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p r o j e c t m a n a g e m e n t

OOmdat verandertrajecten in de financiële wereld zowel

de business als de ICT raken, is een belangrijke rol

weggelegd voor projectmanagers om de projecten én de

betrokkenen aan beide zijden goed aan te sturen. Dat hierbij

nog veel te verbeteren is, blijkt uit onderzoek van Gartner:

30% van de informatiseringsprojecten wordt niet goed

afgerond en van 50% van de projecten wordt het initiële

budget met minstens 200% overschreden. Tegenwoordig

hebben bijna alle projectmanagers gecertificeerde kennis

van een of meer methoden om een project te beheersen,

maar ben je dan een vakman? Veel factoren komen niet

voor op de afvinklijst van projectmanagementmethoden. 

Met een vijftal voorwaarden zijn ook deze factoren

echter te beheersen en te besturen, mits de projectmanager

er oog voor heeft en over de benodigde kennis en kunde

beschikt. 

Voorwaarde 1: een goede voorbereiding 
is het halve werk

Het begint bij het selecteren en voorbereiden van

projecten. Veel tijd en geld zou bespaard kunnen worden

als organisaties alleen die projecten initiëren waarvan het

draagvlak en de haalbaarheid kunnen worden aangetoond.

Een goed hulpmiddel om voorgestelde programma's en

projecten te toetsen aan bedrijfsdoelstellingen is portfolio-

management. Een goed voorbereide projectmanager zorgt

ervoor dat hij volgens een vastomlijnd plan te werk gaat en

tegelijkertijd rekening houdt met 'worst case scenario's',

waardoor hij flexibel kan reageren op onheil binnen of

buiten het project. Het helpt als de projectmanager reeds

tijdens de voorbereiding zijn kruiwagens klaar heeft staan.

De échte beslissers in een project zitten aan de zijde van de

opdrachtgever; met hen moet een goede relatie zijn

opgebouwd voordat er eventueel problemen ontstaan

binnen het project.

Voorwaarde 2: toon aan dat vakkennis 
meer is dan een certificaat

Een certificaat van een projectmethode is nog geen

garantie dat een projectmanager bekwaam is. Als het bezit

van het certificaat gemeengoed is geworden en gestoeld is

op een theorieboek dreigt de waarde ervan te verminderen.

Weliswaar draagt een certificaat bij aan de professionalise-

ring van projectmanagement, maar het vak is geen

beschermd beroep: iedereen kan zich projectmanager

noemen en velen doen dat ook te gemakkelijk. Een goede

projectmanager zorgt ervoor dat hij zich blijft ontwikkelen

in zijn vak. Een PRINCE2 Practitioner diploma toont meer

vakmanschap dan PRINCE2 Foundation. Ook IPMA/PMI-

gecertificeerde projectmanagers bieden in dezen bewezen

kwaliteit, omdat getoetst vakmanschap is opgedaan in

complexe managementtrajecten.

Daarnaast vraagt de aard van een project soms om een

andere benadering. Zo kan een pragmatische aanpak in

sommige projecten beter resultaat opleveren dan een

strenger afgepaalde methode. 
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Voorwaarde 3: communiceer en heb oog voor
de projectomgeving

Projecten staan niet op zichzelf, maar worden uitge-

voerd binnen bestaande organisaties en moeten dus passen

binnen de strategische doelstellingen. De organisatie en de

belanghebbenden buiten de organisatie kunnen worden

beschouwd als de omgeving van het project. Voor het

welslagen van het project is het van groot belang dat de

projectmanager voldoende communiceert met de project-

omgeving. Hierbij dient hij rekening te houden met de regels

en cultuur van de organisatie, maar ook met externe

belanghebbenden als toezichthouders, klanten, aandeel-

houders en externe factoren als wet- en regelgeving.

Opsplitsing in portfoliomanagement, programmamanage-

ment en projectmanagement met communicatie per niveau

en tussen de niveaus in, verbetert de communicatie naar de

belanghebbenden. 

Goede communicatie kan een slecht project niet

redden. Daarentegen kan slechte communicatie een goed

project wel ernstig schaden. Door vorm en inhoud goed af

te stemmen op de doelgroepen kan bij alle betrokkenen de

juiste beeldvorming worden gecreëerd en kunnen begrip,

vertrouwen en participatie worden verkregen.

Voorwaarde 4: zorg voor beschikbare 
én loyale medewerkers 

Een projectmedewerker heeft twee 'bazen': de project-

manager en de lijnmanager. Het gevaar bestaat dat de

projectmedewerker de belangen van de lijn laat prevaleren

boven de belangen van het project, waardoor het project in

de problemen kan komen. Ook de beschikbaarheid van de

projectmedewerker kan in het gedrang komen. Project-

medewerkers met een eigen agenda zijn fnuikend. 

Het is de taak van de projectmanager om er actief voor

te zorgen dat de projectmedewerkers echt beschikbaar zijn

en loyaal aan het project. Door regelmatig teamactiviteiten

te beleggen, zoals plenaire overleggen, wordt loyaliteit

gestimuleerd. Het is cruciaal voor het welslagen van een

project dat de beschikbare projectmedewerkers ook echt

sterk zijn in hun vakgebied en over veel materiekennis

beschikken. De juiste bemensing van een project is de basis

voor succes.

Voorwaarde 5: bestuur het project mede
vanuit materiekennis

Een projectmanager moet naast zijn vakgerichte

insteek weten wat er inhoudelijk speelt bij de business. Zijn

succes wordt mede bepaald door zijn vermogen om inhou-

delijk met de betrokkenen te communiceren en vanuit de

business een goed plan van aanpak te kunnen maken. Dit

verhoogt tevens zijn acceptatie. Met kennis van materie én

van ICT vervult hij de brugfunctie tussen beide werelden.

Zeker bij ICT-gedreven projecten dient hij de business-

doelen in het oog te houden. Zo kan hij beter de scope

bewaken, de voortgang van het project beoordelen en ook

in de communicatie de brug slaan tussen business en ICT.

Projectmanagement is een complex en lastig vakgebied

in een situatie van een wijder wordende kloof tussen

business en ICT. Maar met een goede voorbereiding,

gewapend met vakkennis, materiekennis en met oog voor

de omgeving kun je als vakman je kansen op het succesvol

realiseren van je projectdoelstellingen verhogen.•
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