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1. Samenvatting 
In dit onderzoek is onderzocht in hoeverre de doorlooptijd van ICT-projecten beter kunnen 
worden beheerd door het toepassen van risicomanagement. 
 
 
Als steekproef voor het onderzoek is een selectie genomen van eenentwintig ICT-projecten. 
Om de projecten onderling te kunnen vergelijken, is er bij de selectie van de projecten zoveel 
mogelijk gestreefd naar homogeniteit. Alle projecten vallen in de categorie van business to 
business. Het gaat om projecten in de dienstverlenende sector en de projecten zijn uitge-
voerd in Nederland. Van elk van de onderzochte projecten, zijn op basis van een vooraf op-
gestelde gestructureerde vragenlijst, in totaal 44 interviews afgenomen. 
 
 
Bij de beoordeling naar de mate waarin in de onderzochte ICT-projecten risicomanagement 
werd toegepast, is uitgegaan van vijf klassen: Laag; Onder gemiddeld; Gemiddeld; Boven-
gemiddeld en; Hoog. Wanneer in een onderzocht project geen enkel aspect van risicomana-
gement expliciet aanwezig was, is hieraan de klasse “Laag” toegekend. Projecten waarin 
vooraf een risklog, ofwel risico inventarisatielijst, werd aangemaakt maar die verder niet 
meer werd bijgehouden, kregen de klasse “Onder gemiddeld”. Projecten waarin de risklog 
wel werd bijgehouden, maar waar er geen sprake was van een cyclisch risicomanagement-
proces en de geïdentificeerde projectrisico’s voornamelijk intern gericht waren kregen de 
klasse “Gemiddeld”. Wanneer ook externe projectrisico’s en risico’s uit voorgaande projecten 
(lessons learned) werden meegenomen kreeg een project de klasse “Boven gemiddeld” toe-
gekend. Tenslotte werd de klasse “Hoog” toegekend aan projecten die een integrale risico-
beheermethode hadden en zowel interne als externe risico’s meenamen in hun projectrisic 
beheermethode. 
Van de eenentwintig onderzochte projecten bleek er maar één project in de klasse “Hoog” te 
vallen. De verdeling van de resterende twintig projecten was als volgt: vier in de klasse 
“Laag”; Drie in de klasse “Onder gemiddeld”; Zeven in de klasse “Gemiddeld” en zes in de 
klasse “Bovengemiddeld”. 
 
 
Van de eenentwintig onderzochte projecten is de overschrijding respectievelijk de mogelijk 
verkorte doorlooptijd onderzocht. Zes van de eenentwintig projecten werden binnen een kor-
tere doorlooptijd gerealiseerd. De spreiding voor de verkorte doorlooptijd bedroeg één tot 
zestien dagen met een gemiddelde van 4½ dag. Eén project werd exact binnen de begrote 
doorlooptijd gerealiseerd. Alle overige veertien projecten kenden een overschrijding die vari-
eerde van drie tot 114 dagen met een gemiddelde overschrijding van 41 dagen. 
Opvallend is dat de projecten die vallen binnen een lagere klasse, een substantieel hogere 
overschrijding in doorlooptijd van gemiddeld 48 dagen kennen ten opzichte van de projecten 
die zijn ingedeeld in een hogere klasse. De projecten die vallen binnen deze laatste catego-
rie worden zelfs binnen een kortere begrote doorlooptijd van gemiddeld 1½ dag gerealiseerd. 
Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat naarmate er meer wordt gedaan aan risicomanagement, 
de ICT-projecten ook een geringe overschrijding kennen in doorlooptijd. 
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Van de eenentwintig onderzochte projecten bleek de verbetering van de primaat klasse 
‘Laag’ naar ‘Onder gemiddeld’ gemiddeld k€ 1,5 te kosten en k€ 13 op te leveren per project. 
Om een project te verbeteren van de primaat klasse ‘Onder gemiddeld’ naar ‘Gemiddeld’ 
kost per project gemiddeld k€ 6,7 en levert k€ 28 op. Om een project te verbeteren van de 
primaat klasse ‘Gemiddeld’ naar ‘Boven gemiddeld’ kost gemiddeld k€ 18,2 en levert per 
project k€ 25 op. Voor deze verbeteringen geldt dat de opbrengsten hoger zijn dan de kos-
ten. Om een project te verbeteren van de primaat klasse ‘Boven gemiddeld’ naar ‘Hoog’ kost 
gemiddeld k€ 8,4 en levert per project k€ 3 op. Hier zijn de kosten hoger dan de opbreng-
sten. 
 
 
Het onderzoek sluit af met een aantal aanbevelingen. De belangrijkste aanbeveling is om 
integraal risicomanagement meer als projectbeheermethode te gaan toepassen. Daarnaast 
is het gebruik van hulpmiddelen, normeringen en referentie casussen bij risicomanagement 
in projecten een aanbeveling.  
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3. Inleiding 
Door de onderzoeker is aan de Universiteit van Twente in 2011 de Masteropleiding Risico-
management afgesloten met een onderzoekopdracht naar de invloed van risicomanagement 
op ICT-projecten. 
 
In Nederland worden, naar schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), in de 
Bouw-, de ICT-, de banken-, de telecom-, en andere sectoren gezamenlijk jaarlijks € 18 mil-
jard aan projecten besteed. Hiervan gaat bijna de helft, ongeveer € 9 miljard, op aan vooraf 
niet voorziene kosten, overschrijdingen en faalkosten (Algemene Rekenkamer, Lessen uit 
ICT-projecten bij de overheid, 2007). 
De verwachting van de onderzoeker is dat: ‘de mate waarin risicomanagement op een juiste 
wijze’ werd toegepast, directe invloed heeft op het ‘behalen van de doorlooptijden’ van ICT-
projecten. 
 
Met dit onderzoek zijn empirische gegevens onderzocht over de causale relatie tussen (pro-
ject) risicomanagement en het behalen van de doorlooptijd van projecten. 

3.1. De probleemstelling 
Met het resultaat van projecten is het droevig gesteld. Door projecten worden de doelstellin-
gen niet gehaald. In kranten en rapporten is regelmatig te lezen dat projecten met overschrij-
dingen van doorlooptijden en budget te maken hebben gehad. De onderzoeker vermoedde 
dat dit onnodig overschrijden van doorlooptijden substantieel minder kan zijn wanneer inte-
graal projectrisicomanagement wordt toegepast. 
 
De probleemstelling van dit onderzoek is dat de doorlooptijd van ICT-projecten meer wordt 
overschreden dan wel langer wordt wanneer geen of lagere kwaliteit risicomanagement als 
preventieve beheermaatregelen wordt toegepast. Om te onderzoeken of het toepassen van 
risicomanagement een substantiële bijdrage levert tot het beheren van ICT-projecten luidt de 
onderzoeksvraag: 
 
 

Worden de doorlooptijden van ICT-projecten beter beheerd als risicomanagement  
als preventieve beheermaatregel wordt toegepast? 

 
 
Om de probleemstelling te kunnen onderzoeken en de onderzoeksvraag te kunnen beant-
woorden, zijn een drietal subvragen gedefinieerd, waarop het onderzoek antwoord heeft ge-
geven, namelijk: 
 
Wat zijn projecten, welke projecten worden onderzocht en wat zijn de kenmerken van deze 
projecten? 
 
Volgens de Prince2-methode wordt een project gedefinieerd als: “Een project is een tijdelijke 
managementomgeving die is gevormd met als doel om één of meer producten1 voor een 
specifieke business case te leveren” (Hedeman, Peek, & e.a., 2007). De kenmerken en de 
selectie van de projecten worden in hoofdstuk 4.4 behandeld. 
 
  

                                                
1
  Letterlijk luidt de definitie “… businessproducten …“, maar er zijn meerdere producten. Daarom is het bijvoegelijke naam-

woord ‘business’ hier weg gelaten. 
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Wat wordt er onder risicomanagement verstaan? 
 
In dit onderzoek wordt de volgende definitie van risicomanagement gebruikt: “Risicomana-
gement is een proces, dat gebruik maakt van wetenschappelijke methoden, dat helpt bij het 
identificeren van de risicogebieden van de gehele organisatie, selecteert de techniek dat het 
beste past bij dat risico, implementeert de (gekozen) techniek, en het resultaat evalueert” 
(Vaughan, 1997). In hoofdstuk 5.4 wordt risicomanagement verder behandeld. 
 
Wat zijn projectbeheer maatregelen? 
 
Met beheersmaatregelen wordt bedoeld: “Activiteiten waarmee de oorzaken, de kans van 
optreden of de gevolgen van risico's worden beïnvloed” (Ruleworks, 2011).  
 
Het onderzoek is uitgegaan van de praktijkervaringen van de onderzoeker. De onderzoeker 
is ruim twintig jaar werkzaam binnen projecten. Met behulp van de praktijk meetgegevens is 
gezocht naar bewijzen voor de relatie tussen ‘het gebruik van risicomanagement’ en ‘de 
prestatie van de projectdoorlooptijd’. 
 
De belangrijkste reden voor dit onderzoek en de keuze om projecten te onderzoeken is om 
toekomstige projecten beter te laten slagen met behulp van een verbeterde projectbeheer-
methode. 
 
De resultaten van en het onderzoek zelf zijn gericht op projectmanagers, stuurgroepleden, 
programmamanagers en lijnmanagers die vanuit hun verantwoordelijkheden te maken heb-
ben of krijgen met projecten. Daarnaast is het gericht op mensen die te maken hebben of 
krijgen met projectrisicomanagement. 
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4. De onderzoekmethode 
De selectie van de onderzochte projecten is gedaan aan de hand van projectcriteria en op 
basis van relaties die de onderzoeker heeft met opdrachtgevers. In dit onderzoek is gebruik 
gemaakt van interviews om de projectgegevens te verkrijgen. Er is een meetmethode geko-
zen om vast te kunnen stellen wat er aan risicomanagement in de projecten werd toegepast. 
De gegevens zijn met statistische methoden uitgewerkt om de relatie tussen projectresultaat 
en ‘gebruik van risicomanagement’ te kunnen vaststellen en kwantificeren. Uit de onder-
zoekgegevens zijn conclusies en aanbevelingen getrokken. In bijlage 4 is een uitgebreide 
beschrijving van de onderzoeksmethode te vinden. 

