PRINCE2® PROCESMODEL

BEDRIJFSMANAGEMENT,
PROGRAMMAMANAGEMENT
OF KLANT

Aankondiging
van initiatie

Sturen van
een project
STUREN

Eerdere leerpunten
verzamelen
Projectmanagementteam
samenstellen en benoemen
Business case op
hoofdlijnen opstellen

MANAGEN

Projectaanpak kiezen en
projectvoorstel samenstellen
Initiatiefase plannen

AANMAKEN
- PID
- Risicomanagementaanpak
- Kwaliteitsmanagementaanpak
- Wijzigingsbeheeraanpak
- Communicatiemanagementaanpak
- Projectbeheersing
- Projectplan
- Op maat maken van PRINCE2
- Risicoregister
- Kwaliteitsregister

Projectvoorstel
Verzoek om
een project
te initiëren

AANMAKEN
- Projectvoorstel
- Business case
- Faseplan Initiatiefase
- Leerpuntenlogboek
- Dagelijks logboek

BIJWERKEN
- Business case
- Projectaanpak
- Projectmanagementteamstructuur
- Rolbeschrijvingen
- Dagelijks logboek
- Leerpuntenlogboek

Dit zijn managementproducten die bijgewerkt,
goedgekeurd, verkregen
of ingediend worden

OPLEVEREN

Dit is een activiteit

BIJWERKEN
- Kwaliteitsregister

Afwijkingsplan

Leerpuntenlogboek

Verzoek
om een
afwijkingsplan

Benefitsmanagementaanpak

Afwijkingsplan
goedgekeurd

Leerpuntenrapport
PID
Verzoek tot
goedkeuring
afwijkingsplan

Initiëren van
een project
De behoeften voor op maat maken vaststellen
Risicomanagementaanpak opstellen
Wijzigingsbeheeraanpak opstellen
Kwaliteitsmanagementaanpak opstellen
Communicatiemanagementaanpak opstellen
Projectbeheersing opzetten
Projectplan maken
Benefitsmanagementaanpak opstellen
Projectinitiatiedocumentatie samenstellen

Verzoek tot
goedkeuring plan
volgende fase

Managen van een
faseovergang
Naderende
faseovergang

Projecteindrapport

Voortijdige
afsluiting

Volgende managementfase
plannen
Projectplan actualiseren
Business case actualiseren
Managementfaseafsluiting
rapporteren
Afwijkingsplan opstellen
Naderende
faseovergang

Bevoegdheid om
een werkpakket
te leveren

AANMAKEN
- Teamplan
- Checkpointrapporten
GOEDKEUREN
- Werkpakket

PID

Ingediende
afwijking

Advies en
besluiten
van de
project
board

Verzoek
om advies

Nieuw
issue

BIJWERKEN
- PID
- Business case
- Configuratieitemrecords
- Risicoregister
- Issueregister
- Kwaliteitsregister
- Projectplan
- Benefitsmanagementaanpak

Geactualiseerde business case
Leerpuntenrapport
Aanbeveling van afsluiting

Afsluiten van
een project
Geplande afsluiting
voorbereiden
Voortijdige afsluiting
voorbereiden
Producten overdragen
Project evalueren
Projectafsluiting
aanbevelen

AANMAKEN
- Faseplan
(volgende fase)
- Productbeschrijvingen
- Fase-eindrapport
(huidige fase)
- Leerpuntenrapport
- Aanbevelingen
vervolgacties
- Afwijkingsplan

Naderend
projecteinde

INDIENEN
- Nieuw issue
- Nieuw risico

AANMAKEN
- Leerpuntenrapport
- Projecteindrapport
- Aanbevelingen
vervolgacties
- Concept aankondiging
projectafsluiting
- Inschatting aanvullende
werkzaamheden
BIJWERKEN
- PID
- Business case
- Projectplan
- Issueregister
-itemrecords
- Benefitsmanagementaanpak
AFGESLOTEN
- Risicoregister
- Issueregister
- Kwaliteitsregister
- Dagelijks logboek
- Leerpuntenlogboek
VERKRIJGEN
- Acceptatierecord

AANMAKEN
- Werkpakketten
- Issuerapport

Status managementfase beoordelen
Hoofdpunten rapporteren

BIJWERKEN
- Faseplan (huidige fase)
- Risicoregister
- Issueregister

Issues en risico's verzamelen en beoordelen
Issues en risico's escaleren
Corrigerende maatregelen nemen

- Kwaliteitsregister
- Werkpakket
- Leerpuntenlogboek
- Issuerapport
- Dagelijks logboek

Nieuw risico
(aanmelden)
Nieuw issue
(aanmelden)

