuur 3, Op risico gebaseerde Management Fases

Terwijl het Projectplan het project beschrijft op een hoog niveau, kunnen details over de korte
termijn gevonden worden in het Faseplan voor de volgende fase. Na afronding van elke fase wordt
het Projectplan bijgewerkt (een volgende versie) om de gevolgen weer te geven van het plan voor de
volgende fase, de voortgang, wijzigingen en de actuele risico’s. Dit zal een basis zijn voor de
Stuurgroep om het project te beoordelen en te beslissen of het project al dan niet zal doorgaan met
de volgende fase.
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Figuur 4, Het plannen van een volgende fase betekent bijwerken van het Projectplan en Business Case

Natuurlijk zouden de plannen ook productgericht moeten zijn. Het project zal producten op hoog
niveau weergeven en het Faseplan zal producten weergeven op een lager niveau.
Teams zullen de producten opleveren aan gebruikers maar natuurlijk zullen teams ook producten
leveren aan andere teams. Het ene team is dan de gebruiker van een ander team. In de meeste
gevallen zullen deze producten op een technisch niveau spelen en niet herkenbaar zijn voor de
eindgebruiker.
De producten worden gepland en beschreven in termen van kwaliteit en hun toleranties (toegestane
afwijking). Als dit goed is gedaan, in combinatie met fases gebaseerd op risico (onzekerheid), zijn de
kansen groot dat de kwaliteit van de producten relatief goed zal zijn. De hoeveelheid van
wijzigingsverzoeken en van klachten gedurende en na het project zal relatief laag zijn.
Maar nog altijd kunnen en zullen problemen en andere issues optreden. Dat is nu eenmaal een
gevolg van de aard van projecten.
Conclusie:
PRINCE2 Management Fases zijn gebaseerd op risico terwijl Waterval fases zijn gebaseerd op
technisch werk.

Principe: Management by Exception
Wat verandert en wat zijn de consequenties?
Een projectmanager krijgt toestemming om een fase uit te voeren volgens het faseplan. Natuurlijk zal
de projectmanager met regelmaat aan de Stuurgroep moeten aantonen dat alles gaat volgens plan
(hoofdpunten) maar voor het overige is de projectmanager is volledig verantwoordelijk binnen de
grenzen van het goedgekeurde plan. Omdat niets ooit volledig volgens plan gaat, is het de projectmanager toegestaan om te werken binnen een vastgestelde bandbreedte. Dit zijn de toleranties die
deel uitmaken van elk plan:
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Doelen van het plan:
o Opbrengsten. De doelen op de lange termijn; wat zal
verbeteren wanneer de producten van het project worden
gebruikt door de organisatie? Dit zal onderdeel zijn van de
Business Case, niet van plannen.
o Scope. De producten die zullen worden opgeleverd door de
uitvoering van de plannen. Toleranties kunnen worden
beschreven in termen als “Must have”, “Should have”,
“Verplicht”, “Optioneel”, etc.
Figuur 5, De Sneeuwvlok o Kwaliteit. Aan welke criteria (en toegestane afwijkingen) moet
Zes Toleranties
het product voldoen om acceptabel te zijn?
Consequenties van het plan:
o Tijd. Hoe lang zal het duren, zijn er deadlines? Ook op het passende niveau deel van de
Business Case.
o Geld (ook: mensen/middelen). Wat zal het project gebruiken? Ook op het passende
niveau deel van de Business Case.
o Risico. Wat zijn de onzekerheden en hoe kunnen ze worden beheerst? Ook op het
passende niveau deel van de Business Case.
Risico

Tijd

•
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•

Het is het werk van de projectmanager om het faseplan uit te voeren. Zodra het duidelijk wordt dat
wijziging van de plannen nodig is omdat de toleranties zullen worden overschreden, zal de projectmanager vragen om toestemming van de Stuurgroep.
Escalatie en Afwijkingsplannen
Een escalatie door de projectmanager kan – en zal vaak – leiden tot de overtuiging dat een wijziging
van het plan nodig is. Het is gebruikelijk dat het huidige Fase Plan moet wijzigen. Maar het kan
voorkomen dat de huidige fase als gepland kan eindigen en dat alleen het grotere geheel, het
Projectplan zal moeten worden aangepast.
Op welk niveau wijzigingen ook plaatsvinden, er zullen altijd consequenties zijn op de niveaus van het
Projectplan en de business case.