4.1. De onderzoeksfilosofie 
Het onderzoek is opgebouwd door vanuit het doel terug te redeneren naar de middelen die 
nodig zijn om dit onderzoeksdoel te bereiken. Het proces is opgedeeld in subprocessen en 
tijdens dit proces zijn de resultaten van deze subfasen samengevoegd tot dit rapport. In het 
onderzoek wordt de vraag beantwoord ‘óf het effect’ (vergroot projectprestatie) bestaat en 
eveneens hoe groot dat effect is (Hoekstra, 2009).  
Gestructureerde informatieverzameling heeft de voorkeur gekregen boven ongestructureerd, 
omdat deze vorm minder van toeval afhankelijk is. Directe vormen van informatieverzameling 
hebben de voorkeur gekregen boven indirecte. 
De resultaten van de eigenschappen van de sleutelvariabelen zijn door middel van inter-
views verzameld. In dit onderzoek is gekozen voor interviews, omdat: 
 

• Deze geschikt zijn voor open en complexe vragen; 

• Er controle is op het invullen (resultaat en kwaliteit);  

• De volledigheid van de antwoorden kan worden beïnvloed; 

• De hoeveelheid van de respons is te verbeteren.  
 
Om meetwaarden met een hoge betrouwbaarheid (bronbetrouwbaarheid) te krijgen zijn waar 
nodig, meerdere betrokkenen, ondervraagd. De betrokkenen die zijn benaderd, zijn; De pro-
jectmanagers, de opdrachtgevers, enkele projectmedewerkers, eindgebruikers en stuur-
groepleden. 
 
In deze openbare publicatie zijn, uit overwegingen van vertrouwelijkheid, de bevindingen en 
resultaten geanonimiseerd. De publicatie van een deel van de empirische gegevens is be-
perkt tot: 
 

• De opdrachtgever; 

• Deelnemers onderzochte projecten2; 

• Docenten van de Masteropleiding Risicomanagement. 
 
Resultaten en abstractie hebben geen bezwaar tot openbare publicatie. De gegevens in het 
rapport zijn anoniem gemaakt om naast de bovengenoemde bezwaren, de betrouwbaarheid 
van de meetgegevens te verhogen.  

  

                                                
2 Beperkt tot de gegevens van de door hun ingebrachte project(en). 
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4.2. De onderzoeksaanpak 
Het onderzoek is opgezet op basis van de handleiding voor het opzetten van wetenschappe-
lijk onderzoek van Coolsma (Coolsma & Schuiling, 1995) en het boek van Geurts (Geurts, 
Van probleem naar onderzoek, 1999). 
Het onderzoek is vooraf gepland als een lineair oplossingsmodel of ‘waterval’ project (‘Tame’ 
project3) waarbij achtereenvolgens de volgende fasen zijn doorlopen (Hancock, 2010):  
 

1 Theoretisch onderzoek naar projecten en integraal risicomanagement; 
2 Onderzoeksmodel maken; 
3 Onderzoeksvariabelen bepalen; 
4 Theoretisch onderzoek naar meetmethoden; 
5 Meetmethode kiezen; 
6 Selecteren van onderzoeksobjecten; 
7 Meetgegevens verzamelen; 
8 Meetgegevens verwerken en interpreteren; 
9 Conclusies en aanbevelingen uitwerken. 

 
In dit onderzoek is gestart met een literatuurstudie naar projecten en integraal risicomana-
gement.Daarna is een onderzoeksmodel of construct opgesteld (Dooley, Concepts, 2000). 
Het construct is in hoofdstuk 5 uitgewerkt. 
 
 

 
 

Figuur 1 Het construct 

 
 
Met het construct zijn de onderzoeksvariabelen en de meetgrootheden vastgesteld op: pro-
jectdoorlooptijd, de mate van projectrisicobeheersing, (primaat) en de overschrijding van de 
gerealiseerde doorlooptijd. De meetgrootheden worden in hoofdstuk 5.2 verder uitgewerkt. 
 
Na de meetgrootheden te hebben bepaald is er een theoretisch onderzoek gedaan naar 
meetmethoden en is er een keuze gemaakt voor een meetmethode. De keuze van de meet-
methode wordt in hoofdstuk 5.5 verder toegelicht. De selectie van de onderzoeksobjecten 
wordt in het volgende hoofdstuk behandeld. 
 

                                                
3 Zie hoofdstuk 5 'tame, messy en wicked' problems (Hancock, 2010). 
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4.3. De tijdshorizon 
Het onderzoek heeft plaats gevonden tussen januari 2009 en oktober 2010. In dit onderzoek 
zijn projecten meegenomen die uiterlijk in 2010 zijn afgerond.  
 
Uit de praktijk van de onderzoeker en uit diverse onderzoeken komt naar voren dat: “Veel 
ICT-managers constateren dat het negatieve investeringsklimaat van 2009 tijdelijk een rem 
zet op projecten” (Huige & Gianotten, 2008); (Standish, 2009) terwijl “voor 2010 een herstel 
wordt verwacht” (Gartner, 2009). Hierdoor worden de projecten die na half 2009 zijn gestart, 
niet voldoende relevant geacht.  
Vierentwintig procent van projecten wordt vroegtijdig gestopt (Hofman, 2009) (Rooij, 2009) of 
de realisatie datum van de betreffende projecten wordt verschoven. Daarom worden in dit 
onderzoek alleen projecten betrokken die zijn afgerond voor half 2010.  
 
Om het onderzoek efficiëntie uit te voeren en vanwege de beperkte beschikbaarheid van de 
onderzoekscapaciteit zal er slechts één meetperiode worden toegepast, projecten die in an-
dere jaren zijn afgerond worden niet in dit onderzoek betrokken. Hierdoor worden er geen 
tijdsafhankelijke vergelijkingen gemaakt maar zijn er eveneens geen invloeden van tijd en 
groepsamenstelling. De kans van wegvallende of niet afgeronde analyseobjecten vervalt 
hiermee en heeft geen invloed op de meetresultaten en de afronding van dit onderzoek.  
 
Het korte tijdsverloop tussen de realisatiedatum en de uitvoering van dit onderzoek hebben 
ertoe bijgedragen dat de ondervraagde projectdeelnemers en de gegevens nog beschikbaar 
waren. 
 

4.4. Objectselectie 
Naast het bepalen van het model en de (sleutel)variabelen, is het object van onderzoek 
vastgesteld. Het ‘object van onderzoek’ zijn projecten. Deze theoretische populatie: ‘alle pro-
jecten over de hele wereld’, is op grond van de doelstelling, de probleemstelling en om prak-
tische redenen, ingeperkt tot de operationele populatie. In dit onderzoek is gebruik gemaakt 
van een selectieve steekproef. De selectie criteria worden in de volgende paragraaf 4.4.1 
toegelicht. 
  
Projecten, noch de projecten die voldoen aan de genoemde criteria, zijn niet te vinden in een 
centraal register (Algemene Rekenkamer, 2008), nog in een database waarin (alle) projecten 
worden geregistreerd. De projecten zijn gelokaliseerd door verschillende opdrachtgevers van 
de onderzoeker te benaderen. Via deze opdrachtgevers zijn andere opdrachtnemers van 
projecten benaderd. En samen met deze opdrachtnemers zijn relevante projecten geselec-
teerd.  
 
Via de volgende opdrachtgevers zijn andere opdrachtnemers benaderd: 
 

• Sylis Nederland BV; 

• Ivent, Den Haag; 

• SCC, Woerden; 

• Telindus-Isid; 

• R5-projecten; 

• Centric Gouda; 

• Qurius Zaltbommel. 
 
De project selectie heeft plaats gevonden op basis van kenmerken die voor het onderzoek 
belangrijk zijn, de project selectie criteria. 
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4.4.1.  De project selectie criteria  
Op basis van een aantal kenmerken zijn de onderzochte projecten geselecteerd. De projec-
ten zijn zelden uniek, maar dikwijls toch ook niet identiek. Voor het onderzoek is er naar ge-
streefd dat de onderzochte projecten zoveel mogelijk homogeniteit (Knegtmans, 2009) met 
de projecten van de onderzoeker hebben. Een hoge homogeniteit is nagestreefd om de pro-
jecten met elkaar te kunnen vergelijken. De projectkenmerken zijn: 
 

• “Business-to-Business” omgeving (B2B); 

• Nederlandse projecten; 

• Dienstverlenging (in de ICT). 
 
 
 
B2B 
De projecten die als onderzoeksobject in aanmerking komen zijn projecten in de ICT die in 
een “Business-to-Business” omgeving worden gerealiseerd. In de projecten zijn de op-
drachtgevers en opdrachtnemers twee juridisch aparte entiteiten, die een rechtspersoon zijn, 
niet zijnde een natuurlijk persoon, die specifiek voor de duur van het project een overeen-
komst aangaan.  
 
 
Nederlandse projecten 
Door projecten te gebruiken die alleen in Nederland worden uitgevoerd worden de cultuur-
verschillen tussen de gebruikte projecten zo klein mogelijk gehouden. 
 
 
Dienstverlening 
Het onderzoek is primair gericht op projecten met dienstverlening. De projecten bevatten 
minimaal vijftig procent van de omzet aan dienstverlening.  
Projecten met als voornaamste doel software ontwikkeling, leveren van software of trainin-
gen zijn niet in het onderzoek betrokken. In dit soort projecten zijn andere technische vaar-
digheden vereist welke doorgaans niet in dezelfde professionals worden aangetroffen, als de 
professionals die deelnemen in de geselecteerde projecten. Daarnaast kennen projecten 
waarin software wordt ontwikkeld, in tegenstelling tot de onderzochte projecten een norme-
ring- en analysesysteem, zoals onder andere de Functiepuntanalyse (Brooks, 1975). 
 