Managen productoplevering
Werkpakket aannemen

GOEDKEUREN
- Projecteindrapport
- (Geactualiseerde)
business case (indien
bijgewerkt)
- Benefitsmanagementaanpak
- Leerpuntenrapport
- Aanbeveling
vervolgacties

Benefitsmanagementaanpak

Afwijkingsrapport
Issuerapport

Fase-eindrapport (huidige fase)

Verzoek om een
project te realiseren

Hoofdpunten
rapport
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Concept aankondiging projectafsluiting

Faseplan (volgende fase)

Benefitsmanagementaanpak

- Teamplannen
- Werkpakket

VERKRIJGEN
- Goedkeuringsrecords
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Aanbevelingen vervolgacties

Werkpakket autoriseren
Status werkpakket beoordelen
Afgeronde werkpakketten ontvangen

Legenda

Dit een gebeurtenis of
beslissing die een ander
proces op gang brengt of
gebruikt wordt om het
bedrijfs- of programmamanagement te informeren

Ad hoc sturing
geven

Goedkeuring
voor een fase

PID

Projectafsluiting
autoriseren

Beheersen van een fase

- Issueregister
- Benefitsmanagementaanpak

Nieuw aangemaakt product

Goedkeuring
om het project
te initiëren

Fase- of afwijkingsplan autoriseren

Project
autoriseren

Opstarten van
een project
Benoemen van de
opdrachtgever en de
projectmanager

Aankondiging
afsluiting

Verzoek om
stuurgroepadvies
Projectinitiatie
autoriseren

Faseplan
initiatiefase

Bedrijfsadvies
en -beslissingen

Aankondiging
van projectautorisatie

Werkpakket uitvoeren

Werkpakket opleveren

Gereed
werkpakket

: aspecten van projectmanagement waar de projectmanager gedurende het project aandacht voor moet hebben.

Post-project

Verifieer de
bijgewerkte
business case

STUURGROEP
Opdrachtgever

Seniorgebruiker

Een risico-oorzaak
Seniorleverancier
kan resulteren in

Wijzigingsautoriteit
Projectborging vanuit
gebruikersperspectief,
bedrijfsperspectief of
leveranciersperspectief

Projectsupport

Onderhoud de
business case

Ondersteuning/advisering
= van de klant

figuur 7.3

figuur 6.2

Vanuit het project

Kwaliteitsverwachtingen
van de klant

Product
beschrijvingen

Kwaliteitscriteria
en -toleranties

Projectproductbeschrijving schrijven

Kwaliteits
methoden

Productbeschrijvingen schrijven

Overdragen (vermindert alleen de impact, en vaak
uitsluitend de financiële impact)

Accepteren

Opgesteld in
opstarten van een
project en alleen te
gebruiken op
projectniveau
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Voor teamplan,
stageplan en
project plan

Productstroomschema opstellen

Kwaliteits- en
goedkeurings
records

Meer benefits

Kosten/duur
van optie

Verbeterde
kwaliteit/scope

Risico van optie

Opleverstappen en managementfasering in lijn gebracht
Managementfase 1

Managementfase 2

Managementfase 3

Managementfase 4

Bedrijfsmanagement, programmamanagement of klant

Project voortgang/
afwijkingen

figuur 11.2

Globaal
ontwerp

Stuurgroep/wijzigingsautoriteit

Evalueer opties

Leg het issue vast
in (zie hieronder)

Controleer
ernst/prioriteit

Beveel opties aan

Besluiten

Implementeren

Escaleer als het
buiten de
bevoegdsheids
grenzen valt

Neem
corrigerende
maatregelen

Keur aanbevolen
optie goed, wijs
haar af of stel haar
uit

Werk records
en plannen
bij

Dagelijks logboek of issueregister/issuerapport
figuur 11.1

Detailontwerp

Ontwerp
buitenkant

Stuurgroep

Fasetoleranties

Gebouwde faciliteit

Verzoek om advies/exception report

Bepaal ernst/
prioriteit

Faseplan

Werkpakket

n.v.t.

KOSTEN

Projectplan

Faseplan

Werkpakket

n.v.t.

Projectplan
(NB1)

Faseplan
(NB1)

Werkpakket
(NB1)

n.v.t.

Faseplan
(NB2)

Werkpakket
(NB2)

n.v.t.

n.v.t.
(NB3)

n.v.t.
(NB3)

Productbeschrijving

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

RISICO

DELEGEREN VAN TOLERANTIES EN HET
RAPPORTEREN VAN WERKELIJKE EN DE
VERWACHTE VOORTGANG

Projecttoleranties

Specificatie

ISSUE- EN WIJZIGINGSPROCEDURE

Identificeer
opties

Projectplan

SCOPE

PROJECT

Beoordeel impact
op projectdoelstellingen, business
case en projectrisicoprofiel.

