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1 Inleiding

Steeds meer mensen werken in flexibele tijdelijke samenwerkingsvormen 
tussen afdelingen, bedrijven en instellingen. Vaak dwars door hiërarchische 
lagen en organisatiegrenzen heen. De ene keer voor de duur van een 
project en de andere keer gaat het om een meerjarenprogramma van 
projecten. Projecten zijn het middel om verandering te realiseren. De 
betrokkenen hebben daarbij een verschillend perspectief en een andere 
motivatie. Projectgeoriënteerd werk is voor velen cruciaal geworden. Om in 
deze turbulente tijd te overleven, de juiste dingen te doen en die dingen 
goed te doen is het noodzakelijk om de projectkunst te beheersen.

1.1 Introductie
De populariteit van de gestructureerde projectmanagementmethode 
prince2® past in de hiervoor genoemde ontwikkelingen. Projecten 
onderscheiden zich door hun unieke, tijdelijke, multidisciplinaire en 
onzekere karakter. De bestaande organisatie is vaak niet ingericht om 
projecten succesvol uit te voeren. Eenmaal begonnen projecten 
hebben vaak de neiging onbeheersbaar te worden naarmate de 
projecttijd voortschrijdt, waardoor veel projecten mislukken. Als 
reactie wordt vaak een projectbeheersing doorgevoerd die verstikkend 
is voor de creativiteit en flexibiliteit die in een project nodig zijn om de 
onzekerheid van het projectverloop te gemoed te treden. 

Daarom is er behoefte aan integraal projectmanagement en succes-
volle projecten die toegevoegde waarde hebben voor de persoon, het 
projectteam en de omgeving in de meest brede zin. De naam prince 
staat voor PRojects iN Controlled Environments. prince2 houdt 
nadrukkelijk rekening met veranderende factoren uit de projectomge-
ving die van invloed kunnen zijn op het succes van het project. 

prince2 is een projectmanagementmethode die algemeen toepasbaar 
is op alle typen projecten. De methode is gebaseerd op praktijkerva-
ringen met verschillende projectmanagementmethoden en praktijk-
voorbeelden. Op basis hiervan heeft het Office of Government 
Commerce een procesgeoriënteerde methode ontwikkeld, die door 
iedereen kan worden gebruikt. OGC maakt deel uit van de Britse 
overheid en stelt ‘best practice’-werkwijzen op. prince2 is praktisch 
van opzet door het aanbieden van checklists en richtlijnen die bij ieder 
project kunnen worden toegepast.

Voor integraal projectmanagement is meer nodig dan methodiek. Het 
is een kunst om gereedschap, technieken en checklists toe te passen in 
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de dagelijkse projectpraktijk van series bijeenkomsten en ontmoetin-
gen, bewegende krachtenvelden van belangen, opdoemende onzeker-
heden en de daarbij horende kansen en bedreigingen. 

1.2 Voor wie is De kleine Prince 2?
prince2 is geschikt voor alle soorten en maten projecten. Het 
afstemmen van prince2 op een project is daarbij de kunst. Om deze 
noodzakelijke afstemming te ondersteunen is De kleine Prince 2 
geschreven.

Het doel is een leidraad te geven voor het gebruik van prince2 bij 
kleine tot middelgrote projecten. Daarbij worden de opdrachtgever, 
projectmanager, teamleider en medewerker van een projectteam 
handvatten aangeboden om dergelijke projecten op een succesvolle 
manier aan te pakken en af te ronden. Ook is dit handboek geschikt 
om inzicht te krijgen in de uitgangspunten en achtergronden van de 
prince2-methode en de rol van de betrokkenen bij een project. 
Daarnaast is dit handboek geschikt ter ondersteuning van prince2-
trainingen.

1.3 Het bereik van dit handboek
De international Project Management Association (iPMA) is een 
toonaangevend instituut dat zich heeft toegelegd op de verdere 
professionalisering van projectmanagement en het certificeren van 
projectmanagers. Aangezien de rol van projectmanager in de praktijk 
verschillend wordt ingevuld, heeft de iPMA een referentiekader 
opgesteld waarmee projectmanagers aan de hand van vier competen-
tieniveaus kunnen worden geclassificeerd. 