 

4.4.2.  Aantal onderzochte projecten 
De omvang van de steekproef is afgestemd op de tijd die beschikbaar was voor dit onder-
zoek en is afgestemd op de lossere benaderingen van een absoluut minimum (Geurts, Van 
probleem naar onderzoek, 1999). Vanuit het efficiëntie oogpunt is het aantal projecten op 
twintig gehouden. Hiermee wordt: statistisch voldoende robuustheid verkregen, wordt gelijk-
tijdig de benodigde onderzoekstijd geminimaliseerd, is de transparantie, de externe effectivi-
teit en de interne efficiëntie4 van het onderzoek gemaximaliseerd. 
 

                                                
4
 Parsimonie. Het zoveel mogelijk simplificeren van een conceptueel model terwijl het nog wel voldoende complexiteit behoudt 

om het fysische systeem en zijn gedrag adequaat weer te geven. 
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4.5. Meet- en analysefase 
De meetresultaten zijn door middel van 44 interviews verzameld en daarna geanalyseerd. In 
de interviews wordt een vragenlijst gebruikt. De vragenlijst bevat vragen in de volgende vier 
categorieën: 
 

• Algemene projectinformatie; 

• Projectresultaten; 

• Projectwijzigingen; 

• Project- en risicobeheermaatregelen. 
 
Zie voor de volledige vragenlijst bijlage 3. De meetgegevens zijn het resultaat van de inter-
views. Na het verwerken van de meetgegevens zijn de conclusies en de aanbevelingen uit-
gewerkt. 
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5. Literatuurstudie 
In het onderzoek is een literatuurstudie uitgevoerd naar de theorieën over; Projecten, het 
onderzoeksmodel, risicomanagement en risicomeetmethoden. 
 

5.1. Projecten 
Bij het theoretisch onderzoek naar projecten en onderwerpen die in verband staan met pro-
jecten zijn verscheidene theorieën gebruikt. 
 

5.1.1. Duivelsvierkant 
Volgens De Zoete heeft een project vier teugels om op koers te blijven: tijd, geld, kwaliteit en 
functionaliteit (scope). Trekken aan de ene teugel betekent dat minimaal één van de andere 
teugels gevierd wordt. (Zoete, 2009). Wijzigingen tijdens projecten hebben invloed op de 
doorlooptijd. Wijzigingen op de drie andere factoren kunnen worden gedaan om de doorloop-
tijd van het project te realiseren. Omdat de wijzigingen geen substantiële invloed hebben 
gehad in de onderzochte projecten, zijn deze niet verwerkt in de meetresultaten van dit on-
derzoek. 
 
Garansys verwerkt softwareprojecten op basis van de ‘Theory Of Constraints’ van Goldratt. 
Goldratt definieert het kritieke pad van een project als: ‘de opeenvolging van die activiteiten, 
die de doorlooptijd van het project bepalen. Indien activiteiten op het kritieke pad uitlopen, 
dan loopt het project als geheel uit’ (Goldratt, 2008). Uitgangspunten hierbij zijn de duur van 
de activiteiten en de beschikbare tijd van de uitvoerende resources. 
 
Volgens Noordam heeft projectrisicomanagement invloed op projecten doordat: “de omge-
ving van projecten voor het overgrote deel de prestatie van een ICT-project bepaalt. Dáár 
bestaat zicht op de processen, de samenhang, dáár is de expertise om kosteninschattingen 
te maken, dáár worden risico-inschattingen gemaakt” (Noordam, Projectrisicomanagement, 
Hoe te sturen op het resultaat van uw ICT-investeringen, 2008). 
 

5.1.2.  Projectdoorlooptijd 

In dit onderzoek is er voor de doorlooptijd gekozen als beheersignaal omdat: 

• Dienstverlening substantieel is; 

• Hogere projectkosten het gevolg zijn van meer uren. 
 
 
Dienstverlening is substantieel  
In de projecten wordt, in omzet uitgedrukt, voor meer dan 75% dienstverlening geleverd. 
Kostenstijgingen als gevolg van materieel komen voor maar zijn beperkt tot 10% van het 
projectbudget. Materiaalprijs wijzigingen zijn voor de start van een project bekend. Materiaal-
kosten zijn goed af te dekken en worden zowel afgedekt door opdrachtnemers als opdracht-
gevers. 
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Meerkosten zijn het gevolg van meer uren 
In het offertetraject  worden de uurtarieven voor de projectmedewerkers vastgelegd en zijn 
marktconform. Voor ZZP-ers, MBO-ers en junior medewerkers liggen die begin 2011 gemid-
deld tussen de € 50,- en de € 75,- per uur. Voor middelgrote aanbieders is dit €125,- en voor 
integrators en grote aanbieders is dit € 180,- per uur. Het wijzigen van deze tarieven komt 
nauwelijks voor gedurende de looptijd van een project en de wijzigingen die hierin plaats 
vinden zijn niet groter dan 3% van het projectbudget.  
Een stuk lager dan de kosten overschrijding als gevolg van meer uren (en langere doorloop-
tijd). De overschrijding van doorlooptijd en bestede uren liggen tussen de 10% - 200%. Er is 
dan indirect een kostenstijging maar die is het gevolg van de meer bestede uren (Flyvbjerg, 
2006). 
Doordat de samenstelling van het projectteam gedurende de uitvoering van het project over-
eenkomen met de planning zijn de meeruren, in dagen gemeten, lineair met de doorlooptijd. 

5.1.3.  De Prince2-methode 
De ‘Prince2’ projectbeheer methode wordt in 90% van de Nederlandse ICT-projecten toege-
past. Volgens deze methode wordt een project gedefinieerd als: “Een project is een tijdelijke 
managementomgeving die is gevormd met als doel om één of meer businessproducten voor 
een specifieke business case te leveren” (Hedeman, Peek, & e.a., 2007).  
De tijdelijkheid van een project met eigen verantwoordelijkheden komen in de definitie duide-
lijk naar voren. De definitie van een project zoals Prince2 deze geeft, is juist duidelijk op het 
feit dat producten (deliverables) die door het projecten worden gerealiseerd, vast staan bij de 
start van het project. De tijdelijkheid van een project is, naast een normatieve reden, even-
eens noodzakelijk om de veranderingen als gevolg van het voortschrijden van de tijd uit te 
sluiten. 
‘Prince2’ bevat eveneens een risicobeheercomponent, het risklog, maar wordt niet door alle 
gebruikers van de ‘Prince2’ methode toegepast.  

5.1.4.  ‘Tame, Messy en Wicked’ projecten 
Hancock’s boek: “Tame, Messy and Wicked Risk Leadership (Advances in Project Manage-
ment)” uit 2010 verkent alternatieve benaderingen van de lineaire oplossingen voor projectri-
sico’s. Het boek van Hancock beschrijft hoe projectrisico’s zijn te categoriseren vanuit de drie 
perspectieven van Tame, Messy en Wicked problemen (Hancock, 2010). 
Tame problemen zijn lineaire problemen waarbij bij de start van het project of proces de te 
realiseren doelen vast staan en niet worden gewijzigd. Meestal is het aantal verschillende 
opdrachtgevers of eindgebruikers (stakeholders) beperkt. 
Wicked problemen (zoals die met een gemeenschap of sociale onderwerpen) zijn projecten 
met een groot aantal stakeholders en hebben geen optimale oplossing. Messy problemen 
(bv. vervoer netwerken) zijn die met een groot aantal onderling verbonden systemen. Wicked 
Messes projecten hebben betrekken op beide, een groot aantal stakeholders en een groot 
aantal onderling verbonden systemen aldus Hancock.  
 
Het aantal stakeholders en het aantal betrokken systemen in dit onderzoek is beperkt. Het 
onderzoek is gekarakteriseerd als een ‘Tame’ project en is lineair uitgevoerd (zie bijlage 4). 
De onderzochte projecten hebben kwalificaties die zijn verdeeld over het kwadrant van de 
vier perspectieven van ‘Tame, Messy, Wicked en Wicked Messes’. 
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5.2. Meetgrootheden 
Er worden drie meetgrootheden gebruikt, namelijk: 
 

• Doorlooptijd; 

• Primaat klasse; 

• Wijzigingen. 
 

5.2.1.  ‘doorlooptijd’ 
In eerdere onderzoeken (Standish R. G., 1996); (Algemene Rekenkamer, 2008) wordt de 
nadruk gelegd op de meetgrootheid ‘budget’ van projecten. Volgens Verhoef: “geeft dit ech-
ter een vertekend beeld “ (Verhoef) en daarom is de keuze gemaakt om de doorlooptijd van 
een project als meetgrootheid te gebruiken in dit onderzoek. 
 
De afhankelijke (endogene) variabele is: Het verschil van de gerealiseerde doorlooptijd ten 
opzichte van de geplande doorlooptijd of overschrijding doorlooptijd. Deze direct afhankelijke 
exogene rationele variabele (kwantitatief) is de gerealiseerde doorlooptijd en wordt berekend 
door de tijd te sommeren die door het project daadwerkelijk is gebruikt om het project te rea-
liseren en deze te vergelijken met de vooraf afgesproken doorlooptijd, uitgedrukt in procen-
ten en in aantal dagen. 
 

5.2.2.  ‘Primaat klasse’ 
Bij de risicobeoordeling van de onderzochte projecten wordt de beoordeling uitgedrukt in vijf 
primaat klassen. De klassen zijn: 
 

• Laag; 

• Onder gemiddeld; 

• Gemiddeld; 

• Bovengemiddeld; 

• Hoog. 
 
 
Primaat is een contaminatie van de drie termen: project, risicomanagement en maat (van 
meetgrootheid). Het geeft aan hoeveel er in een project aan risicomanagement wordt ge-
daan. Deze score is geen continuüm, maar verdeelt in vijf klassen. 
De onafhankelijke (of exogene) variabele van het onderzoek is; De ‘primaat klasse’ of de 
toepassingklasse van projectrisicomanagement. Deze heeft een directe relatie met de (en-
dogene) variabele “overschrijding van de doorlooptijd".  
 