E-mail: nico@viergever.info

Pagina 6 van 12

http://www.viergever.info

PRINCE2 en Waterval

16 november 2017

Product
Gerichte
Planning

Risk

Business Case bijgewerkt: volgende versie

Business Case

Projectplan

Faseplan
Volgende
versie
Afwijking
Planning

Fase

ISSUE

Einde Fase

Fase

Einde Fase

Fase

Einde Fase

Fase

Einde Fase

Figuur 6, Een afwijking kan leiden tot wijziging van plannen

Conclusie:
Het kan en zal noodzakelijk zijn om PRINCE2 plannen te wijzigen wanneer omstandigheden erom
vragen. In het algemeen laat PRINCE2 veel meer flexibiliteit en betere, expliciete beslissingen toe dan
een typische Waterval aanpak.

Principe: Continue Rechtvaardiging
Alles wat tot nu toe is beschreven leidt tot het, naar mijn mening, meest belangrijke PRINCE2
principe. Een project wordt door PRINCE2 gezien als een investering. Dat is waarom het werk zou
moeten beginnen met een goedgekeurde analyse die vertrouwen aantoont dat het project de moeite
waard is: de Business Case.
De Business Case wordt afgeleid van het Projectplan. Het is niet mogelijk om een behoorlijke
Business Case te creëren voordat het plan is ontwikkeld en de Business Case moet worden aangepast
met de consequenties van gewijzigde plannen. Deze visie staat haaks op de mening van vele
financiële afdelingen. Zij zijn van mening dat een Business Case kan worden ontwikkeld op basis van
algemene budgetten die ook de basis moeten zijn van de plannen. Een ander bekend beeld is dat
budgetten, plannen en Business Cases stabiel moeten zijn of alleen mogen wijzigen wanneer wordt
gekeken naar het budget van het volgende jaar. Deze wijze van financieel beheer, gebaseerd op
budgetten in plaats van analyse, is meer waarschijnlijk wishful thinking dan echt, behoorlijk financieel
beheer.
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In de PRINCE2 visie zou elke wijziging moeten leiden tot een herbeoordeling van de Business Case.
Bedenk daarbij: elk plan, en ook de Business Case, bevat toleranties. Een wijziging is alleen een
wijziging indien toleranties worden overschreden. Dus niet elke afwijking zal leiden tot
herbeoordeling; slechts afwijkingen buiten goedgekeurde toleranties. De belangrijkste vraag van de
herbeoordeling:

Is dit nog steeds de moeite waard?

De vraag of het project nog de moeite waard is, wordt het best ondersteund als er bewijs is dat de
resultaten van het project leiden tot positieve opbrengsten. De oplevering van producten gedurende
het project zou het bewijs mogelijk moeten maken: de gebruikers zullen de opbrengsten creëren.
Product oplevering
Gebruikers

Opbrengsten

Figuur 7, Opbrengsten meten om de Business Case te herbeoordelen

De Business Case is in de meest gesimplificeerde versie een kosten/baten analyse. Zoveel als mogelijk
is, zou de Business Case vertrouwen moeten geven dat het project de moeite waard is, gebaseerd op
de balans tussen verwachte opbrengsten en verwachte kosten. De verwachte kosten zijn niet slechts
de kosten van het project maar ook de verwachte operationele kosten van gebruik van de resultaten
van het project. Bedenk hierbij dat operationele kosten van een product normaal gesproken veel
hoger zijn dan de kosten van ontwikkeling. Dit is een andere reden om een project te zien als
investering, niet als een kostenpost. Gebrekkige kwaliteit van een project zal leiden tot lage
opbrengsten en (zeer) hoge kosten van onderhoud en ondersteuning.
Conclusie:
Waar aansturing van de Waterval aanpak gewoonlijk de focus legt op tijd en kosten, kijkt de PRINCE2
aanpak wijder. In de visie van PRINCE2 is de vraag of het project op tijd en binnen budget eindigt,
minder belangrijk. Het is veel belangrijker dat de investering de moeite waard is; niet slechts bij de
start van het werk maar doorlopend.

