
 
Project- en 

programmamanagement 
survey 2012

 
Haalt u eruit wat erin zit?



05
Voorwoord

06
Management-
samenvatting

09
Belang 

neemt toe

35
Quality 

Assessments

43
Conclusies en 

vooruitblik

Inhoudsopgave

Het KPMG project team: Thomas Broekhuizen, Jasper de Gier, Sander van der Meijs, Ron Oudega, Huub Wilbrink

© 2012 KPMG Advisory N.V.



     

54
 

Eerdere 
publicaties

55
KPMG 

dienstverlening

51
 

Achtergrond-
informatie

29
Sturen op baten

15
Gestructureerd 

project-
management

Project- en programmamanagement survey 2012  | 3

© 2012 KPMG Advisory N.V.



Nog altijd relevant (uit Survey 2005)

•	 Besturen	en	bestuurders	verbinden	zich	steeds	sterker	aan	bedrijfs- 
 resultaten die in projecten behaald worden
•	 Door	onvoldoende	batenmanagement	blijven	zowel	successen	als 
	 mislukkingen	onzichtbaar
•	 Organisaties	hebben	direct	last	van	falend	projectmanagement	
•	 Een	gestructureerde	en	geïntegreerde	aanpak	vergroot	aantoonbaar	 
 het projectsucces 

Nieuw in 2012

•	 Projecten	zijn	groter	en	complexer	geworden,	wat	de	behoefte	aan	 
 goed portfolio- en programmamanagement heeft versterkt
•	 Resultaten	worden	sneller	verwacht,	wat	een	verhoogde	druk	geeft	 
 op het project
•	 Organisaties	stellen	meer	methoden	en	best	practices	tot	hun	beschikking	 
	 te	hebben	(wel	doen	ze	er,	naar	eigen	zeggen,	nog	te	weinig	mee)
•	 Ondanks	dit	alles	zien	we	weinig	verbetering	in	de	beleving	van	de	 
 projectresultaten

4 |  Project- en programmamanagement survey 2012
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Voorwoord
De vraag rijst dan ook waarom men dit niet heeft aangegrepen 
voor verdere verbetering; er lijkt wel sprake van een soort 
berusting. Maar berusting is helemaal niet nodig. Daarom 
hebben we een afsluitend hoofdstuk toegevoegd waarin we 
een stap verder gaan door factoren te identificeren die hieraan 
ten grondslag kunnen liggen. Deze inzichten kunnen voor 
organisaties als handvat dienen voor verdere verbetering. 

In deze survey nemen we u mee langs de belangrijkste en 
opvallendste onderzoeksresultaten. We laten u waar mogelijk 
helder zien hoe ú de prestaties van uw organisatie kunt 
verbeteren. Afsluitend verkennen we de mogelijke oorzaken 
van het laten liggen van de winst.

Hans Donkers 
Partner KPMG Advisory

Zo veel mogelijk profijt halen uit de schaarse budgetten 
en middelen: voor de meeste organisaties telt het anno 
2012 zwaarder dan ooit. We hadden dan ook verwacht dat 
organisaties sinds ons vorige onderzoek in 2005 grotere 
stappen hadden gezet in de toepassing van project- en 
programmamanagement. In dat jaar bleek namelijk dat 
organisaties weliswaar het belang zagen van de juiste inzet 
van project- en programmamanagement, maar dat ze dat 
belang nog onvoldoende vertaalden naar daadwerkelijke inzet.

Berusten organisaties in de huidige prestaties?
Dit nieuwe onderzoek brengt echter aan het licht dat 
organisaties project- en programmamanagement nog steeds 
niet gestructureerd inzetten. Juist nu, na twee opeenvolgende 
crisissen, zou de wil om efficiënt en effectief projecten uit te 
voeren alom aanwezig moeten zijn. Toegegeven, organisaties 
onderkennen sterker de meerwaarde van gestructureerd 
project- en programmamanagement. Ook is de hoeveelheid 
beschikbare methoden en best practices over bijvoorbeeld 
de inzet van een Project Management Office (PMO), Quality 
Assessment (QA), verandermanagement en het sturen op 
het realiseren van baten enorm toegenomen. De toepassing 
hiervan in de praktijk stokt echter. 

Joost Groosman
Senior Manager
KPMG Management Consulting

© 2012 KPMG Advisory N.V.
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Managementsamenvatting

1 Belang	neemt	toe,	
succesgraad van 
projecten blijft 
achter

Organisaties	zien	projecten	nog	altijd	als	een	belangrijk	instrument	om	
veranderingen	te	realiseren.	Sterker	nog,	het	belang	neemt	toe.	Toch	rondt	
nog	steeds	slechts	een	vijfde	van	de	organisaties	het	merendeel	van	zijn	
projecten af binnen de gestelde tijd en het gestelde budget en met het 
afgesproken resultaat.

Gestructureerd 
projectmanage-
ment draagt bij 
aan succes2 Het succes van projecten neemt toe als gestructureerd projectmanagement 

wordt	ingezet.	Denk	aan	de	inzet	van	portfolio-,	risico-	en	batenmanagement	
of	businesscases.	Organisaties	met	een	hogere	succesgraad	rapporteren	 
ook vaker het gebruik van opleidingen en lessons learned-evaluaties.  
In	onze	ogen	zijn	deze	activiteiten	essentieel	voor	continue	verbetering.

Sturen op baten 
is	essentieel,	in	
álle fases3

Veel organisaties besteden aandacht aan baten tijdens het opstellen van 
de	businesscase.	Organisaties	kunnen	nog	verder	groeien	in	het	sturen	op	
baten tijdens het project en de verandering. Batenmanagement helpt immers 
te	sturen	op	projectresultaten	waar	de	business	écht	wat	mee	kan.	Door	
vervolgens,	in	combinatie	met	effectief	verandermanagement,	te	sturen	op	
daadwerkelijk gebruik door de business kunnen baten ook daadwerkelijk 
worden	gerealiseerd.	Organisaties	zien	een	sterke	koppeling	tussen	de	inzet	
van	effectief	verandermanagement	en	hogere	batenrealisatie,	maar	schatten	 
hun eigen capaciteiten en vaardigheidsniveau op dit gebied nog laag in.

© 2012 KPMG Advisory N.V.
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Quality 
Assessments 
structureel 
inzetten	levert	
veel op4

Organisaties	met	een	hoge	succesgraad	voor	projecten	rapporteren	vaker	
de	periodieke	inzet	van	QA’s.	Bijna	de	helft	van	de	organisaties	maakt	hier	
gebruik	van.	Voor	de	organisaties	die	QA	nog	niet	structureel	inzetten	ligt	
hier	een	kans.	Immers,	door	QA	niet	alleen	achteraf,	maar	ook	vooraf	en	
tijdens	projecten	in	te	zetten	kan	de	bijdrage	van	projecten	aan	de	realisatie	
van de strategie worden vergroot. 

Conclusie en 
vooruitblik: 
structurele 
verbeteringen 
mogelijk5

Voor	het	succesvol	uitvoeren	van	projecten	zijn	al	jaren	goede	methoden	
en	best	practices	beschikbaar.	Desondanks	zien	wij	in	vergelijking	met	ons	
onderzoek	uit	2005	slechts	beperkte	verbetering	in	de	toepassing	hiervan.	
Mogelijke	verklaringen	voor	de	beperkte	toepassing	zien	wij	in:

•	 menselijke	factoren	zoals	de	optimism	bias	en	de	illusion	of	control;
•	 er	wordt	te	licht	gedacht	over	het	vak	‘projectmanagement;
•	 inzet	van	methoden	gericht	op	verantwoording	in	plaats	van	op	sturing.	