Het bepalen van de primaat klasse van de onderzochte projecten is gebaseerd op: de pro-
jecten risicoanalyse vragenlijst (ZBC-model) van Zijlstra (Zijlstra, 2009), de risicoscorekaart 
van Atos Origin (Geerling, Loon, & Meeuwsen, 2002) (Noordam & Boer, 
Projectmanagementenquete, 2007) en de gegevens uit de interviews. Met het ZBC-model 
wordt bepaald hoe risicovol projecten zijn en welke risicocategorie het grootst is. In hoofd-
stuk 5.5 is aangegeven dat dit model het best voldeed van de bekeken risicoanalyse hulp-
middelen maar niet volmaakt is. Niet de score van een project binnen het ZBC-model is ge-
bruikt maar de informatie die nodig is om een project te scoren heeft als input gediend om de 
primaat klasse van de onderzochte projecten te kunnen bepalen. Deze is aangevuld met 
informatie vanuit het interview. 
 



Waarde beheren projectrisico’s 

versie: 1.2 definitief  Pagina 18 van 71    Datum:  15-9-2011 

Het toekennen van de primaat klasse is (door het ontbreken van een volledig toepasbaar 
model) bij benadering als volgt toegekend.  
Wanneer in een onderzocht project geen enkel aspect van risicomanagement expliciet aan-
wezig was is primaat klasse ‘Laag’ toegekend. Wanneer bijvoorbeeld als enige risicomana-
gement aspect vooraf een risklog wordt aangemaakt maar niet actief wordt bijgehouden dan 
is de primaat klasse ‘Onder gemiddeld’ toegekend. Wanneer bijvoorbeeld vooraf een risklog 
wordt opgesteld en actief wordt bijgehouden maar er geen sprake is van een cyclisch risico-
management proces en de risico’s voornamelijk intern op het project gericht zijn dan is de 
primaat klasse ‘Gemiddeld’ toegekend. Wanneer er eveneens externe risico’s en risico’s uit 
voorgaande projecten (lessons learned e.d.) zijn meegenomen dan is de primaat klasse ‘Bo-
ven gemiddeld’ toegekend. Wanneer risicomanagement integraal wordt toegepast en zowel 
externe als interne risico’s worden meegenomen, wordt de primaat klasse ‘Hoog’ toegekend. 

5.2.3.  ‘wijzigingen’ 
De doorlooptijd van een project wordt beïnvloed door wijzigingen. Er zijn verschillende cate-
gorieën wijzigingen, namelijk: Budget-, kwaliteit-, scope- en doorlooptijdaanpassingen, het 
duivelsvierkant (Zoete, 2009). Volgens Goldratt is de doorlooptijd van een project afhankelijk 
van het kritieke pad (Goldratt, 2008). Om de vergelijkbaarheid tussen de projecten te vergo-
ten is voor één meetmethode gekozen. 
 
De interveniërende of de beïnvloedende variabele is: ‘gewijzigde doorlooptijd’. Vanuit het 
duivelsvierkant (Zoete, 2009) van projectmanagement is er een omgekeerde directe relatie 
tussen gewijzigde doorlooptijd en drie andere variabelen, budget, kwaliteit en scope. Wan-
neer in een project ruimte is gegeven, contractueel vooraf of in de praktijk tijdens de uitvoe-
ring van het project, is dit in de (mate van) toepassing van de ‘primaat klasse’ meegenomen.  
In de situaties waarbij de doorlooptijd niet is gewijzigd maar er concessies zijn gedaan op de 
andere factoren van het duivelsvierkant, zal hierdoor het project hoger geclassificeerd wor-
den in de risicoklasse omdat hier daadwerkelijk sprake is van overdracht van projectrisico 
van de opdrachtnemer naar de opdrachtgever. De wijzigingen zijn in het onderzoek niet rele-
vant gebleken en uit het PAD-diagram weggelaten. 

5.3. Het onderzoeksmodel 
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een onderzoeksmodel of construct. De begrip-
pen van de concepten (Dooley, Concepts, 2000), die het construct vormen, zijn:  
 

• Doorlooptijd van project; 

• Projectrisicobeheer (of projectrisicomanagement) 

• projectprestatie.  
 

De relatie tussen deze concepten worden weergegeven in het PAD-diagram.  
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Figuur 2 PAD-diagram 

 
Deze concepten zijn geoperationaliseerd, naar de volgende indicatoren (Geurts, Van 
probleem naar onderzoek, 1999):  
 

• Vooraf begrote doorlooptijd; 

• Primaat klasse (of projectbeheersysteem klasse, zie 5.2.2); 

• Overschrijding doorlooptijd.  
 

5.4. Risicomanagement 
In hoofdstuk 3.1 is de volgende definitie van risicomanagement gegeven: “Risicomanage-
ment is een proces, dat gebruik maakt van wetenschappelijke methoden, dat help bij het  
identificeren van de risicogebieden van de gehele organisatie, selecteert de techniek dat het 
beste past bij dat risico, implementeert de (gekozen) techniek, en het resultaat evalueert” 
(Vaughan, 1997). 
 
Volgens Vaughan is risicomanagement: “een systematisch en regelmatig onderzoek naar de 
risico’s die mensen, materiële en immateriële belangen en activiteiten bedreigen en de for-
mulering en implementatie van een geïntegreerd beleid met betrekking tot risicoreductie, 
risico-overdracht en risicofinanciering”. In deze definitie wordt nadrukkelijk tot uitdrukking 
gebracht dat het bij risicomanagement gaat om een geïntegreerde benadering van analyse, 
risicoreductie of risico-overdracht en risicofinanciering. Het karakteristieke van risicomana-
gement is dat risicobeheersings- en risicofinancieringsmaatregelen (pre-, tijdens- en post-
maatregelen) in samenhang met elkaar genomen worden op grond van een relevante risico-
analyse’. 
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5.5. Projectrisicobeoordeling 
Om te kunnen beoordelen, hoe risicovol de projecten waren en welke maatregelen hiervoor 
zijn genomen, was er behoefte aan een ‘risicomeet en –analyse methode’ die hierop ant-
woord kon geven. Er zijn meerdere (risico-) analyse methoden onderzocht (de onderzoeker 
heeft meer dan dertig methoden beoordeel op bruikbaarheid), maar de meetmethoden vol-
deden geen van allen, volledig aan de onderzoekseisen. 
 
De Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid, WRR onderscheidt een drietal clusters 
van criteria van bestuur. Stuwende beginselen, zoals effectiviteit en efficiëntie. Aangeduid als 
stuwend, omdat ze de ontwikkelingen welhaast als vanzelf voortdrijven. Verankerende be-
ginselen, zoals privacy en keuzevrijheid. Verankerend omdat ze waarborgen aan burgers 
bieden. En ten slotte procesmatige beginselen, zoals transparantie en accountability. Pro-
cesmatig omdat het hier in feite om spelregels voor een zorgvuldig en publiekelijk te verant-
woorden proces gaat. (Knottnerus & e.a, 2011) Deze criteria staan model voor de meetcrite-
ria.  
 
Een goede meetmethode voldoet aan procescriteria om juiste meetgegevens te kunnen ver-
krijgen. In wetenschappelijk onderzoek zijn betrouwbaarheid en validiteit twee belangrijke 
criteria (Geurts, 1999) De meetmethode moet voldoen aan verankerende beginselen zoals 
een realistische, relevant en reproduceerbare waarden opleveren. En omdat risico’s samen-
hangen met meerdere disciplines en risicoperceptie een rol speelt, dient de meetmethode 
een multidisciplinaire methode te zijn. De meeting dient effectief en efficiënt uitgevoerd te 
worden (stuwende criteria) en daarom is schaalbaarheid belangrijk. Het meetsysteem is on-
derdeel van een gefaseerd en cyclisch proces en dient daarom zelf eveneens cyclisch te zijn 
en zich te richten op de verschillende projectfasen. 
De (risico-) methoden die de onderzoeker in zijn literatuur onderzoek is tegen gekomen zijn 
beoordeeld op de volgende aspecten: 
 
 

• Toepassingsgebied; 
Voor het toepassingsgebied is het relevant of de methode zich richt op een deel- of 
op het volledige (onderzoeks-) gebied. De methode hoort zich integraal te richten op 
de vier niveaus van: 

o Individu; 
o Project (afdeling); 
o Organisatie; 
o maatschappij. 

 
Integrale methoden zijn volgens de theorie van meet- en regeltechniek en systeem-
theorie effectiever omdat de regelcirkel een terugkoppeling bevat. Naast input worden 
output signalen teruggekoppeld naar de ingang om de ‘black-box’ een actuelere en 
betere beslissing of sturing te laten uitvoeren. De regelkringen worden nauwkeuriger 
(Bertalanffy, 1968). Deze ‘General Systems Theory’ is eveneens een multidisciplinai-
re wetenschap. 

 

• multidisciplinair; 
Waterbrigde schrijft in zijn artikel: ‘How can IS/IT projects be measured for success’ 
(Waterbridge, 1998), dat: “The success criteria proposed have been limited by the 
fact that not all the views of projects stakeholders have been considered”. Een project 
en risicomanagement behoren met meerdere stakeholders of te wel multidisciplinair 
te worden uitgevoerd. 
“Bij het beoordelen van investeringsbeslissingen richt men zich niet alleen op de fi-
nanciële impact van de investering, maar er wordt ook aandacht besteed aan de niet-
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financiële consequenties van projecten”, aldus Noordam (Noordam, Projectrisicoma-
nagement, Hoe te sturen op het resultaat van uw ICT-investeringen, 2008). 
De methode dient gebaseerd te zijn op verschillende disciplines, middelen of achter-
liggende theorieën. Een smallere basis heeft niet de voorkeur. 