Principe: Rollen en Verantwoordelijkheden
In een Waterval project is het gebruikelijk dat een Stuurgroep op willekeurige wijze is ingevuld. Er
kunnen personen zitting hebben vanwege status in de organisatie en mogelijk een financieel
manager want het budget is de focus van het project. Wanneer het project over ontwikkeling van
software gaat en omdat het Waterval project vooral gaat over technische competentie, is het ook
gebruikelijk om dat IT manager als voorzitter van de Stuurgroep optreedt.
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Ook hier heeft PRINCE2 andere standpunten. De PRINCE2 Stuurgroep (Project Board) is gebaseerd op
het Klant/Leverancier model. Er zijn drie rollen:
•

•

•

De Business Executive. De (gedelegeerde) opdrachtgever. Deze rol is de eigenaar van de Business
Case en zal worden afgerekend op het succes van de investering. Binnen veel organisaties wordt
de Business Case gezien als een budgettair instrument, beheerst door een financieel manager.
Maar in realiteit kan een financieel manager alleen beperkte delen van de Business Case
beoordelen, zoals de mogelijkheden tot financiering of de manieren om de baten en kosten te
meten.
Een Business Executive in PRINCE2 termen is een senior manager die verantwoordelijk is voor het
deel van de organisatie waar de veranderingen en opbrengsten optreden. Deze persoon zo ook
eindverantwoordelijk moeten zijn voor de financiering en de kosten van het project. Helaas is het
in veel in “silo’s” georganiseerde organisaties zo dat managers onvoldoende beheersing kunnen
uitoefenen over wat zij besteden met zeer veel negatieve consequenties.
De Senior Gebruiker(s). Deze rol kan worden ingevuld door meer dan een persoon en kan ook
worden gecombineerd met de rol van Business Executive. De Senior User rol wordt afgerekend
op de behaalde voordelen (benefits). Om dit mogelijk te maken, zal de Senior User niet alleen
een senior manager moeten zijn die het gebied representeert waar de voordelen optreden. De
Senior User zal ook in de Project Board (Stuurgroep) eindverantwoordelijke moeten zijn voor de
benodigde producten: de eisen en wensen en de acceptatie van de opgeleverde kwaliteit.
Daarom zal de Senior User in de normale lijnorganisatie normaal gesproken een manager zijn die
in de hiërarchie geplaatst is onder de Business Executive (want verantwoordelijk voor de
volledige investering; baten en lasten).
Het is mogelijk dat de Senior User verandert na een fase gedurende het project. Wanneer
verschillende producten worden ontwikkeld ten behoeve van verschillende delen van de
organisatie, kunnen verschillende personen al dan niet per fase de rol van Senior User invullen.
De Project Board commiteert zich volledig aan een faseplan en kan daarom niet gedurende een
fase wijzigen tenzij er sprake is van een escalatie die leidt tot wijziging van plannen.
De Senior User moet niet worden verward met een gebruikelijke rol tijdens software
ontwikkeling: de Key User. Dit is namelijk een operationele gebruiker die het beste weet van het
gebruik van de applicatie. De Senior User is een manager en zou in staat moeten zijn om
verbeteringen tot stand te brengen in een gehele afdeling.
o Tip: Als afdelingen verantwoordelijk voor onderhoud en beheer niet zijn betrokken bij de
leverancier van het project, is het vaak een goed idee om ook deze afdelingen door een
Senior User te laten representeren. Dit zal een positief effect hebben op kwaliteit en
kosten van onderhoud omdat zij hun eisen en wensen kunnen beschrijven en de
resultaten kunnen testen en accepteren. Dit zal resulteren in hogere kwaliteit en betere
overdracht.
De Senior Leverancier(s). In de Project Board zal deze rol zal zich moeten buigen over de
(technische) uitvoerbaarheid van de plannen en zal zich moeten committeren aan de mensen en
middelen benodigd voor de ontwikkeling van producten.
De Senior Supplier rol zal niet veel zinnigs kunnen inbrengen over de Business Case dus zal ook
geen Business Case kunnen produceren. Sterker nog: deze rol heeft een tegenstrijdige Business
Case. Het moge duidelijk zijn dat de kosten van een project de opbrengsten van de leverancier
zijn.
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Hoewel vaak gebagatelliseerd, gaat dit ook op voor interne leveranciers. Vele
softwareontwikkeling projecten hebben een IT-manager (CIO) als de Executive en het project
wordt betaald vanuit hun budget. Dit is waarschijnlijk de belangrijkste reden waarom deze
projecten zo vaak falen. De IT-manager zal meer interesse hebben in het doordrukken van ITideeën dan in de mening van gebruikers. Ook zal de IT-manager doorlopend denken aan het ITbudget en zich niet bezighouden met de voordelen die zich ook niet binnen het IT-domein
manifesteren.
De rol van Senior Supplier kan ook na elke fase wijzigen, afhankelijk van de expertise benodigd
voor de fase.
Vanwege de focus op de Business Case (van de klant!) en niet op de technische expertise van het
werk, zou de projectmanager van de zijde van de klant van het project moeten komen. Nogmaals, de
klant en de (interne) leverancier hebben tegenstrijdige belangen en verschillende visies op een
project. Een projectmanager van de leverancier kan gemakkelijk erg veel schade berokkenen; denk
aan de veel voorkomende “IT projectmanager”.
Conclusie:
In een Waterval project zijn rollen en verantwoordelijk meestal niet duidelijk. PRINCE2 beschrijft zeer
duidelijke rollen gebaseerd op het Klant/Leverancier model. De Business Executive is de eigenaar van
de Business Case.
Een projectmanager, aangewezen door de organisatie van de klant, zal het dagelijks management
uitvoeren en het project beheersen vanuit een focus op de Business Case en de (kwaliteit van de)
gewenste producten.
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PRINCE2 en Waterval: de conclusie
Is PRINCE2 een Waterval aanpak? Zeker niet. Het idee achter de Waterval aanpak is om het project
zo efficiënt mogelijk uit te voeren met een focus op het werk van de specialisten. PRINCE2 heeft een
focus op de effectiviteit van het project; de waarde van de investering zoals gespecificeerd in de
Business Case.
Is PRINCE2 altijd tegengesteld aan de Waterval aanpak? Nee, dat is afhankelijk van het project. In
volatiele projecten zoals softwareontwikkeling, gaan PRINCE2 en Waterval meestal niet goed samen.
Maar in bouwprojecten kan Waterval de beste aanpak zijn en kan dan ook worden ondersteund door
de PRINCE2 aanpak. De sleutel is om gezond verstand te gebruiken en om de aanpak passend te
maken voor het project.