Organisaties	kunnen	de	volgende	stap	maken	door	vaker	rekening	te	 
houden	met	deze	factoren.

© 2012 KPMG Advisory N.V.
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Dit	kunt	u	doen
 
Door	de	aansturing	en	de	uitvoering	van	projecten	te	verbeteren,	
ontstaat ruimte om slagvaardiger te opereren en meer te bereiken 
met	dezelfde	inzet	en	hetzelfde	budget.	Deze	maatregelen	dragen	
hieraan bij: 

•	 Richt	portfoliomanagement	in	voor	het	selecteren	én	het	actief	
sturen	op	de	performance	van	projecten,	zodat	bij	wijzigende	
omstandigheden betere bijsturing mogelijk is

•	 Koppel	projecten	aan	strategische	doelstellingen.	Geef	vervolgens	
prioriteit	aan	projecten	op	basis	van	de	bijdrage	aan	die	strategie,	 
zodat	u	maximaal	effect	uit	de	projectportfolio	haalt

•	 Durf	projecten	te	stoppen,	hiermee	ontstaat	ruimte	voor	andere	of	
betere initiatieven 

© 2012 KPMG Advisory N.V.



Voor maar liefst 61% van de respondenten neemt het belang van 
projecten voor de realisatie van hun strategie toe. Toch blijft de daad-
werkelijke succesgraad van projecten achter. De beperkte inzet van 
project- en portfolio-management is een oorzaak.

Het toenemend 
belang van projecten 

voor de realisatie 
van de strategische 

doelstellingen,  
vergeleken met het  

jaar daarvoor

33%

9%6%

52%

Veel hoger

Hoger

Hetzelfde

Lager

1Belang	neemt	toe,	succesgraad
van project blijft achter
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Een middel om strategie te realiseren
Projecten spelen een belangrijke rol in de realisatie van de strategie van organisaties. 
Organisaties die dit belang onderkennen zullen een portfoliomanagementproces inrichten.  
Daarin selecteren zij vooral die projecten waarmee ze de beschikbare middelen zo goed  
mogelijk inzetten. Vervolgens sturen zij op zowel samenstelling als performance van de 
projectportfolio. 

© 2012 KPMG Advisory N.V.
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Idealiter reflecteert de samenstelling van het portfolio de strategische prioriteiten van de 
organisatie. In de praktijk is het portfolio echter vaak al grotendeels gevuld met infrastructurele 
of wettelijk verplichte projecten en al langer lopende meerjarige projecten. Het is daarom van 
belang de samenstelling en voortgang van het portfolio geregeld te toetsen. Zijn projecten 
niet meer in lijn met de strategie of is de performance onvoldoende om de verwachte bijdrage 
aan de strategie te leveren? Dan is het verstandig projecten te stoppen, zelfs als er al veel 
geld in is gestoken. Want hiermee ontstaat ruimte in het portfolio voor de projecten die er 
strategisch wel toe doen.

Belang van projecten is toegenomen
Van de respondenten geeft 94% aan dat het belang van projecten voor realisatie van de 
strategie minimaal gelijk is gebleven of is toegenomen. Daarnaast is de omvang van project-
portfolio’s in euro’s ongeveer hetzelfde als in het voorgaande jaar. Gezien de teruglopende 
budgetten/omzetten is dat een relatief grotere investering, wat laat zien dat organisaties  
projecten blijven zien als een belangrijk managementinstrument om verandering te realiseren. 

Resultaten	van	projecten	moeten	beter
Slechts 20% van de respondenten rondt vrijwel al zijn projecten (tussen de 75% en 100%) 
consequent af binnen het gestelde budget en de gestelde tijd, en realiseert ten minste 90%  
van de baten. Bijna 50% van de respondenten rondt maximaal de helft van de projecten 
goed af. De overige 30% geeft aan dat men minder dan de helft van de projecten succesvol 
realiseert – dus binnen tijd en budget, en met ten minste 90% van de verwachte baten.
Bovenstaande percentages zijn geen verrassende uitkomsten – deze inzichten worden 
al langer gerapporteerd. Wel bieden deze inzichten kansen die juist nú van belang zijn: 
een betere batenrealisatie of minder budgetoverschrijding kan organisaties namelijk veel 
opleveren. Met de huidige ervaring met onder meer projecten en goed portfoliomanagement 
kunnen organisaties veel scherper sturen op de performance van projecten.

Doe alleen projecten 
met adequaat 

draagvlak en houdt 
de oorspronkelijke 
doelstelling voort-
durend in het oog, 

met goede rapportage 
aan alle management- 

lagen.

Hans Dijkstra, 
IT program director bij 
KPN Corporate Market

”

“
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Het samenstellen van een projectportfolio 
Hoe stellen organisaties hun projectportfolio samen? Hiervoor is het aardig eerst te kijken naar 
de aanleiding voor het starten van projecten. Deze aanleiding is bij meer dan de helft van de 
projecten wijzigende wet- en regelgeving of een gebrek aan borging van de continuïteit. Vooral 
respondenten uit de publieke en financiële sector wijzen op nieuwe of wijzigende wet- en 
regelgeving als aanleiding. 

Respondenten geven aan dat een relatief groot deel van de projecten gericht is op behoud en 
groei van de klantenportefeuille via bestaande dienstverlening. Opvallend is het lage aandeel 
projecten dat gericht is op het vergroten van de omzet van de organisatie. Natuurlijk geldt hierbij 
dat die focus niet per se vanuit projecten hoeft te komen, maar ook vanuit de lijn of de staande 
organisatie kan gebeuren. In dit kader valt op dat slechts 11% van de projecten gericht is op 
innovatie. 

© 2012 KPMG Advisory N.V.
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4%

11%
21%

12%

20%

12%    

20%

Technische infrastructuur

Compliance

Anders

Prestatie-/kwaliteitsverbeteringen (richting de klant)

Efficiëntie en kostenbesparing

Groei omzet/klanten

Innovatie

Samenstelling van 
de projectportfolio

In de samenstelling van het projectportfolio zijn er duidelijke verschillen tussen sectoren.  
Zo richt de publieke sector richt zich met zijn projecten vooral op prestatie- en kwaliteits-
verbetering voor klanten en op meer efficiëntie, kostenbesparing en een verbeterde  
technische infrastructuur. In de financiële sector ligt de focus binnen projectportfolio’s  
vooral op de technische infrastructuur en op compliance.

Selecteren en sturen via portfoliomanagement
Portfoliomanagement heeft twee kerntaken. Ten eerste het selecteren, bemensen en  
opstarten van projecten, ten tweede het sturen op de uitvoering van deze projecten.  
De respondenten zien het als een goed managementinstrument. Van hen gebruikt echter  
slechts 38% portfoliomanagement voor beide kerntaken, 30% gebruikt het alleen voor de  
selectie van (nieuwe) projecten. Deze organisaties laten dus kansen liggen. 

Simplex veri sigillum: 
eenvoud is het 

kenmerk van het ware.

de lijfspreuk van 
Herman Boerhaave 

(1668-1738)

“
”
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26%

31% 6%

37% Geen portfolio management

Performance van het projectenportfolio

Samenstelling van het projectportfolio

Samenstelling én performance van het projectenportfolio

Focus van 
portfoliomanagement 

Naast een gedegen selectie op basis van relevantie voor de strategie, is het periodiek monitoren 
van de voortgang van projecten van groot belang. Bijvoorbeeld om – waar nodig – bij te sturen. 
Van de respondenten geeft 31% aan dat ze kritischer moeten kijken naar de mogelijkheid om 
projecten (tussentijds) te stoppen wanneer deze niet meer voldoende relevant zijn. 