 

• schaalbaarheid; 
De methode dient schaalbaar te zijn en naar complexiteit en omvang naar de project-
omvang aangepast te kunnen worden. Schaalbaarheid is een term uit de IT waarmee 
wordt bedoeld om een effectieve en beheersbare functie te hebben voor zowel grote 
als kleine omgevingen en dat hier tussen geschakeld kan worden. Voor het onder-
zoek van belang zodat projecten van grote omvang en kleine omvang geanalyseerd 
kunnen worden terwijl gelijktijdig niet een complexe bureaucratie vereist is. Taleb 
heeft in zijn boek ‘De Zwarte Zwaan’, voor schaalbaarheid nog een andere beschrij-
ving. Hij maakt onderscheid in extremistan en medicristan, op bladzijde 176 benoemt 
Taleb de relevante projecten met schaalbare variabelen. De risicoanalysemethode 
zal gebruik dienen te maken van deze schaalbare variabelen. Of variabelen als 
schaalbaar dienen te benaderen (Taleb N. , 2009). 
 

• gefaseerd;  
In het boek van Noordam, “Projectrisicomanagement”, wordt aangegeven dat er ver-
schillende typen projecten zijn, met andere kosten en baten met verschillende tijd-
stippen’ (Noordam, Projectrisicomanagement, Hoe te sturen op het resultaat van uw 
ICT-investeringen, 2008). 
De methode dient duidelijk onderscheidt te maken in afgebakende fasen. 
 

• cyclisch; 
Uit het onderzoek van Bisnez Management in 2007 komt naar voren dat; “Het toe-
passen van cyclisch risicomanagement voorafgaande en tijdens de projectuitvoering 
leidt tot een hogere mate van tevredenheid (Noordam, Projectrisicomanagement, Hoe 
te sturen op het resultaat van uw ICT-investeringen, 2008).  
De methode dient onderscheid te maken tussen een lineaire (waterval) en cyclische 
oplossing. Er dient onderscheid te zijn in Tame, Messy en Wicked solutions 
(Hancock, 2010). De methode dient zo opgebouwd te zijn dat de fasen gezamenlijk 
een cyclisch proces vormen. 
 

• kwalitatief; 
Bij de beoordelingscriteria ‘gefaseerd’ is aangeven dat Noordam meerdere type pro-
jecten onderscheid, Hierbij zitten typen projecten waarin naast kwantitatieve aspecten 
eveneens kwalitatieve aspecten een kritische rol spelen. 
De methode dient naast kwantitatieve grootheden eveneens kwalitatieve factoren 
mee te nemen. Bij een kwantitatieve methode worden de risico's waar mogelijk ge-
kwantificeerd in meetbare criteria, in de praktijk vooral uitgedrukt in de financiële ge-
volgen. Terwijl bij een kwalitatieve methode waarderingen worden gegeven over de 
gelopen risico’s en eventuele gevolgen. Deze zijn niet in rekenkundige grootheden 
uitgedrukt. 

 

• openbaar; 
De essentie van de methode dient openbaar toegankelijk te zijn. Zodat deze zonder 
of tegen een geringe vergoeding gebruikt kan worden. Deze openbaarheid is voor de 
onderzoeker relevant om met minimale middelen een maximaal resultaat te kunnen 
behalen, maar is tevens van belang voor de controleerbaarheid van het onderzoek. 
Anderen dienen het experiment met dezelfde hulpmiddelen kunnen herhalen. En de 
meetmethode dient geverifieerd te kunnen worden. 
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• aanwezigheid van een risiconormeringsdatabase. 
De methode dient te beschikken over archetype risico’s. Of de methode heeft de mo-
gelijkheid om deze archetype risico’s flexibel uit te breiden of te verminderen, afhan-
kelijk van of risico’s of risicocategorieën van toepassing zijn op een project. Flyvbjerg 
en de iso-gecertificeerde FPA-methode (ISO & Nesma, 2003) pleiten in hun artikelen 
voor gebruik van referentie en normeringcasussen (Flyvbjerg, 2006)). FPA of Functie 
Punt Analyse is een methode waarmee de functionele omvang van een informatie-
systeem kan worden gemeten. Volgens Taleb: “Bedienen we ons in ons hoofd van re-
ferentiepunten en bouwen er overtuigingen omheen omdat het minder moeite kost 
een idee te vergelijken met een referentiepunt dan het zo volledig mogelijk te evalue-
ren” (Taleb, 2009). Normeringen en referentie maken het de betrokkenen makelijker. 
Door Halman is naast zijn Risico Diagnose Methoden eveneens gepleit voor het ge-
bruik van ‘lessons learned’ en referentie modellen (Halman & Keizer, 1992). Berlin et 
al concludeerde in zijn artikel ‘Comparison of estimation methods of cost and duration 
in IT projects’, dat: “Though the collection of data from previously completed local 
projects is necessary for successful estimation” (Berlin, Raz, Glezer, & Zviran, 2009).  
 
Zoals aan het begin van dit hoofdstuk 5.5 is aangegeven zijn de methoden niet alle-
maal risicoanalysemethoden. Een uitgebreidere beschrijving van de methoden en de 
beoordeling zijn te vinden in bijlage 4 Om de beoordeling overzichtelijk weer te geven 
zijn de methoden alfabetisch weergegeven in een multi criteria tabel: 
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Figuur 3 risico- en projectmeetmethoden 
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KPI toepasbaar nee nee nee nee kwn ja nee dls 

NARIS nee 
4
 ja ja nee nee kwn nee ja ja 

NRD nee nee nee ja nee kwn nee ja 
5
 ja 

OCTAVE nee ja nee ja nee kwn nee nee ja 

PMBOK ja nee nee nee nee kwn nee nee dls 

Prince2 ja ja nee ja nee kwn ja nee dls 

PTC nee nee nee nee nee kwn nee nee ja 

RCF nee ja ja nee ja dls nee ja dls 

RDM nee ja nee ja nee dls nee nee ja 

RISMAN nee ja nee ja nee dls nee nee ja 

SARA nee 
7
 ja nee 

9
 ja nee kwl ja nee ja 

SARIES nee nee nee ja ja kwn nee ja ja 

SBA nee 
3
 nee nee ja nee kwn nee nee ja 

SPRINT nee 
7
 nee nee 

8
 ja nee kwl nee nee ja 

BSC nee nee nee nee nee kwn nee nee nee 

CBA / 
KBA 

nee nee nee nee nee kwn nee nee nee 

CMM nee nee nee nee nee kwn ja nee nee 

CPM / 
MORT 

toepasbaar nee ja ja nee kwn nee nee nee 

FTA nee nee nee nee nee kwn ja nee nee 

HAZOP nee nee nee ja nee kwn ja nee ja 

MoCA toepasbaar nee nee nee nee kwn ja nee nee 

MuCa toepasbaar ja ja nee nee kwn ja nee nee 

PDCA toepasbaar nee nee nee nee kwn nee nee nee 

PERT toepasbaar nee nee ja nee kwn ja nee nee 

PM3 ja nee nee nee nee kwn nee nee nee 

SWOT toepasbaar nee nee nee ja kwl ja nee nee 
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1 - Alleen op software ontwikkelingsprojecten 

2 - kwn = voornamelijk kwantitatief 

     dls = deels kwalitatief 

     kwl = eveneens kwalitatief 

3 - Alleen van software ontwikkelingsprojecten 

4 - Er is een projectmodule beschikbaar, maar deze is niet specifiek op ICT gericht 

5 - Alleen over software ontwikkelingsprojecten 
6 - toepasbaar - Wil zeggen dat de methode niet wordt toegepast op het typen onderzochte 
     projecten maar dat de methode wel geschikt is om toe te passen 

7 - Alleen op informatiebeveiliging 

8 - Dit is de 'kleine' variant van SARA 

9 - Dit is de 'grote' variant van SPRINT 

10- Alleen op informatiebeveiliging van MKB 

11- Is het RisicoAnalyseMethode of afgekort RAM (ja), een analysemethode (nee) of 

      bevat risicoaspecten (dls) 
 
 
Berlin et al geeft in zijn artikel aan dat, “However, none of these estimation techniques is fully 
satisfactory in terms of accuracy and applicability”. Deze groep onderzoekers is evenmin een 
optimale meetmethode voor ICT-projecten tegengekomen. Het zijn vooral uitsluitend kwanti-
tatieve methoden en het ontbreken van een database van referenties en normeringen wordt 
door hun als een tekort aangemerkt (Berlin, Raz, Glezer, & Zviran, 2009). Voor risicobe-
heermethoden geldt voor de onderzoeker hetzelfde. Tot spijt van de onderzoeker is hij niet 
één risicoanalyse tegen gekomen welke volledig voldeed aan de acht criteria. De lijst is he-
laas niet uitputtend, wat betekent dat de onderzoeker: of de meest geschikte meetmethode 
misschien heeft gemist, Of er is vastgesteld dat, het vinden van de ideale meetmethode niet 
eenvoudig of openbaar is. In het onderzoek is gebruik gemaakt van de ZBC-risicoanalyse 
omdat deze het beste voldeed van de beschikbare methoden (Zijlstra, 2009). 
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6. De analyse van de meetresultaten
Het onderzoek heeft uit de interviews 

6.1.  Aantal projecten per primaat klasse
Van de onderzochte eenentwintig
projecten per primaat klasse 
(scheefheid = -0,2058) 
 
 
 

 

Figuur 

 
 
 
In de klasse ‘Hoog’ is slechts 
integraal wordt toegepast waren tijdens de meetperiode
nauwelijks beschikbaar (Het ene project wat is weergegeven in de meetresultaten was het 
enige project dat aan de eisen van de primaat klasse
van de meetgegevens uit deze klasse is te laag om hier conclusies
 
35% van de onderzochte projecten
seerd op het aantal projecten in de primaat klasse ‘Bovengemiddeld’ en ‘Hoog’)
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meetresultaten 
uit de interviews de volgende meetresultaten opgeleverd.

