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De minimumvereisten voor een PRINCE2-project 

Thema organisatie 

Om een PRINCE2-project te zijn, moet een project op zijn minst: 

• De organisatiestructuur en rollen definiëren om minimaal te borgen dat alle 

verantwoordelijkheden in de PRINCE2 rollen worden vervuld. 

• De regels vastleggen voor het delegeren van verantwoordelijkheden van de 

wijzigingsautoriteit, indien nodig. 

• De aanpak definiëren voor het communiceren en betrekken van stakeholders 

• PRINCE2 vereist dat minimaal 2 managementproducten worden opgesteld en onderhouden: 

• PID, in het bijzonder de projectmanagementstructuur en rollen 

• Communicatiemanagementaanpak 

 

Thema business case 

Om een PRINCE2-project te zijn, moet een project op zijn minst: 

• Creëren en handhaven van een zakelijke rechtvaardiging (vaak: business case) 

• Beoordelen en bijwerken van de zakelijke rechtvaardiging 

• Definiëren van managementacties om de eindresultaten en benefits te borgen 

• Definiëren en documenteren van rollen en verantwoordelijkheden 

• Managementproducten die opgesteld en bijgehouden moeten horen: business case en 

benefitsmanagementaanpak. 
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Thema voortgang 

Om een PRINCE2-project te zijn, moet een project op zijn minst: 

• De aanpak definiëren voor het beheersen van de voortgang ten opzichte van de PID 

• Gemanaged worden in fasen 

• Toleranties instellen en dit combineren met ‘manage by exception’ 

• De zakelijke rechtvaardiging bewaken wanneer afwijkingen worden gerapporteerd 

• Leren van leerpunten 

 

Thema kwaliteit 

Om een PRINCE2-project te zijn, moet een project op zijn minst: 

• De projectproductbeschrijving specificeren 

• Een kwaliteitsmanagementaanpak definiëren 

• Productbeschrijvingen specificeren 

• Records en een samenvatting in het kwaliteitsregister bijhouden 

• Leerpunten toepassen 

• PRINCE2 vereist de volgende managementdocumenten: 

• Kwaliteitsmanagementaanpak 

• Kwaliteitsregister 

 

Thema risico 

Om een PRINCE2-project te zijn, moet een project op zijn minst: 

• De risicomanagementaanpak definiëren 

• Een risicoregister bijhouden 

• Borgen dat projectrisico’s worden geïdentificeerd, beoordeeld, gemanaged en bewaakt 

gedurende de project levenscyclus 

• Gebruik leerpunten die de identificatie en het management van risico’s helpen verbeteren 

• PRINCE2 vereist dat deze producten worden gemaakt en onderhouden: 

• Risicomanagementaanpak 

• Risicoregister 

  



De minimumvereisten voor een PRINCE2-project 

 

 

© 2019, Forsa Advies B.V.   Pagina 3 van 3 

Thema wijziging 

Om een PRINCE2-project te zijn, moet een project op zijn minst: 

• Een wijzigingsbeheeraanpak definiëren: 

• Ter identificatie en management van issues 

• Ter beoordeling of issues een materiële impact hebben op de zakelijke rechtvaardiging 

• de rollen en verantwoordelijkheden 

• Definiëren hoe productbaselines worden gecreëerd, onderhouden en beheerst 

• Borgen dat de projectissues worden verzameld, geëxamineerd, gemanaged en beoordeeld 

• Een vorm van een issueregister bijhouden om geïdentificeerde issues en besluiten vast te 

leggen  

• Leerpunten vastleggen als input van identificatie en management van issues 

• PRINCE2 vereist dat producten worden geproduceerd en onderhouden: 

• Issueregister 

• Wijzigingsbeheersingsaanpak 

 

Thema plannen 

Om een PRINCE2-project te zijn, moet een project op zijn minst: 

• Borgen dat de plannen in staat stellen om de business case te realiseren 

• Minimaal twee managementfasen kennen 

• Een projectplan maken 

• De productgerichte planning toepassen 

• Specifieke plannen maken voor het managen van afwijkingen 

• De rollen en verantwoordelijkheden voor de planning definiëren 

• Leerpunten gebruiken om de planning te verbeteren 

• (Project) productbeschrijving(en), productdecompositiestructuur en plan(nen) hanteren 
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