Project- en programmamanagement survey 2012  | 13
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Dit	kunt	u	doen
 
Investeren in projectmanagementcapaciteit levert betere projecten op. 
Deze	capaciteit	ontwikkelt	u	met	training	(ook	van	stuurgroepen),	inzet	
van	lessons	learned	en	reflectie,	bijvoorbeeld	via	risicomanagement.

•	 Geef	het	PMO	een	centrale	rol	bij	de	ontwikkeling	van	project-
managementcapaciteiten

•	 Laat	het	PMO	zaken	als	het	vaststellen	van	scope	en	changes	
coördineren

•	 Stuur	niet	alleen	op	risico’s	in	tijd-	en	geldoplevering,	maar	houdt	
ook	rekening	met	risico’s	in	het	bereiken	van	de	verwachte	baten

•	 Richt	structureel	risico-assessments	in	om	tijdig	bij	te	kunnen	sturen

© 2012 KPMG Advisory N.V.
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2Gestructureerd projectmanagament  
draagt bij aan succes

Organisaties die het niveau van hun projectmanagement-processen  
minimaal met ‘formeel’ waarderen, ronden meer projecten binnen tijd  
en budget af. Formeel, oftewel gestructureerd, project- en portfolio-
management levert organisaties dus veel op.

Slimme	inzet	PMO
Van de respondenten ziet slechts 2% de eigen praktijk als toonaangevend. En dat terwijl een 
volwassen Project Management Office (PMO) organisaties helpt om projecten en programma’s 
gestructureerd uit te voeren. Hiermee vergroten organisaties de kans om een project binnen 
de afgesproken tijd en het afgesproken budget af te ronden. Ligt het portfoliomanagement 
bij het PMO, dan hebben zij goed overzicht. Een PMO zorgt bovendien voor de juiste inzet 
van instrumenten, zoals risico-assessments en businesscases, het toepassen van integrale 
planningen, resourcemanagement, projectmanagementmethodieken en het stellen van 
opleidingseisen. En een PMO kan ondersteunen bij het verbeteren van de projectuitvoering  
door gesuggereerde verbeteringen uit evaluaties of projectreviews daadwerkelijk door te  
voeren.
 
Voorop blijven lopen
Het projectmanagement in de eigen organisatie wordt door 80% van de respondenten als 
gestructureerd – ‘minimaal formeel’ – getypeerd. Slechts 20% van de organisaties beschouwt 
de eigen projectmanagementprocessen als informeel of ad hoc. Toch is hier nog veel winst te 

Werken volgens 
methoden is waardevol 
want het vermindert de 

risico’s, maar project-
management volgens 

het boekje is 
onvoldoende voor 

succes. Daarvoor is  
pro-actief managen en 

communiceren ook  
van essentieel belang.

Arend Stemerding, 
CIO bij AEG 

Power Solutions

”

“
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behalen, aangezien – zoals eerder geconstateerd – slechts 2% zichzelf het oordeel ‘sterke  
en toonaangevende praktijk’ geeft. Wil je als organisatie voorop (blijven) lopen en de meeste 
baten uit projecten realiseren, dan is gestructureerd projectmanagement van groot belang.

Mate van formalisatie 
projectmanagement-

processen

16%

4%

58%

20%

2%

Formeel

Gestandaardiseerd

Sterke en toonaangevende praktijk

Ad hoc

Informeel

 
Binnen de tijd met gestructureerd projectmanagement
Organisaties die hun projectmanagement als ‘meer volwassen’ typeren ronden meer projecten 
binnen tijd, budget en conform vastgestelde kwaliteitscriteria af. Uit de tabel hieronder blijkt  
dat bijna 42% van de organisaties die hun projectmanagementprocessen als ‘minimaal formeel’ 
typeren, het grootste deel – tussen de 76% en 100% – van hun projecten binnen de gestelde  
tijd afronden. Van de organisaties die geen formeel proces hebben, rondt slechts 6% zijn 
projecten op tijd af.

© 2012 KPMG Advisory N.V.



Percentage projecten  
binnen gestelde tijd

Rol	van	risicomanagement	bij	succes
 
Een meerderheid van de onderzochte organisaties onderkent het nut en de noodzaak van het 
(laten) uitvoeren van risico-assessments.

Risicomanagement	goed	ingezet
Meer dan 90% van de respondenten voert een vorm van risico-assessment uit. Bijna de helft 
van de respondenten identificeert en beheerst de risico’s met een vaste frequentie. Van de 
respondenten doet 21% dit zelfs bij elke overgangsfase van het project. Een kleiner deel, 16%, 
doet het alleen bij de aanvang van een project. Overigens is hier nauwelijks verschil te zien met 
de inzet van risico-assessments in 2005.

2.1  
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Percentage projecten  
binnen de gestelde tijd

Tussen	de	 
0% en 25%

Tussen	de	 
26% en 50%

Tussen	de	 
51% en 75%

Tussen	de	 
76% en 100%

Heeft ‘geen formeel proces’ 19% 50% 25% 6%

Heeft ‘wel formeel proces’ 9% 29% 20% 42%

© 2012 KPMG Advisory N.V.
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De frequentie waarmee 
organisaties risico’s 

identificeren en beheersen 
binnen projecten 48%

4% 10%

16%

 
1%

21% 

Identificeren en beheersen met een vaste frequentie

Alleen identificeren bij iedere overgangsfase

Anders

Alleen identificeren bij aanvang 

Identificeren en beheersen bij aanvang 

Identificeren en beheersen bij iedere overgangsfase 

Beheersing	wordt	door	zowel	interne	als	externe	partijen	uitgevoerd
De respondenten laten de risico-assessments zowel door interne afdelingen als door externe 
partijen uitvoeren. Bij een groot deel van de respondenten speelt onafhankelijkheid een 
belangrijke rol. Zo zet meer dan de helft van de respondenten de afdeling internal audit in en 
geeft ruim 20% van de organisaties aan hiervoor een externe partij in de arm te nemen.

Risico-assessments	leveren	veel	op
Van de organisaties die met een vaste frequentie risico’s identificeren en beheersen, rondt 
41% namelijk de projecten conform de gestelde kwaliteitseisen af. De tabel op de volgende 
pagina laat dit ook duidelijk zien.

© 2012 KPMG Advisory N.V.



Project- en programmamanagement survey 2012  | 19

Interne en externe risico-assessments

Percentage afgerond 
conform kwaliteitseisen

30%20%10%0% 40% 50% 60%

Internal audit

Er worden alleen ad hoc risico-assessments gedaan

Internal peer review (verantwoordelijkheid projectmanagers onderling)

Independent (external) project assessments

Anders namelijk

Er worden geen risico-assessments gedaan

Percentage afgerond
conform kwaliteitseisen

Tussen	
de 0% en 25%

Tussen	
de 26% en 50%

Tussen	
de 51% en 75%

Tussen	
de 76% en 100%

Identificeert risico’s bij aanvang 50% 13% 37% 0%

Identificeert en beheerst 
risico’s bij aanvang 8% 23% 46% 23%

Identificeert risico’s bij  
overgangsfase 0% 100% 0% 0%

Identificeert en beheerst 
risico’s bij overgangsfase 6% 12% 47% 35%

Identificeert en beheerst 
risico’s met vaste frequentie 5% 7% 47% 41%

© 2012 KPMG Advisory N.V.



   
Wanneer projecten 
verlengen, gaat ook 

voortschrijdend inzicht 
een rol spelen.  