Aantal projecten per primaat klasse 
eenentwintig ICT-projecten zijn in de onderstaande figuur h

 weergegeven. Deze Gauss kromme is links scheef 

Figuur 4 aantal projecten per primaat klasse 

slechts één meetresultaat bekend. Projecten waarin risicomanagement
integraal wordt toegepast waren tijdens de meetperiode en in de onderzochte projecten
nauwelijks beschikbaar (Het ene project wat is weergegeven in de meetresultaten was het 

aan de eisen van de primaat klasse ‘Hoog’ voldeed). De betrouwbaarheid 
uit deze klasse is te laag om hier conclusies aan te verbinden.

projecten past meer dan gemiddeld risicomanagement
al projecten in de primaat klasse ‘Bovengemiddeld’ en ‘Hoog’)

 

3

7
6

1

aantal projecten per klasse

15-9-2011 

de volgende meetresultaten opgeleverd. 

projecten zijn in de onderstaande figuur het aantal 
links scheef verdeeld 

 

bekend. Projecten waarin risicomanagement 
en in de onderzochte projecten 

nauwelijks beschikbaar (Het ene project wat is weergegeven in de meetresultaten was het 
De betrouwbaarheid 

aan te verbinden. 

risicomanagement toe (geba-
al projecten in de primaat klasse ‘Bovengemiddeld’ en ‘Hoog’). 

1



Waarde beheren projectrisico’s 

versie: 1.2 definitief  Pagina 26 van 71    Datum:  15-9-2011 

6.2.  Uitloop van de doorlooptijd in dagen 
De meetresultaten van de bij de opdrachtnemers onderzochte projecten, zijn als volgt: 
 

  Project Locatie uitloop (dgn) Primaat klasse 

1 Realisatie applicatie Packaging Den Haag 3 Hoog 

8 Realisatie Virtuele Infrastructure Leiden -16 Bovengemiddeld 

15 Health check citrix omgeving Vlissingen -4 Bovengemiddeld 

14 Bouwen virtuele infrastructuur Den Haag -1 Bovengemiddeld 

17 Uitbreiding IT infrastructuur Venlo -1 Bovengemiddeld 

2 Applicatiemigratie Gemeente in Zuid-Holland 0 Bovengemiddeld 

3 Windows domein migratie Gemeente in Zuid-Holland 4 Bovengemiddeld 

12 Backup en Restore omgeving vernieuwen Zoetermeer -4 Gemiddeld 

16 SAN vervangingstraject Gemeente in Brabant -1 Gemiddeld 

7 Exchange en storage upgrade Zuidland 4 Gemiddeld 

5 Domein migratie Bunnik 19 Gemiddeld 

4 Bouwen Proof-of-concept Den Haag 24 Gemiddeld 

20 Afbouw decentraleservers Nederland 26 Gemiddeld 

21 Opbouw afdeling uitvoering Zoetermeer 89 Gemiddeld 

11 Backup en Restore omgeving vernieuwen Amstelveen 18 Onder gemiddeld 

6 Consolidatiescan  Tilburg 53 Onder gemiddeld 

19 Uitbreiding Cirtrix omgeving Eindhoven 83 Onder gemiddeld 

9 Backup to disk implementatie Amstelveen 20 Laag 

18 Realisatie nieuwe infrastructuur Nunspeet 55 Laag 

10 Backup implementatie Rotterdam 68 Laag 

13 Herziening SBC infrastructuur Rotterdam 114 Laag 

 
Tabel 1, Projecten uitlooptijd in dagen en primaat klasse 

6.3. Primaat klasse 
Door de projecten te sorteren op ‘primaat klasse’ en op overschrijding zijn de tien laagste en 
tien hoogste gesorteerde ieder in een klasse samengevoegd. Wanneer de projecten in wei-
nig en veel RM (risicomanagement) worden verdeeld, zijn de gemiddelde overschrijdingen 
van de projectdoorlooptijden: 
 
 

 Weinig RM Veel RM 
Gemiddeld aantal  
dagen overschrijding 

48 dagen -1½ dag 

Percentage overschrijding 53% -2% 
 

Tabel 2, Projecten uitlooptijd in dagen, primaat klasse laag en hoog 

 
Tot ‘Weinig RM’ behoren de projecten uit de Primaat klasse ‘Laag’, ‘Onder gemiddeld’ en de 
drie projecten met de grootste overschrijding uit de Primaat klasse ‘Gemiddeld’. Tot ‘Veel 
RM’ behoren de projecten uit de Primaat klasse ‘Hoog’, ‘Boven gemiddeld’ en de drie projec-
ten met de kleinste overschrijding uit de Primaat klasse ‘Gemiddeld’. Om tot een even aantal 
te komen is bij de verdeling in weinig en veel RM één project (21, ‘Opbouw afdeling uitvoe-
ring’, Zoetermeer) uit de primaat klasse ‘gemiddeld’ weggelaten. 
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Het overschrijdingspercentage
lijke gemiddelde in Nederland 
projecten bij de overheid, 2007)
is met 103,8% (55 procentpunten
ter. 

6.4. Uitloop van doorlooptijd
In onderstaande grafiek is het gemiddeld aantal
klasse’. 
 
 

In de grafiek is zichtbaar dat bij weinig
beheermethode (lage ‘primaat klasse’), de uitloopdagen
uitlooptijd van de projecten in procenten wordt uitgezet
sen de klassen groter: 
  

64,3 
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Het overschrijdingspercentage van de lage primaat klasse van 53% komt dicht bij het land
in Nederland van ongeveer 50% (Algemene Rekenkamer, Lessen uit ICT

projecten bij de overheid, 2007). Het overschrijdingspercentage van de hoge primaat kla
55 procentpunten) substantieel lager en de projectprestatie

Uitloop van doorlooptijd van projecten 
het gemiddeld aantal uitloopdagen uitgezet tegen de 

 
 
 

Figuur 5 uitloop per klasse in dagen 

 
 

dat bij weinig, of lage kwaliteit van, risicomanagement
(lage ‘primaat klasse’), de uitloopdagen kwantitatief hoger 

in procenten wordt uitgezet tegen de klasse, 

 

51,3 

22,4 

-3,0 

uitloop per klasse (dagen)

15-9-2011 

van de lage primaat klasse van 53% komt dicht bij het lande-
(Algemene Rekenkamer, Lessen uit ICT-

van de hoge primaat klasse 
prestatie substantieel be-

uitgezet tegen de ‘primaat 

 

risicomanagement als project-
hoger zijn. Wanneer de 

 is het verschil tus-

3,0 
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  Project 

1 Realisatie applicatie packaging

15 Health check Citrix omgeving 

8 Realisatie Virtuele Infrastructuur

14 Bouwen virtuele infrastructuur

17 Uitbreiding IT infrastructuur 

2 Applicatiemigratie 

3 Windows domein migratie 

12 Backup en Restore omgeving vernieuwen

16 SAN vervangingstraject 

20 Afbouw decentrale servers 

21 Opbouw afdeling uitvoering 

7 Exchange en storage upgrade

5 Domein migratie 

4 Bouwen Proof-of-Concept 

18 Realisatie nieuwe infrastructu

13 Herziening SBC infrastructuur

9 Backup to disk implementatie

10 Backup implementatie 

6 Consolidatiescan  

11 Backup en Restore omgeving vernie

19 Uitbreiding Citrix omgeving 

 
Tabel 3, Projecten uitlooptijd

 
In onderstaande grafiek is de 
klasse’: 
 

Figuur 
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Locatie 

Uitloop 

(%) 

ackaging Den Haag 5% Hoog

 Vlissingen -100% Bovengemiddeld

alisatie Virtuele Infrastructuur Leiden -38% Bovengemiddeld

Bouwen virtuele infrastructuur Den Haag -4% Bovengemiddeld

 Venlo -4% Bovengemiddeld

Gemeente in Zuid-Holland 0% Bovengemiddeld

Gemeente in Zuid-Holland 5% Bovengemiddeld

Backup en Restore omgeving vernieuwen Zoetermeer -10% Gemiddeld

Gemeente in Brabant -2% Gemiddeld

Nederland 9% Gemiddeld

Zoetermeer 11% Gemiddeld

Exchange en storage upgrade Zuidland 17% Gemiddeld

Bunnik 22% Gemiddeld

Den Haag 23% Gemiddeld

Realisatie nieuwe infrastructuur Nunspeet 43% Laag

Herziening SBC infrastructuur Rotterdam 46% Laag

Backup to disk implementatie Amstelveen 67% Laag

Rotterdam 78% Laag

Tilburg 34% Onder gemiddeld

Backup en Restore omgeving vernieuwen Amstelveen 64% Onder gemiddeld

Eindhoven 86% Onder gemiddeld

, Projecten uitlooptijd in procenten en primaat klasse 

grafiek is de gemiddelde uitloop in procenten uitgezet tegen de ‘primaat 

 

Figuur 6 uitloop per klasse in procenten 

Uitloop per klasse (%)

15-9-2011 

Primaat klasse 

Hoog 
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Laag 

Laag 
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Laag 

Onder gemiddeld 
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Onder gemiddeld 

 

in procenten uitgezet tegen de ‘primaat 
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In de primaat klasse ‘Hoog’ is de doorlooptijd verkorting lager dan de drie primaat klassen 
‘Laag’, ‘Onder gemiddeld’ en ‘Gemiddeld’. De grootste verkorting van de doorlooptijd is bij de 
primaat klasse ‘Bovengemiddeld’. In de primaat klasse ‘Boven Gemiddeld’ is de spreiding het 
grootst (tussen -100% en +5%). 
 
In onderstaande grafiek is het aantal projecten per ‘primaat klasse’ in procenten en cumula-
tief weergegeven: 
 
 

 
 

Figuur 7 aantal projecten per primaat klasse (%) 

 
In de grafiek is zichtbaar dat 33% van de projecten in de primaat klasse ‘laag’ of ‘onder ge-
middeld’ zit. In de onderzochte projecten wordt (te) weinig aan risicomanagement gedaan. 
 
 

6.5. Lineaire regressie 
 

Uitloop (%) Primaat klasse 

58% laag 

61% Onder gemiddeld 

9% Gemiddeld 

-23% Bovengemiddeld 

5% Hoog 

 
Tabel 4, Projecten uitlooptijd in procenten per primaat klasse 

 
De lineaire regressie van de primaat klassen is -0,192 of -19,2%. Een betere ‘Primaat klas-
se’, wat overeenkomt met meer of beter (integraal) risicomanagement toepassen in projec-
ten, levert substantieel minder doorlooptijd overschrijding op in de projecten van dit onder-
zoek. 