De vier IPMA-projectmanagementniveaus 

IPMA Level D 
De Certified Project Management Associate is in staat een projectmanager 
op verschillende deelgebieden te assisteren. 

IPMA Level C 
De Certified Project Manager kan eenvoudige projecten zelfstandig leiden. 
Ook kan hij een projectmanager bij alle facetten van een complex project 
ondersteunen. 

IPMA Level B 
De Certified Senior Project Manager kan grote en complexe projecten 
zelfstandig leiden en tot een goed einde brengen. 
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14 De kleine Prince 2

IPMA Level A 
De Certified Projects Director kan leidinggeven aan het totale projectport-
folio van een organisatie.

Hierbij definieert de IPMA een project als complex (IPMA, 1999) wanneer 
dat project de volgende kenmerken heeft: 

veel onderling afhankelijke subsystemen en elementen met hun •	
bijbehorende relaties met de projectomgeving; 
meerdere betrokken organisaties en/of organisatieonderdelen; •	
verschillende disciplines zijn betrokken; •	
verschillende projectfasen van niet te korte duur; •	
het merendeel van bekende projectmanagementmethoden wordt •	
toegepast. 

Dit handboek legt de nadruk op het gebruik van prince2 bij kleine 
tot middelgrote projecten. Dit zijn projecten die zich op niveau C 
bevinden, hoewel prince2 ook zeer geschikt is voor grote en 
complexe projecten (iPMA, niveau B). Daarnaast is dit handboek 
goed te gebruiken voor de verspreiding van de prince2-werkwijze 
binnen meerdere projecten in een projectportfolio van een organisatie 
(iPMA, niveau A). 

Met prince2 is een gemeenschappelijke aanpak en taal ontstaan. 
Echter, het vakgebied projectmanagement is breder dan de methode 
alleen. Een aantal gebieden valt buiten het bereik van prince2 en 
dit handboek: het specialistische werk om producten te maken, 
programma management, management- en sociale vaardigheden, en 
projectmanagementtechnieken. 

Programmamanagement
Een programma bestaat uit meerdere samenhangende projecten die er 
samen op gericht zijn een of meerdere doelstellingen te bereiken. Een 
programma heeft een langere doorlooptijd dan een project. Het 
programmamanagement houdt zich bezig met de selectie, planning en 
coördinatie van het projectportfolio. Dit valt buiten het bereik van dit 
handboek. Het is de taak van de Project Board, de stuurgroep van een 
prince2-project, om het programmamanagement van informatie 
over projecten te voorzien. 
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Figuur 1-1: prince2 en het vakgebied projectmanagement

Projectmanagementtechnieken
prince2 geeft geen voorkeur aan voor het gebruik van planningstools 
en specifieke planningstechnieken als Gantt charts, resourcehisto-
grammen, netwerkplanning en kritiekepadanalyses. prince2 geeft 
een paar voorbeelden en adviseert dat er een keuze wordt gemaakt 
afhankelijk van de complexiteit van een project en de gebruikte 
standaard binnen een organisatie. 

Het specialistische werk
prince2 is onafhankelijk van het toepassingsgebied. Dat wil zeggen 
dat de methode kan worden gebruikt voor alle soorten projecten: de 
organisatie van een bergexpeditie naar de K2, het schrijven van 
programmatuur, het realiseren van een cultuurverandering binnen 
een organisatie of het schrijven van dit handboek. 

Management- en sociale vaardigheden
prince2 behandelt geen management- en sociale vaardigheden als 
leiderschap, motiveren, coachen, gesprekstechnieken, onderhandelen 
en presenteren en procesbegeleiding. Ook bij het gebruik van een 
projectmanagementmethode als prince2 zijn deze vaardigheden voor 
een projectmanager cruciaal om een project succesvol te maken. Dit 
handboek geeft in de ‘tips en trucs’-secties wel aan wat op dit vlak 
mogelijke valkuilen en oplossingen zijn. 

PRINCE2
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16 De kleine Prince 2

1.4 Leeswijzer
De kleine Prince 2 geeft een uitgebreid overzicht van de project-
managementmethode prince2. in de volgende twee hoofdstukken 
van dit handboek wordt het vakgebied projectmanagement belicht: 
•	 Projectmanagement  

Allereerst wordt in hoofdstuk 2 projectmanagement in het 
algemeen beschreven. 