En daarmee ontstaat 
het risico van verruiming 

van de scope. 
Dat proberen we 

zoveel mogelijk in de 
hand te houden.

Dirk Jongkind, Manager 
Expertise Centrum 

Projecten bij  
Hogeschool Inholland

”
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Rol	van	businesscase	bij	succes
 
Inzet	van	businesscases	hoog
Van de respondenten heeft 31% een beleid dat gestoeld is op consequent ingezette business-
cases. 47% heeft weliswaar beleid geformuleerd over de inzet van businesscases, maar  
gebruikt dit alleen bij projecten met een specifieke waarde. In totaal zet dus bijna 80% van  
de respondenten businesscases in. Een hoog percentage. 

2.2

Beleid voor en 
daadwerkelijk gebruik 

van business cases

3%

17%

2%

47%

31% Er is een formeel beleid maar dit wordt alleen voor projecten  
met een specifieke waarde of impact op de organisatie gebruikt

Er is een formeel beleid en dit wordt altijd gebruikt

Er wordt nooit een businesscase gebruikt voor projecten

Er is geen formeel beleid of formele procedure

Er is een formeel beleid maar dit wordt zelden gebruikt

Inhoud	en	opzet	kunnen	beter
In de businesscases laten respondenten verschillende onderwerpen terugkomen. Driekwart 
besteedt in elk geval ruime aandacht aan kosten, projecttoelichting en rationale. Toch is ook hier 
nog winst te behalen. Onderliggende feiten en aannames, stakeholderanalyses en inzicht in de 
methodiek van batenmanagement komen namelijk minder terug. Een gemiste kans, want vooral 
goed batenmanagement levert organisaties veel op (zie ook hoofdstuk 3).

© 2012 KPMG Advisory N.V.
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Kosten (structureel en eenmalig) over een tijdsperiode van minimaal vijf jaar 
 

Projecttoelichting op hoofdlijnen (rationele, ontwerp en transitie)

Kwantitatieve baten (structureel en eenmalig) over een tijdsperiode van minimaal vijf jaar

Kwantitatieve baten

Risicoanalyse

Advies aan managementteam

Financiële ratio’s (NCW, ROI, terugverdientijd, etc.)

Toelichting op overwogen scenario’s (huidige situatie en verschillende toekomstige situaties)

Inzichten in onderliggende feiten en aannames

Stakeholdersanalyse

Inzicht in methodiek voor batenmanagement

Anders

60%40%20%0% 80% 100%

Wat staat er in een businesscase?
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Met business cases 
willen we nog veel 
strakker go/no go-

momenten inlassen.  
In pilotprojecten  

testen we dat nu. 
Lukt het niet om een 

positieve business  
case te realiseren? 

Dan adviseren we om 
het desbetreffende 

project te stoppen of 
niet op te starten.

Marianne Bos, 
Hoofd Strategisch 

Informatiebeleid bij de 
directie Kennis van OCW

”
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Rol	van	methoden	en	opleidingen	bij	succes

Door evaluaties, projectmanagementmethoden en opleidingseisen toe te passen én op te volgen, 
komt gestructureerd projectmanagement een stuk dichterbij. En daarmee ook succesvolle 
afronding van projecten. Belangrijk hierbij is niet alleen het leren van een methode, maar juist 
ook het leren hoe deze methode het beste binnen de eigen organisatie kan worden toegepast. 
En dat laatste leer je alleen door het te doen, te ervaren en dan te verbeteren.

2.3

“
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Opleidingseisen	niet	heel	streng
Meer dan de helft van de respondenten stelt opleidingseisen aan projectmanagers. Een derde 
stelt ook eisen aan projectmedewerkers, slechts 2% stelt bovendien eisen aan opdrachtgevers.

Bekende en onbekende methoden
Van de respondenten geeft een kleine 60% aan te werken volgens de MSP- of PRINCE2-
methodiek. Bijna 50% hanteert (daarnaast) een binnen de organisatie ontwikkelde variant op  
een bestaande methodiek, veelal op basis van MSP of PRINCE2.
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Opleiding: 
Een ervaren en 

effectieve sponsor is 
één van de meest 

kritieke succesfactoren 
voor projectsucces. 

Opleiding – juist van 
de stuurgroep – kan 

daaraan bijdragen. 

KPMG

“

”
© 2012 KPMG Advisory N.V.



Project- en programmamanagement survey 2012  | 25

Aan wie worden 
opleidingseisen 

gesteld?

2%
9%

 

 
22% 

 

26%

41%  

Geen formele opleidingseisen

Projectmanagers

Projectmanagers en projectmedewerkers

Projectmanagers, projectmedewerkers en opdrachtgevers

Projectmanagers, projectmedewerkers en opdrachtgevers 
én periodieke bijscholing

20% 30%10%0% 40% 50% 60% 70%

MSP/PRINCE2

Een binnen de organisatie ontwikkelde (variant van een bestaande projectmanamentmethodiek

Er wordt geen formele projectmanagementmethodiek gehanteerd

IPMA

Agile EVO

Anders

PMBoK

PMW

Ingezette methodieken
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Evaluatie helpt bij succes
Van de respondenten geeft 70% aan dat zij van alle projecten lessons learned vaststellen  
en deze evalueren. Slechts 10% volgt deze lessons learned echter structureel op. En dat  
terwijl er veel te winnen is: door deze structureel in te zetten, ontstaat bij organisaties ruimte 
voor groei en worden volgende projecten vaker binnen de vastgestelde kwaliteitscriteria  
afgerond (zie ook hoofdstuk 4).

De mate waarin 
organisaties lessons 

learned inzetten

10%

7%

  
21%

62%

Lessons learned worden niet opgesteld

Lessons learned worden opgesteld

Lessons learned worden opgesteld en geëvalueerd

Lessons learned worden opgesteld en geëvalueerd 
en structureel opgevolgd
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Percentage afgerond
conform kwaliteitseisen

Tussen	
de 0% en 25%

Tussen	
de 26% en 50%

Tussen	
de 51% en 75%

Tussen	
de 76% en 100%

Lessons learned worden niet 
opgesteld 67% 0% 17% 16%

Lessons learned worden 
opgesteld 12% 24% 47% 18%

Lessons learned worden  
opgesteld en geëvalueerd 4% 12% 54% 30%

Lessons learned worden  
opgesteld en geëvalueerd en 
soms opgevolgd

0% 0% 25% 75%

Percentage projecten 
binnen vastgestelde 

kwaliteitsnormen
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Dit	kunt	u	doen
Wanneer	u	bij	de	aansturing	van	uw	projecten	steeds	de	baten	meeneemt,	wordt	de	kans	op	succes-
volle	projecten	veel	groter.	Die	sturing	versterkt	u	met	onderstaande	activiteiten	en	maatregelen:	

•	 Stuur	gedurende	de	hele	life-cycle	van	het	project	op	baten,	van	het	opstellen	van	de	 
businesscase tot en met de implementatiefase 

•	 Kies	op	basis	van	inzicht	in	de	baten	tijdig	voor	bijsturen	of	zelfs	voor	stoppen	van	het	 
project	–	een	belangrijk	besparingspotentieel.	En	bedenk:	‘Stoppen	is	geen	falen,	falen	 
om	te	stoppen	wel!’