19% 14%
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6.6. Berekende regressie
Op basis van de laagste drie primaat klassen
deld’ en ‘Hoog’ berekend op respectiev
de klasse verdeling als volgt zijn:
 

Tabel 5, Berekende projecten uitlooptijd

 

6.7. projectbeheermethode
De meest gebruikte projectbeheermethode is Prince2
jecten gebruiken achttien projecten
Tien van deze projecten (48%) maakt eveneens gebruik van een 
met de populariteit van Prince2 als projectbe
de projecten gebruik gemaakt van
(Noordam & Boer, Projectman
 

6.8. Uitloop naar project afrondingsdatum
Wanneer de uitlooppercentage
werden gemeld is te zien dat de doorlooptijd overschrijding
derd. Projecten die later werden afgerond hebben niet substantieel hogere of lagere ove
schrijdingen. Er is geen sprake van een leercurve
teren door minder in doorlooptijd
van de projecten neemt eveneens niet t
 
 

Figuur 8
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Berekende regressie 
Op basis van de laagste drie primaat klassen is de trend voor primaat klasse
deld’ en ‘Hoog’ berekend op respectievelijk; 5% en 2%. Op basis van ‘trend’ berekening

deling als volgt zijn: 

Uitloop 

(%) Primaat klasse 

43% laag 

20% Onder gemiddeld 

9% Gemiddeld 

5% Bovengemiddeld 

2% Hoog 

 

, Berekende projecten uitlooptijd in procenten per primaat klasse

projectbeheermethode 
De meest gebruikte projectbeheermethode is Prince2. Van de eenentwintig

projecten (86%) de Prince2-methode als projectbeheer methode
Tien van deze projecten (48%) maakt eveneens gebruik van een risklog
met de populariteit van Prince2 als projectbeheersysteem. In Nederland worden in 

gemaakt van de Prince2 projectbeheermethode (Derksen, 2006)
(Noordam & Boer, Projectmanagementenquete, 2007). 

Uitloop naar project afrondingsdatum 
percentages worden afgezet tegen de datums dat de projecten gereed 

is te zien dat de doorlooptijd overschrijding van de projecten
Projecten die later werden afgerond hebben niet substantieel hogere of lagere ove

Er is geen sprake van een leercurve waardoor de projecten
door minder in doorlooptijd te overschrijden. Het overschrijden van de doorlooptijden

jecten neemt eveneens niet toe. 

 
8 Uitlooppercentage project naar afronddatum 

f-08 j-09 n-10

Uitloop (%)

Uitloop (%)

15-9-2011 

maat klasse ‘Boven Gemid-
Op basis van ‘trend’ berekening zou 

in procenten per primaat klasse 

eenentwintig onderzochte pro-
als projectbeheer methode. 

risklog. Dit komt overeen 
worden in 73% van 
(Derksen, 2006) en 

worden afgezet tegen de datums dat de projecten gereed 
van de projecten niet is veran-

Projecten die later werden afgerond hebben niet substantieel hogere of lagere over-
ten steeds beter pres-

den van de doorlooptijden 

 

Uitloop (%)
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6.9. Projectomvang en gemiddelde uitlooptijd
Projecten worden naar projectbudget
2009), namelijk: 
 
 

• Tot € 75.000,-; 

• Van € 75.000,- tot € 1.500.000,

• Boven € 1.500.000,-. 
 
 
In onderstaande grafiek is de gemiddelde uitloop
vang categorie: 
 
 

Figuur 

 
Het aantal uitloopdagen van projecten met een langere doorlooptijd is groter.

6.10. Besparing projectkosten
Het onderzoek is gericht op doorlooptijd en niet op project
compleet overzicht geeft de onderzoeker 
 
Er wordt bij de berekening van de besparingen
(8 uur á € 125,-) kost. Met een gemiddelde verkorting van 55 procentpunten of 49,5 dagen 
kortere doorlooptijden van de onderzochte projecten
primaat klasse ‘Laag’: € 49.500,
Deze besparing op projectkosten
bonussen (of het niet hoeven betalen van boetes
een project eerder wordt opgeleverd kunnen inkomsten van het product (of besparing) op
een vroegere datum ingang gaan vinden en facturen
verstuurd worden. 
De minder duidelijke opbrengsten van een eerdere aanwezigheid op de markt
duct of dienst uit een project 
voordelen op het eerder overdragen van veran
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Projectomvang en gemiddelde uitlooptijd 
Projecten worden naar projectbudget in het ZBC-model verdeeld in drie categorieën

€ 1.500.000,-; 

is de gemiddelde uitloop in dagen weergegeven 

 

Figuur 9 Projectomvang en aantal dagen uitlooptijd 

Het aantal uitloopdagen van projecten met een langere doorlooptijd is groter.

Besparing projectkosten 
is gericht op doorlooptijd en niet op project- of besparing

geeft de onderzoeker de besparingskosten hier weer. 

bij de berekening van de besparingen uitgegaan dat een (project
kost. Met een gemiddelde verkorting van 55 procentpunten of 49,5 dagen 

kortere doorlooptijden van de onderzochte projecten, is de besparing voo
49.500,- per projectmedewerker.  

Deze besparing op projectkosten is zonder de besparingen in de opbrengsten
(of het niet hoeven betalen van boetes voor te laat opleveren) en re

eerder wordt opgeleverd kunnen inkomsten van het product (of besparing) op
een vroegere datum ingang gaan vinden en facturen kunnen door de uitvoer

De minder duidelijke opbrengsten van een eerdere aanwezigheid op de markt
 zijn in de genoemde besparing niet meegenomen. Net als de 

op het eerder overdragen van verantwoordelijkheden tijdens de projectfasen
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in drie categorieën (Zijlstra, 

gegeven per de projectom-

 

Het aantal uitloopdagen van projecten met een langere doorlooptijd is groter. 

of besparingskosten. Voor een 
 

oject) mandag € 1.000,- 
kost. Met een gemiddelde verkorting van 55 procentpunten of 49,5 dagen 

voor een project uit de 

is zonder de besparingen in de opbrengsten, vroeg lever-
voor te laat opleveren) en rentekosten. Als 

eerder wordt opgeleverd kunnen inkomsten van het product (of besparing) op 
uitvoerenden eerder 

De minder duidelijke opbrengsten van een eerdere aanwezigheid op de markt van het pro-
zijn in de genoemde besparing niet meegenomen. Net als de 

tijdens de projectfasen. 



versie: 1.2 definitief  Pagina 

Bij het berekenen van de kosten van risicomanagement is 
werkzaamheden. En van werkzaamheden die wekelijks gedurende het project uitgevoerd 
dienen te worden. Per primaat klasse is de
zoeker vanuit zijn praktijkervaring vastgesteld op:
 
 
 

Onder gemiddeld

Bovengemiddeld

Tabel 6

 
Voor de risicoanalyse en uitvoering van de reguliere risicowerkzaamheden
van de projectmedewerkers gehanteerd van 
projectmedewerkers de risicowerkzaamheden uitvoeren. Hierdoor is eveneens de invloed op 
de doorlooptijd van het project verwerkt.
De tijd (en daarmee de kosten) en 
den verlaagd door gebruik te gaan maken van een risicohulpmiddel. Hierbij kan gedacht 
worden aan het gebruik van referentie analyses of risicoanalysesoftware.
In onderstaande grafiek zijn per project
verbeteringen naar een hogere ‘primaat klasse
 
 
 
 

Figuur 10 Kosten en opbrengsten
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rekenen van de kosten van risicomanagement is uitgegaan van 
werkzaamheden. En van werkzaamheden die wekelijks gedurende het project uitgevoerd 
dienen te worden. Per primaat klasse is de tijdsduur van de werkzaamheden

vanuit zijn praktijkervaring vastgesteld op: 

primaat klasse 

initieel 

(uren) 

regulier 

(uren/week) 

Laag 12 0 

Onder gemiddeld 16 2 

Gemiddeld 24 3 

Bovengemiddeld 40 4 
 

6 Initiële en reguliere risicomanagement uren 

risicoanalyse en uitvoering van de reguliere risicowerkzaamheden
van de projectmedewerkers gehanteerd van € 125,- per uur. De aanname hierbij is dat de 
projectmedewerkers de risicowerkzaamheden uitvoeren. Hierdoor is eveneens de invloed op 
de doorlooptijd van het project verwerkt. 
De tijd (en daarmee de kosten) en de doorlooptijd van een risicoanalyse kunnen verder wo
den verlaagd door gebruik te gaan maken van een risicohulpmiddel. Hierbij kan gedacht 

gebruik van referentie analyses of risicoanalysesoftware. 
per project de kosten en de opbrengsten wee

verbeteringen naar een hogere ‘primaat klasse’: 
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Van de eenentwintig onderzochte projecten bleek de verbetering van de primaat klasse 
‘Laag’ naar ‘Onder gemiddeld’ gemiddeld k€ 1,5 te kosten en k€ 13 op te leveren per project. 
Om een project te verbeteren van de primaat klasse ‘Onder gemiddeld’ naar ‘Gemiddeld’ 
kost per project gemiddeld k€ 6,7 en levert k€ 28 op. Om een project te verbeteren van de 
primaat klasse ‘Gemiddeld’ naar ‘Boven gemiddeld’ kost gemiddeld k€ 18,2 en levert per 
project k€ 25 op. Voor deze verbeteringen geldt dat de opbrengsten hoger zijn dan de kos-
ten. Om een project te verbeteren van de primaat klasse ‘Boven gemiddeld’ naar ‘Hoog’ kost 
gemiddeld k€ 8,4 en levert per project k€ 3 op. Hier zijn de kosten hoger dan de opbreng-
sten. 
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7. Oplossingen 
Van de onderzochte projecten zit 19% in de laagste primaat klasse, deze kunnen het een-
voudigst en het meeste verbetering realiseren op het verkorten van de projectdoorlooptij-
den.Om de projectdoorlooptijd minder te laten overschrijden dient meer en integraal risico-
management te worden toegepast.  
 