•	 De prince2-methodiek   
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de kern van de 
prince2-methodiek: processen, thema’s en achterliggende 
principes, met nadruk op het afstemmen van prince2 op het 
project. Lezers die meteen aan de slag willen of alleen een 
overzicht van de methodiek zoeken, kunnen dit hoofdstuk lezen als 
een opzichzelfstaand geheel. 

in de hoofdstukken vier tot en met negen worden de prince2-proces-
sen beschreven met de daarbij behorende activiteiten. De prince2-
aanpak is verdeeld over de volgende stappen: 
•	 De projectaanloop   

Hoofdstuk 4 gaat over het proces ‘Starting up a Project’, de 
projectorganisatie en de vraag of het zinvol is om een project op te 
starten. 

•	 De projectplanning   
in hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe plannen worden opgesteld en 
gebruikt. Hierbij wordt de product-based planningstechniek 
uitgewerkt.

•	 De projectinitiatie   
in hoofdstuk 6 staat het proces ‘initiating a Project’ centraal. Hier 
wordt de basis gelegd voor het project. 

•	 De projectuitvoering en -beheersing   
in hoofdstuk 7 worden de processen ‘Controlling a Stage’ en 
‘Managing Product Delivery’ beschreven voor het beheerst 
opleveren van producten. 

•	 Het managen van een faseovergang  
Hoofdstuk 8 behandelt de besluitvorming over de voortgang van 
een project en het eventueel bijstellen van de richting van het 
project met het proces ‘Managing a Stage Boundary’. Dit proces 
vindt plaats bij de overgang naar een volgende fase en in exceptio-
nele situaties. 

•	 De projectafsluiting   
in hoofdstuk 9 worden de activiteiten van het proces ‘Closing a 
Project’ behandeld. 
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•	 Directing a Project  
Daar waar overleg met de Project Board nodig is, komen binnen de 
hoofdstukken 4 tot en met 9 de activiteiten van het proces 
‘Directing a Project’ naar voren. 

Hoofdstuk 10 geeft een overzicht van de zeven prince2-thema’s. Deze 
thema’s beschrijven ieder een belangrijk projectaspect gedurende de 
gehele levenscyclus van een project, van aanloop tot en met de 
afsluiting en nazorg. De thema’s zijn: 
•	 Organization: wie heeft welke rol met welke verantwoordelijkheden 

in de projectorganisatie?
•	 Progress: hoever zijn we? Gaat het de goede kant op? Doorgaan?
•	 Business Case: waarom dit project doen?
•	 Risk: wat nu als er iets gebeurt?
•	 Quality: wat gaat er gecreëerd worden met welke kwaliteitsver-

wachting en acceptatiecriteria?
•	 Plans: hoe, wanneer en wat is daarvoor nodig?
•	 Change: wat is de impact van een wijziging? Wat gaan we ermee 

doen?

De hoofdstukken 4 tot en met 9 worden afgesloten met praktische 
‘tips en trucs’, die aangeven hoe een prince2-proces op maat kan 
worden toegepast. 

Om de toegankelijkheid van het handboek te vergroten is een index en 
een begrippenlijst toegevoegd. Om zo dicht mogelijk bij de oorspron-
kelijke methodiek te blijven zijn in dit handboek de Engelstalige 
prince2-termen gebruikt, met de Nederlandse vertaling in de 
begrippenlijst. Alle prince2-termen worden behandeld, dat wil 
zeggen alle prince2-thema’s, processen, activiteiten, rollen en 
managementproducten. Voor de herkenbaarheid is de eerste letter van 
alle Engelstalige prince2-producten en -rollen als hoofdletter 
weergegeven. Overal waar de woorden ‘hij’ of ‘zijn’ worden gebruikt, 
kan natuurlijk ook ‘zij’, respectievelijk ‘haar’ worden gelezen. 

Voor de lezer die meer informatie wil hebben over prince2 en 
projectmanagement in het algemeen, is een selectie van bronnen 
opgenomen. 
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