•	 Koester	geen	irreële	verwachtingen:	lang	niet	alle	projecten	slagen,	en	dus	is	het	niet	 
gek	om	na	verloop	van	tijd	andere	keuzes	te	maken

•	 Wees	bij	het	opstellen	van	de	businesscase	al	scherp	op	(onderbouwing	van)	de	baten

•	 Gebruik	businesscases	om	te	sturen,	niet	om	te	verantwoorden	

•	 Organiseer	multidisciplinair:	de	controller,	de	lijn,	het	project-	en	het	 
changemanagement spelen allemaal een rol in het realiseren van baten

•	 Kies	een	passende	aanpak	en	varieer	tussen	taakstellend	of	groeiperspectief,	af- 
hankelijk van wat het beste past bij een organisatieonderdeel of de beoogde baten
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3 Sturen	op	baten	essentieel,
in álle fases

Willen organisaties hun baten realiseren, dan staan ze voor de grote uitdaging 
continu te sturen op deze baten – van idee tot gerealiseerde visie. De voordelen 
van die continue sturing zien organisaties wel, in de toepassing kunnen ze nog 
groeien. Want die sturing helpt niet alleen bij het realiseren van baten, maar ook bij 
het tijdig bijsturen van projecten.

Meer oog voor baten
In de praktijk sturen organisaties wel op baten, al gebeurt dat nog niet heel gestructureerd.  
Zo denken zij bij aanvang in een businesscase na over de vraag ‘wat levert dit project ons op’. 
Tijdens het proces controleren organisaties incidenteel of met de oplossing de beoogde baten 
wel gerealiseerd worden. En na oplevering van het project is het aan de werkvloer om de baten 
te realiseren. Meestal vindt pas in deze fase het échte sturen op de baten plaats. De impact op 
het gedrag van medewerkers en de gevolgen daarvan op de baten worden dan namelijk vaak  
pas zichtbaar. Zonde, want met goed toegepast verandermanagement wordt al aan het begin  
of zelfs voor het initiëren van projecten nagedacht over de houding van stakeholders, de impact 
op de organisatie, risicogebieden in de realisatie en het vormgeven van het veranderproces.  
Op deze manier vindt het sturen op baten voor de business al plaats tijdens het project en niet 
pas wanneer de lijnorganisatie het roer van de projectorganisatie overneemt.

Sturen op baten is in onze visie dan ook meer dan het identificeren en monitoren van baten-
realisatie, zoals batenmanagement vaak wordt gedefinieerd. Het is ook ontwerpen en plegen  

.
Stoppen van projecten 

indien noodzakelijk 
(men gaat vaak door 

omdat al 40% is 
uitgegeven en dan 

kom je in de blaming 
discussie versus wie 
betaald de rekening). 
Beter stoppen en de 

60% in iets anders 
investeren dat wel  

een solide business  
case heeft.

 IT directeur in de 
voedingsmiddelen-

industrie

”

“
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van interventies die de batenrealisatie verhogen via het projectmanagement (product-
gerelateerde interventies) en het verandermanagement (mensgerelateerde interventies).

business
case 

project

kwaliteit geld baten

verander-
management

tijd
5

Sturen op baten 
in perspectief

De	opbrengst	van	batenmanagement	
Van de respondenten heeft 58% geen proces voor het identificeren en monitoren van baten.  
Zij rapporteren een lagere succesgraad van hun projecten dan de organisaties die hiervoor wel 
een proces hebben. De mate waarin organisaties zich bezighouden met batenmanagement  
komt overigens overeen met het onderzoek in 2005.

Percentage projecten met 
90% gerealiseerde baten

Tussen	
de 0% en 25%

Tussen	
de 26% en 50%

Tussen	
de 51% en 75%

Tussen	
de 76% en 100%

Zonder proces
batenmanagement 13% 30% 45% 13%

Met proces
batenmanagement 3% 32% 47% 18%
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Veel potentieel in verandermanagement 
Respondenten geven aan dat goed toegepast verandermanagement een positief effect heeft op 
de realisatie van baten. Gevraagd naar de omvang van het effect, schatten zij in dat de baten ruim 
37% hoger uitkomen dan bij trajecten met beperkte aandacht voor verandermanagement. 

Hoewel organisaties het belang inzien, zijn hun eigen capaciteiten- en vaardigheidsniveau 
op het gebied van verandermanagement laag: bijna de helft (49%) geeft aan dat dit matig of 
onvoldoende is. Slechts 16% geeft de eigen organisatie hiervoor meer dan een voldoende.

Ook valt op dat de rollen rondom verandermanagement doorgaans onvoldoende zijn belegd, 
waarbij deze rollen in veel gevallen niet of informeel zijn belegd. Organisaties zouden in onze  
ogen veel kunnen winnen door verandermanagement-rollen beter te beleggen en professioneel 
uit te voeren. Daarmee wordt effectiever gestuurd op de mensgerelateerde aspecten van de 
organisatieverandering; en dat heeft, zoals aangegeven, een sterke invloed op de batenrealisatie. 

7%

20%

31%

20%

22%
Doorgaans niet belegd

Informeel belegd (niet geformaliseerd of onvoldoende 
consistent uitgevoerd)

Formeel belegd 

Formeel belegd en voldoende consistent uitgevoerd

Formeel belegd en consistent en op hoogwaardig 
niveau uitgevoerd

Mate waarin rollen 
rondom verander-
management zijn 

belegd
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Goede businesscase is de basis
De basis voor goed batenmanagement ligt in de businesscase. Kwantitatieve en kwalitatieve 
baten worden nu al in bijna 80% van de businesscases opgenomen (zie ook hoofdstuk 2). 

Mogelijke scenario’s én onderliggende feiten en aannames komen echter maar in ongeveer 
de helft van de businesscases terug. Zonde, want de inschatting van baten en kosten in een 
businesscase blijft een voorspelling. Door de aannames en scenario’s goed te documenteren, 
is het in het latere proces of bij veranderingen makkelijker om de voorspellingen te controleren 
en – indien nodig – de businesscase bij te werken. Wat daarnaast opvalt is dat maar 10% van  
de respondenten in de businesscase aangeeft op welke wijze ze de baten gaan realiseren en 
daarop gaan sturen. 

Businesscases worden bovendien te weinig bijgewerkt. Van de respondenten geeft 58% aan 
dit alleen te doen wanneer grote wijzigingen worden geconstateerd. 23% geeft zelfs aan 
nooit te updaten. Zij geven wel aan dat het deels om must-do projecten gaat – projecten die 
ongeacht de businesscase toch door moeten gaan. 
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Maak het meetbaar –  
in onze ervaring is het 

zetten van haalbare, 
meetbare doelen een 

belangrijke indicator  
voor succes.

KPMG

“

”
© 2012 KPMG Advisory N.V.



Project- en programmamanagement survey 2012  | 33

Besparen door eerder te stoppen
Slechts 13% van de respondenten stopt projecten gedurende het project wanneer de baten 
blijken tegen te vallen. Zoals al eerder aangegeven, vindt maar liefst 31% dat in de eigen 
organisatie kritischer gekeken mag worden naar het stoppen van projecten. Bijna een kwart gaat 
vaak toch door met een project vanwege gedane investeringen. Door te sturen op baten en te 
werken met een up-to-date businesscase beschikken organisaties over informatie die hen in staat 
stelt tijdig in te grijpen wanneer projecten een verkeerde kant op dreigen te gaan. En daarmee 
geeft het ook zicht op belangrijk besparingspotentieel: projecten die niets opbrengen worden veel 
eerder gesignaleerd en kunnen dus ook eerder worden gestopt.