+/- Hoeveelheden tijd t.o.v.
streefdata afronding

Toegestaan verschil van de scope van
een projectoplossing, bijv. MoSCowprioriteiten van eisen (Must have,
Should have, Could have, Won’t have
(for now))

VOORTGANG

Impact van
implementatie

Voorstellen

Toleranties op
productniveau

Tijdschema maken

figuur 9.2 en figuur 9.6

Verzoek om advies

Toleranties op
werkpakketniveau

TIJD

Plan documenteren

Gereduceerde
kosten/tijd/risico’s

Toleranties op
faseniveau

+/- Bedragen van gepland budget

Acceptatierecords

Verworven
voordelen

Toleranties op
projectniveau

Tolerantiegebieden

Schattingen maken
Kwaliteits
beheersing

Trainingssyllabus

Getrainde
medewerkers

Fase voortgang/
afwijkingen

Projectmanager

In gebruik genomen
faciliteit

Werkpakkettoleranties

Werkpakket
voortgang/issues

Teammanager
figuur 9.5
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Toleranties en afwijkingen

Activiteiten en afhankelijkheden identificeren

Product

PRINCE2
aanpak voor
kwaliteitsreview

Stel type
issue vast

Vergroten

Delen

Productdecompositiestructuur opstellen

Kwaliteitsregister

Beoordelen

Reduceren (kans and/of impact)

figuur 12.1

Grens aan de geaggregeerde waarde
van de bedreigingen (bijv. expected
monetary value moet minder zijn dan Risicomanage10% van het budget van het plan):
mentaanpak
en grens aan iedere afzonderlijke
bedreiging (bijv. iedere bedreiging
van de dienstverlening)
KWALITEIT

Kwaliteitsdoelen definiëren in termen Projectproductvan bereiken, bijv. een product dat
beschrijving
300g +/- 10 g weegt
BENEFITS

Benefitsdoelen definiëren in termen
van bereiken, bijv. om een minimale
kostenbesparing te realiseren van
5% per organisatieonderdeel, met
een gemiddelde van 7% over alle
onderdelen

Business case

NB1 - De scope van een plan wordt gedefinieerd door de verzameling op te leveren producten. Scopetolerantie
(iniden gebruikt) zou de vorm moeten hebben van een opmerking bij of verwijzing naar de productdecompositiestructuur voor het plan. Scopetolerantie op fase- of werkpakketniveau is met name nuttig bij het toepassen
van een tijdgebonden interactieve ontwikkelingsmethode zoals Agile.
NB2 - Meer specifieke risicotoleranties op faseniveau kunnen worden ingesteld door de stuurgroep bij het
autoriseren van een fase of door de projectmanager bij het opdracht geven voor werkpakketten, met name van
externe leveranciers.
NB3 - Kwaliteitstoleranties zijn niet beknopt gedefinieerd op fase- of werkpakketniveau, maar zijn gedefinieerd
per productbeschrijving binnen de scope van het plan.
tabel 12.1

design: Noinoloi en Loek Weijts

Kwaliteitscomponenten

Risico’s analyseren

Kwaliteits
managementaanpak

Kwaliteitsverantwoordelijkheden

Verzamelen

Benutten

ord

Noodvoorziening treffen

Producten definiëren en analyseren

Projectproduct
beschrijving

WIJZIGING

Vermijden

= van de leverancier

n

tabel 10.3

PRINCE2
aanpak voor
productgerichte
planning

figuur 8.1

B eo

Maatregel voor kans

Plan ontwerpen

Acceptatiecriteria
Kwaliteitsplanning

Verantwoordelijkheden projectborging

= onderdeel van het project management team

en

Maatregel tegen bedreiging

PLANNEN
De PRINCE2 aanpak om te komen tot een plan

KWALITEIT
Vanuit de klant

Lijnen van bevoegdheid

Een doelstelling

Risicomaatregelcategorieën

Teammanager
Teamleden

Ontwikkel de
business case

Communicate

Een risico gebeurtenis

wat van invloed kan zijn op

Projectmanager

Ide

n

Verifieer de
uitgewerkte
business case

Bevestig
de benefits

teren
en

n
Pla

Verifieer de
business case
op hoofdlijnen

Laatste
uitvoeringsfase

Opeenvolgende
uitvoeringsfasen

Initiatiefase

Bevestig
de benefits

figuur 10.1
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Bevestig
de benefits

PROJEC T MANAGEMENT TEAM

Bedrijfsmanagement, programmamanagement of klant

Risicomanagement
procedure

n

Ontwikkelingspad van de business case

Pre-project

RISICO
Uitdrukken risico’s

ORGANISATIE

ele

BUSINESS CASE

Imp
le

De 7 thema’s