Overzicht van de belangrijkste punten
PRINCE2
Een project wordt beheerst als een investering.
Het project wordt gedreven en gerechtvaardigd
door de Business Case.
Een Stuurgroep met duidelijke rollen en
verantwoordelijkheden, gebaseerd op de visie
dat de klant leidend is.
De focus van de uitvoering ligt op de producten
en hun kwaliteit.
Producten worden, waar mogelijk, gedurende
het project doorlopend opgeleverd.
Management Fases zijn gebaseerd op risico.
Na elke Fase en na escalaties wordt de
rechtvaardiging van de investering opnieuw
beoordeeld.
Als de aard van het project het toelaat,
ondersteunt PRINCE2 een wendbare (“agile”)
aanpak.
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Waterfall
De kosten en tijdsduur van het project worden
beheerst. Het project wordt gecontroleerd door
budgetten.
Meestal onduidelijke rollen, vaak vanuit de
gedachte dat technische expertise leidend moet
zijn.
De focus van de uitvoering ligt op de efficiëntie
van het werk.
Alle of de meeste producten worden
opgeleverd aan het einde van het project.
Technische fases zijn gebaseerd op expertise.
Na elke fase wordt voortgang beoordeeld,
meestal arbitrair op basis van abstracte
halfproducten.
Normaal gesproken zal het project niet
wendbaar zijn.
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