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

De businesscase wordt niet gereviewd

Vanwege de investeringen die al in een project gedaan 
zijn, worden tegenvallende projecten toch afgerond

Projecten worden gestopt maar hier zouden we in onze 
organisatie kritischer naar moeten kijken

Het is gebruikelijk om projecten te stoppen wanneer  
de businesscase tijdens een review niet meer 
aantrekkelijk blijkt

Anders

Genomen maatregelen op 
basis van een bijgestelde, 

wellicht tegenvallende 
businesscase
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Dit	kunt	u	doen
 
De	toegevoegde	waarde	van	Quality	Assessments	(QA’s)	bij	de	
realisatie van succesvolle projecten is groot. Het benutten van die 
toegevoegde waarde is op een aantal manieren mogelijk: 

•	 Zet	structureel	QA’s	in	om	proactief	vast	te	stellen	of	een	project	 
nog conform uitgangspunten verloopt 

•	 Reserveer	bij	aanvang	van	een	project	voldoende	budget	voor	het	
uitvoeren	van	QA’s

•	 U	kunt	QA’s	prima	inzetten	bij	incidenten	of	als	evaluatiemiddel,	 
maar	het	is	zonde	om	ze	daar	álleen	voor	te	gebruiken
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Projecten door een onafhankelijke partij laten evalueren: de meeste 
respondenten grijpen pas naar dit middel wanneer iets mis dreigt te 
gaan. QA’s hebben echter zo veel meer in huis. Een coachende functie, 
bijvoorbeeld, en daarmee een belangrijke bijdrage aan het projectsucces.

4 Quality Assessments structureel 
inzetten	levert	veel	op

De	kwaliteit	goed	bewaken
De kwaliteit van projecten wordt door organisaties doorgaans bewaakt via voortgangsrapportages 
(tijd), gerealiseerd versus gepland budget (geld) en de inzet van ervaren collega’s of reviews 
(kwaliteit). Deze informatie komt echter van medewerkers aan het project zelf. Om deze mede-
werkers uit te dagen en om er als organisatie zeker van te zijn dat een project of programma de 
vastgestelde resultaten behaalt binnen het gestelde budget en de gestelde tijd, hebben vrijwel 
alle projectmanagementmethoden daarnaast een onafhankelijke kwaliteitsbeoordeling. Veelal  
een Quality Assessment (QA) genoemd. 

In een QA worden – afhankelijk van de scope en de gewenste diepgang – de projectvoortgang, 
het budget en de op te leveren producten inhoudelijk beoordeeld. Organisaties zetten het 
proactief in, op basis van een incident óf als evaluatie achteraf. 
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Kijk met quality 
assessments vooral  

naar het gedeelte 
van het project dat 

nog uitgevoerd 
moet worden.

KPMG”

“
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QA’s	nog	weinig	ingezet
Van de respondenten voert 43% ad hoc een QA uit. Een kleine groep voert structureel QA’s 
uit bij belangrijke mijlpalen, op deliverables of na afloop van een project. Slechts 19% van 
de respondenten voert nooit een QA uit. Deze groep respondenten rapporteert een lagere 
succesgraad dan organisaties die wel QA-activiteiten verrichten. Opvallend is het grote verschil 
in percentage projecten dat binnen tijd wordt afgerond. Daarnaast zien we ook dat een groter 
percentage projecten binnen budget en met minimaal 90% batenrealisatie wordt gemeld als QA’s 
wel worden uitgevoerd. Net zoals het onderzoek in 2005 liet zien, is er ook nu weer een verband 
tussen een strakke controle van projecten en een succesvolle realisatie binnen tijd en budget.  
Dit betekent dat organisaties veel kunnen verbeteren door QA’s structureel uit te (laten) voeren, 
zie grafiek op volgende pagina.

7%

25%

73%

34%

19%

17%

9%
Bij projecten van extra belang

Indien noodzakelijk

Bij projecten vanaf een bepaalde omvang

Nooit

Bij afronding van mijlpalen

Op deliverables

Na afloop van elk project

Mate van inzet Quality 
Assessments
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100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Geen QA Geen QA Geen QA

Percentage projecten 
op tijd afgerond

Percentage projecten 
binnen budget 

afgerond

Percentage projecten 
met minimaal  

90% van de baten

Wel QA Wel QA Wel QA

Tussen de 76% en 100%

Tussen de 51% en 75%

Tussen de 26% en 50%

Tussen de 0% en 25%

Gerapporteerde 
succesgraad van 

projecten voor de 
respondenten die 

wel QA-activiteiten 
uitvoeren en de 

respondenten die 
nooit QA-activiteiten 

uitvoeren.
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Drie	manieren	om	QA’s	beter	in	te	zetten 

en meer uit projecten en programma’s te halen

1.	 Maak	QA’s	tot	beleid	en	regulier	onderdeel	van	projecten
 Veel respondenten hebben geen apart QA-beleid. Dat komt doordat bekende project-

managementmethoden, zoals MSP en PRINCE2, de verantwoordelijkheid voor het  
uitvoeren van QA’s bij een stuurgroep leggen en niet bij de project- of programmamanager. 
Dat doen ze vooral om belangenverstrengeling te voorkomen. Stuurgroepleden hebben 
doorgaans echter te weinig tijd en/of inhoudelijke kennis om een project of programma 

 goed te kunnen beoordelen. Maar het delegeren binnen de organisatie of het inhuren  
van deskundigen om de stuurgroep te ondersteunen zorgt voor extra kosten. Wie betaalt  
dan die rekening? Het project? Of de businessunit?

 Is de stuurgroep onbekend met het nut van QA’s en vindt zij dat ‘het allemaal niet zo’n  
vaart zal lopen’, dan sneuvelt de QA. In een goed QA-beleid worden dergelijke kosten  
echter helder begroot, wat ervoor zorgt dat een QA een standaardonderdeel van een  
project wordt. Een bijkomend voordeel daarvan is dat het vaker als positief – of in elk  
geval niet meer als negatief – wordt ervaren. Hiermee promoveren organisaties hun  
QA’s van negatieve interventie tot regulier instrument, wat het projectsucces uiteindelijk  
ten goede komt.
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2. Van verantwoorden naar uitdagen
 Respondenten zetten een QA vooral in wanneer er een reden is om te twijfelen aan de 

voortgang óf de kwaliteit van de producten van een programma. Dit is een incidentgedreven 
en daardoor beperkte manier om een QA in te zetten. QA’s zijn zo bovendien slechts een 
verantwoordingsmiddel om vast te kunnen stellen of de programmamanager het programma 
wel onder controle heeft, of de gerapporteerde status klopt en of de opgeleverde producten 
van voldoende kwaliteit zijn. Met een bredere inzet van QA’s heeft een organisatie veel meer 
profijt van dit instrument.

13%

22%

29%

16%

4%

5%

11%  

Nooit

Indien noodzakelijk

Bij projecten van extra belang

Bij projecten vanaf een bepaalde omvang

Na afloop van elk project

Op deliverables

Bij afronding van mijlpalen

Gemiddelde toepassing 
QA’s over alle sectoren
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3. Coachend en ondersteunend
 Bij het beheersen van risico’s en bedreigingen voor een project of programma kunnen QA’s 

ondersteunen en zelfs coachen. De onafhankelijke en frisse blik van een QA daagt de stuur-
groep en het programmamanagement uit en helpt bij het vroegtijdig signaleren van problemen. 
Het houdt programma- en projectmanagers scherp en coacht ze feitelijk, met vragen als:

 • Is de businesscase nog haalbaar?
 • Is het besluitvormingsproces helder en effectief?
 • Is de organisatie wel klaar voor een Go Live van het programma?

 Vanuit een onafhankelijk perspectief ontstaat zo meer zicht op de voortgang, is vroegtijdige 
bijsturing mogelijk én vergroot de kans aanzienlijk dat het programma de verwachte  
resultaten binnen tijd en budget oplevert. 

De	opbouw	van	QA-beleid	
Een QA-beleid bestaat uit een strategisch, tactisch én operationeel niveau. In de aanpak-
beschrijving staat het onderscheid in omvang: klein, middel of groot, eventueel gecombineerd 
met de factor ‘belang‘. Op basis hiervan volgt de vaststelling wie wanneer de onafhankelijke 
rol vervult, wat de – organisatiebrede – afspraken zijn over de frequentie van QA’s en wat  
de onderwerpen per QA zijn. Tijdens de uitvoering én achteraf. 

Mogelijke onderwerpen
Op strategisch niveau gaat QA-beleid bijvoorbeeld over de businesscase, de alignment met 
de strategie en vormen van leiderschap. Tactische vragen gaan vooral over governance, 
besluitvorming of resourcemanagement. Operationele vragen betreffen de voortgang en 
uitvoering van een programma en de vraag of de organisatie klaar is voor de geplande 
verandering. 

Onze projecten 
worden altijd expliciet 

geëvalueerd. Meerjarige 
projecten worden ook 

tussentijds geëvalueerd 
met behulp van 

deelbegrotingen, 
en afgezet tegen de 
behaalde resultaten.

 
 
 

Ed van den Berg,  
lid college van bestuur bij  

het Nova College in Haarlem

“

”
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Deze afbeelding geeft 
de positionering van de 
QA-rol in de organisatie 
weer. Belangrijk hierbij 

is de onafhankelijke 
positionering van de 
QA-rol, bij voorkeur 

rapporterend aan de 
stuurgroep of de directie. 

Daarbij is het wel van 
belang in de nabijheid 

van het project- of 
programmamanagement 

te opereren, zodat 
adviezen uit de QA direct 
verwerkt kunnen worden 

en het leereffect in de 
organisatie optimaal is. 

Audit  
Committee

Implementatie- 
partner

Raad	van	
Commissarissen

Software- 
leverancier

Internal 
Audit

Andere  
partners

Bestuur/ 
Directie

Projectteams/ Werkstromen

Project Management Boards

Programma Board  
en stuurgroepen Onaf- 

hankelijke 
QA-rol

© 2012 KPMG Advisory N.V.



Zo	haalt	u	het	meeste	resultaat	uit	uw	projecten
 
•	 Stuur	op	baten	en	resultaten

•	 Stel	prioriteiten	om	te	kunnen	leveren

•	 Breng	alle	initiatieven	in	lijn	met	organisatiestrategie

•	 Waarborg	de	(toegevoegde)	waarde

•	 Houd	iedereen	aan	zijn	of	haar	afspraken	

•	 Investeer	in	ontwikkeling	van	mensen	en	processen

•	 Zorg	voor	professioneel	changemanagement

(Uit	ons	onderzoek	in	2005)
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Opmerkelijk is het dat organisaties nu, na een financiële én een 
economische crisis, plus alle bijbehorende bezuinigingsrondes, nog 
steeds niet structureel en gecontroleerd hun programma’s en projecten 
aansturen. Bewezen instrumenten en best practices zijn er voldoende. 
Wat houdt organisaties tegen?

5 Conclusie en vooruitblik: structurele 
verbeteringen goed mogelijk

De	realiteit
De organisaties die vaker projectmanagementinstrumenten toepassen, rapporteren méér 
baten en minder overschrijdingen en vertragingen. Ten opzichte van ons onderzoek in 2005 
zien we een lichte stijging van het aantal organisaties dat hiermee bezig is. Desondanks valt 
op dat er geen grote veranderingen zijn. En dat terwijl de druk die bestuurders uitoefenen op 
projectmanagement om hun strategie te realiseren, steeds groter wordt. We wéten waarom 
projecten falen, schreef Cobb al in 1995. We hebben inmiddels ook voldoende methoden en  
best practices. Toch nemen veel te weinig organisaties de stap om deze in de eigen organisatie 
toe te passen. 

Mogelijke verklaringen
Natuurlijk, projecten zijn groter, complexer en uitdagender geworden. Alles moet sneller.  
Maar die verwachtingen verklaren alleen het achterblijven van resultaten. Het lijkt niet te ver-
klaren waarom organisaties bewezen methoden en technieken nog steeds beperkt toepassen. 
Op basis van de toegenomen druk op bedrijfs- en projectresultaten hadden wij verwacht dat 
methoden en technieken juist intensiever en consequenter zouden worden toegepast.  
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Daarom ter afsluiting van dit onderzoek een verkenning van mogelijke verklaringen.  
Deze hebben we gerangschikt naar de drie gebieden waarop interventie voor de verbetering  
van projectmanagement mogelijk is: Mens,	Management	en	Methode.
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Menselijke factoren
Mensen hebben vaak een heel eigen kijk op de projecten die zij uitvoeren en de manier waarop 
zij dat doen. Niet voor niks geeft 69% van de respondenten aan dat als projecten de beoogde 
business benefits (baten) niet realiseren, dit voor meer dan 50% te verklaren is door de mens-
gerelateerde aspecten van de organisatieverandering (en bij het wél behalen zelfs 77% van de 
respondenten). Complexiteit en risico’s van projecten worden geregeld onderschat, opbrengsten 
en tijdslijnen overschat. Gecombineerd met een overschatting van eigen kunnen en beperkte 
risicobeheersingsmaatregelen, kan dit leiden tot uitloop en budgetoverschrijding. Twee feno-
menen uit de psychologie die in dit kader relevant zijn:

Planning fallacy Dit is de neiging van mensen en organisaties om de tijd te onderschatten die 
ze nodig hebben om een   taak uit te voeren. Zélfs als ze ervaring van uitloop en vertraging bij 
vergelijkbare taken hebben. Gecombineerd met het feit dat mensen van nature optimistisch 
zijn en geloven in een goede afloop (de zogenaamde optimism bias), zorgt dit ervoor dat 
de benodigde inspanning voor projecten stelselmatig onderschat wordt. Met als resultaat: 
vertraging, overschatting van resultaten, hogere kosten en minder baten. 

Illusion of control Dit is de neiging van mensen om hun invloed en controle op gebeurtenissen 
te overschatten. Dit verklaart mogelijkerwijs waarom organisaties menen bepaalde beheer-
instrumenten niet nodig te hebben. Om dit tegen te gaan wordt in de Verenigde Staten de inzet 
van QA’s bij overheidprojecten wettelijk afgedwongen. Vanwege de kracht van de illusion of 
control is het afdwingen vaak noodzakelijk (vergelijkbaar met het gebruik van veiligheidsgordels in 
de auto) hoewel risk compensation, gedragsaanpassing aan de hand van de door de betreffende 
persoon ervaren risico’s, kan optreden. Gedwongen inzet van QA’s kan dan paradoxaal genoeg 
leiden tot meer risicovol gedrag binnen projecten.

Verklaring 1: 
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Management van projecten
Naar onze mening wordt nog vaak te licht gedacht over projectmanagement. Projectmanagement 
is echter een professie, niet iets wat je er even bij doet. Natuurlijk geldt dit voor projectmanagers, 
maar ook in stuurgroepen zien we dat de rol van de stuurgroep en haar individuele leden niet voor 
iedereen helder is. Tevens zien we soms persoonlijke motieven prevaleren door te weinig sturing.
Door de hoeveelheid projecten en het strategisch belang daarvan is het zaak voor organisaties om 
het management van deze projecten te versterken. Door meer te sturen op de verbetering van 
projectmanagement en de competenties van alle betrokkenen – stuurgroepen, projectmanagers 
en projectmedewerkers – profiteren organisaties meer van ervaringen uit eerdere projecten. Daar-
naast leidt het sturen op lessons learned sneller tot echte verbeteringen bij een volgend project. 
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Verklaring 2: 

   “
”

Zorg voor de 
juiste bezieling 

(commitment) van 
alle betrokkenen. 

 

 
 

Joop Polling, 
Manager Projectportfolio 
bij Heijmans Nederland
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Methoden interpreteren
Organisaties leggen de focus van hun projectmanagement vaak meer op verantwoording dan 
op sturing. Bij de inrichting van projectmanagementinstrumenten is het echter wel van belang 
voldoende vrijheid in te bouwen om nog goed te kunnen sturen. Wanneer methoden tot op  
de letter gevolgd worden, kan een grote administratieve lastendruk op een project ontstaan.  
En verschuift de focus van daadwerkelijk sturen op realisatie naar alleen verantwoorden. 

Een belangrijke stelregel van methoden als PRINCE2 is dan ook dat de methode toegespitst 
moet worden op het project. Wanneer geprobeerd wordt het volledige, vanuit de theorie 
beschikbare, beheerinstrumentarium tot in detail op te tuigen – om het daarna weinig effectief 
te gebruiken – wordt vaak het tegenovergestelde bereikt. Juist het pragmatisch en effectief 
toepassen van methoden leidt tot de gewenste resultaten.

Kortom
Projectmanagement hoeft niet ingewikkeld te zijn. Maar net als elk ander vakgebied, vereist het 
wel professionaliteit en ervaring. Bij veel organisaties zou een steviger sturing vanuit het senior 
management enorm bijdragen aan de noodzakelijke effectiviteitverbetering van projecten. Dit is 
van groot belang, omdat projecten steeds belangrijker worden om de strategie te realiseren.

Verklaring 3: 
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   “

”

Scoping vooraf is 
voor veel organisaties 

lastig, ook voor ons. 
Voortschrijdend inzicht 

en interferentie met 
andere projecten 

zorgen bij een groot 
deel van onze 
projecten toch 

nog voor uitloop. 

 
 
 

Directeur bij een 
Nederlandse 

onderwijsinstelling
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De	81	Nederlandse	deelnemers	aan	dit	onderzoek
 vormden een brede groep: van projectmanagers 
tot directieniveau (C-level) uit verschillende sectoren

Kwantitatieve	gegevens	zijn	aangescherpt	met	kwalitatieve	 
informatie uit diepte-interviews

Dit	is	een	vervolg	op	onze	eerdere	onderzoeken	naar	
project- en programmamanagement in 2005 en eerder”
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Achtergrondinformatie	onderzoek

Dit onderzoek is een vervolg op eerdere onderzoeken. In 2005 hebben we 
een onderzoek uitgevoerd naar de succes-factoren van programma’s en 
projecten. Dit onderzoek had als titel Global IT Project Management Survey 
– How committed are you? Om de resultaten zo goed mogelijk te kunnen 
vergelijken, hebben we aansluiting gezocht bij de vragenlijst van dat 
onderzoek. Sommige vragen, over bijvoorbeeld portfoliomanagement en 
verandermanagement, zijn additioneel toegevoegd.

Onderwerpen	op	de	vragenlijst
• Omvang, opbouw en belang van het project- en programmaportfolio 
• Professionaliteit projectmanagement
• Succesgraad van projecten
• Aanwezige capaciteit op het gebied van changemanagement

Over	de	respondenten
Uiteindelijk hebben 81 Nederlandse respondenten uit verschillende sectoren onze vragenlijst 
ingevuld. Dit is een brede groep geweest: personen op directieniveau (C-level), project- en 
programmamanagers. In de figuren op de volgende pagina’s ziet u de procentuele verdeling van 
het functieniveau en de sector waaruit onze respondenten komen.
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5%

29%

12%

7%

47%

Gezondheidszorg 

Publieke sector 

Financiële sector

Energie & natural resources

Corporates  

Verdeling van de 
respondenten per sector
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5% 11%

11%

6%

9%

17% 5%

12%

24% Projectmanager 

Overige 

IT-directeur/-manager

PMO manager

CFO

CIO

CEO

Portfoliomanager 

Senior manager

Verdeling van de 
respondenten per 

functieniveau

Waardevolle combinatie
Dankzij de diepte-interviews is het onderzoek een waardevolle combinatie geworden van 
kwantitatieve resultaten uit een online vragenlijst en kwalitatieve toelichting van een select 
gezelschap. Bovendien boden de diepte-interviews ons de kans bij kwantitatief opvallende 
resultaten kwalitatief door te vragen. 
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Alle ogen op de bal door sturen 
op baten, Batenmanagement  
bij transformaties,  
Compact, 4, 2011

Businesscases in de publieke 
sector: committeren aan  
een harde ondergrens,  
Compact, 4, 2010

Grote projecten binnen  
de publieke sector,  
2010

Global IT Project  
Management Survey,  
2005

Adapting to complexity, Global 
Major Project Owners Survey, 
2008

KPMG New Zealand Project 
Management Survey,  
2010

Managing Global Projects 
whitepaper,  
2008

Programme Management  
Survey,  
2003

 
Publicaties KPMG project- en programmamanagement
Een selectie van onze recente publicaties over project- en programmamanagement. Deze kunt u downloaden of bestellen op kpmg.nl.
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Dienstverlening	KPMG 
 
Wilt u dat uw projecten meer succes hebben? Wij hebben veel ervaring met en expertise in 
projectmanagement, vertaald naar verschillende vormen van effectieve, kwalitatieve én direct 
inzetbare dienstverlening. KPMG kan u ondersteunen in een breed scala aan uitdagingen om zo 
effectief mogelijk te opereren: van het verbeteren en transformeren van uw bedrijfsvoering tot het 
helpen IT te laten renderen. Hierbij werken onze adviseurs vaak in multidisciplinaire teams aan een 
antwoord op uiteenlopende actuele vraagstukken.

•	 Project-	en	programmaontwerp	en	-management:  
KPMG zet strategische besluiten snel om in een gediscipli-
neerde en slagvaardige programmaorganisatie met de juiste 
governance, processen en praktische tooling en levert  
daarbij een ervaren (on-shore en/of off-shore) team voor de 
uitvoering van programmamanagement (office) activiteiten. 

•	 Project	Portfolio	Management: KPMG helpt organisaties 
de prestatie van hun projectportfolio te vergroten door  
het introduceren of optimaliseren van de projectportfolio-
managementfunctie en door op strategisch, tactisch en 
operationeel niveau inzichten te creëren of de juiste 
projecten worden gedaan.

•	 Project	en	Programme	Assessments: KPMG adviseert  
bij het verhogen van de succesgraad van complexe 
programma’s door gestructureerde, risicogerichte en 

onafhankelijke programmadoorlichting gevolgd door concrete 
verbeteradviezen aan directie, programmamanagement en 
andere stakeholders.

•	 Businesscase-	en	business	benefits	management:  
KPMG ondersteunt bij het rationaliseren en realiseren van  
de verwachte project baten in verschillende stadia van de 
transformatie; de go/no go-beslissing door het opstellen van 
een businesscase, batenmanagement tijdens de uitvoering 
van het project en de evaluatie aan het eind van het project.

•	 Behavioural	Change	Management: KPMG helpt met het 
voorbereiden, ontwerpen en begeleiden van het verander-
proces, zodat de condities worden gecreëerd waarin mensen 
hun gedrag en werkwijze daadwerkelijk kunnen én willen 
veranderen, waardoor oplossingen werkelijkheid worden en 
zich vertalen in duurzame batenrealisatie.
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