 
Volgens Van Staveren kan een risicomodel vijfhonderd variabelen bevatten (Staveren, 
2009). In de Risico Diagnose Methode (Halman & Fröhlichs, 2006) wordt het aantal van 
veertig tot vijftig nagestreefd. Maar niet alle vijfhonderd of vijftig risicovariabelen hoeven bij 
de eerste stappen van risicomanagement te worden gerealiseerd. Uit dit onderzoek komt 
naar voren dat verbeteren van de primaat klasse ‘Laag’ naar ‘Onder gemiddeld’ een positie-
ve invloed heeft op de verbetering van de projectdoorlooptijd. Met de verbetering naar de 
primaat klasse ‘Gemiddeld’ en ‘Boven gemiddeld’ is een vergelijkbaar resultaat van verbete-
ring van projectdoorlooptijden te behalen. Hierdoor is een gefaseerde groei in risicomana-
gement mogelijk en te adviseren. In de eerste verbeterslag hoeft niet direct volledig aan inte-
graal risicomanagement te worden gedaan. De oplossingen worden afhankelijk van de huidi-
ge primaat klasse geleidelijk ingevoerd. 
 

7.1.1.  Oplossings- en verbeteringsfase 1 
De eerste oplossings- en verbeteringsfase richt zich op projecten uit de laagste primaat klas-
se. Hier wordt vooraf nihil aan risicoanalyse gedaan en er wordt in een aantal gevallen ge-
heel geen risklog opgesteld of aan enige vorm van risicoanalyse gedaan. De eerste winst op 
doorlooptijd wordt gerealiseerd door een risklog op te stellen met behulp van een risicoana-
lyse. Voornamelijk de communicatie over en de uitvoering van de risicoanalyse draagt bij 
aan minder overschrijding van de doorlooptijd omdat de planning wordt afgestemd op de 
aanwezige risico’s. 
 

7.1.2.  Oplossings- en verbeteringsfase 2 
De tweede oplossingsfase is gericht op projecten uit de primaat klasse ‘onder gemiddeld’. 
Het vooraf opgestelde risklog dient tijdens de projectuitvoering actief risicobeheer te initiëren. 
Doordat risico’s binnen het project worden beheerd zullen afwijkingen tijdens de uitvoering 
eerder worden opgemerkt en zal er niet een discussie gaan plaats vinden over de te nemen 
acties en dat er actie ondernomen dient te worden. Deze acties, de risicobeheer maatrege-
len zijn namelijk bij de risicoanalyse vastgesteld, net als over wie de actie onderneemt en 
wanneer de actie ondernomen dient te worden. Er is namelijk vastgesteld wat de grenswaar-
den zijn. De overschrijding van de doorlooptijd zit nu in de uitloopmarge en het projectbuffer 
kan aangesproken worden. Wanneer een risico werd geaccepteerd, is de overschrijding van 
de doorlooptijd kleiner dan wanneer bij het opmerken van de afwijking reactief actie wordt 
ondernomen. Afwijkingen worden te vaak pas opgemerkt als er te veel tijd is verstreken na 
het daadwerkelijk optreden van de oorzaak van de afwijking. Mede omdat de oorzaken niet 
worden gesignaleerd maar alleen de gevolgen (bijvoorbeeld het te laat opleveren van een 
project of een deliverable). 
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7.1.3.  Oplossings- en verbeteringsfase 3 
De derde oplossingsfase richt zich op projecten uit de primaat klasse ‘gemiddeld’. In de 
voorgaande oplossingsfasen wordt aan meer risicomanagement gedaan, maar dit is nog niet 
gericht op verbeteren van het risicomanagement zelf.  
 
In oplossingfase drie worden normeringen en reference class forecasting (Flyvbjerg, 2006) 
toegevoegd zodat een basis ontstaat dat projecten op basis van ‘fixed price’ uitgevoerd kun-
nen worden. Projectrisico’s worden nu met ervaringsgegevens vergeleken zodat kwalitatief 
betere inschattingen worden gedaan. Door naar referentieprojecten te kijken tijdens de risi-
coanalyse komen risico’s aan bod die niet door het risicoanalyseteam herkend zouden wor-
den of (nog) niet bekend zijn bij het projectteam. 
Het rapporteren en evalueren van risico’s in projecten is belangrijk omdat deze voor de vol-
gende projecten een informatiebron vormen waaruit de lessons learned, normeringen en 
risico’s gehaald kunnen worden. Het is te adviseren om deze informatie in een database vast 
te leggen zodat er een adequate archivering plaats kan vinden, de informatie gebackupt kan 
worden, categorisering en opzoeken eenvoudig zijn en dat het bijwerken van de informatie 
centraal kan plaats vinden. 

7.1.4.  Oplossings- en verbeteringsfase 4 
De vierde oplossings- en verbeteringsfase is het omzetten van een project naar een pro-
gramma met meerdere kortere projecten. Kleinere projecten hebben een lagere overschrij-
ding van projectdoorlooptijden en hebben als voordeel dat de complexiteit lager, terugkoppe-
ling sneller is en dat de lessons learned gebruikt kunnen worden in de volgende projecten.  
 
De onderzoekgegevens bevestigen dat projecten met een looptijd korter dan drie maanden 
minder de doorlooptijd overschrijden (7%) in vergelijk met de projecten met een langere 
doorlooptijd (36%). Vanuit de literatuur van Kroon is bekend dat: “kleinere projecten 2/3 op 
tijd en binnen budget afgerond worden, met een meetbare meerwaarde voor de organisaties” 
(Kroon F. , 2009). Door de onderzoeker wordt vanuit zijn praktijk aangenomen dat dit te ma-
ken heeft dat veranderingen binnen drie maanden kleiner zijn dan veranderingen over een 
groter tijdsbestek en omdat de onzekerheid toeneemt naar mate de tijdshorizon groter wordt. 
 
Het advies is om waar mogelijk projecten met looptijd van meer dan drie maanden om te 
zetten in een programma. Dit programma op te bouwen uit meerdere kleinere projecten ieder 
met een looptijd van maximaal drie maanden. Het voordeel hiervan is snellere terugkoppe-
ling van eindproducten (maximaal na drie maanden), per project kan een ‘go no-go’ beslis-
singen worden genomen en het ‘go no-go’ besluit kan op een geactualiseerde planning wor-
den genomen. De ‘lessons learned’ kunnen worden meegenomen in de volgende projecten. 

7.1.5.  Oplossings- en verbeteringsfase 5 
De vijfde oplossings- en verbeteringsfase is het om projectrisicomanagement integraal en 
cyclisch toe te passen.  
 
Organisaties die projecten uitvoeren en in de primaat klasse ‘Boven gemiddeld’, dienen inte-
graal risicomanagement in hun projecten te gaan verbeteren als beheersysteem van hun 
projecten. Geconstateerd is dat organisaties die in deze klasse vallen risicomanagement niet 
als een cyclisch proces benaderen.  
Bij aanvang van een project worden risico’s voornamelijk binnen de verantwoordelijkheid van 
het projectteam geïnventariseerd en maatregelen bedacht. Project of risico-evaluatie komt 
daar niet of weinig voor waardoor leerervaringen verloren gaan en normeringen niet worden 
bij gesteld. 
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Het invoeren van integraal risicomanagement is een verandering voor organisaties. Verande-
ringen doorvoeren kan projectmatig worden gerealiseerd. Het gaat buiten de scope van dit 
onderzoek om er hier verder op in te gaan. Een verandertraject en wat hier bij komt kijken is 
onder andere door Van Staveren in zijn boek “Risk, Innovation & Change“ (Staveren, 2009) 
uitgebreid toegelicht. Voor meer informatie hierover wordt door de onderzoeker graag naar 
dergelijke bronnen verwezen. 
 
Het gebruik van Prince2, als projectbeheersysteem voor de meeste projecten (zowel in het 
Nederland 73% als in de onderzochte projecten 86%), is een beheermethode die primair is 
gericht op het project zelf. Het zwaartepunt ligt vooral op het beheer van het project en het 
projectteam zelf en minder op de omgeving van het project. Eveneens is deze methode 
vooral kwantitatief van aard. Voornamelijk het aantal uren en het budget krijgen, naast door-
looptijd de aandacht. 
Het inzetten van mensen op projectrollen veronderstelt dat deze te allen tijde beschikbaar 
zijn. Hiermee wordt voorbij gegaan aan de andere werkzaamheden die de tijdelijke project-
medewerkers er naast uitvoeren. Een aparte resource planning of een (Multi) Critical Chain 
Project Management  (Goldratt E. , 1997) is meer dan wenselijk maar schaars. 
 
Critical Chain Project Management is gebaseerd op de ‘Theory Of Constraints’. Goldratt 
geeft in de ‘Theory Of Constraints’ (TOC), aan dat de activiteiten die op het kritieke pad lig-
gen invloed hebben op de doorlooptijd van een project (Goldratt E. M., 1997). Dit heeft als 
consequentie dat alleen als in de activiteiten die op het kritieke pad liggen meer uren worden 
besteed de doorlooptijd voor de opdrachtgever wordt vergroot. Het risico dat een project te 
laat wordt opgeleverd is dan voor de opdrachtgever en niet voor de opdrachtnemer. De op-
drachtnemer heeft waarschijnlijk wel wat uit te leggen maar de opdrachtgever heeft last van 
de langere doorlooptijd. Voor de activiteiten buiten het kritieke pad ligt het besteden van 
meer tijd bij de opdrachtnemer, meer tijd besteden levert geen kortere doorlooptijd op, wel 
meer kosten. 
 
De ‘Theory Of Constraints’, reduceert 'beheercomplexiteit' en geeft prioriteit. Doordat bij 
voorkeur één 'bottleneck' wordt gecreëerd heeft deze de hoogste prioriteit. Door de unieke 
(als in enige) positie en hoge prioriteit wordt het beheren van het totale project bijna volledig 
bepaald door het beheren van die ene 'bottleneck'. Waarbij de complexiteit van het beheer is 
geminimaliseerd. 
 
Naast resourceplanning heeft een voornamelijk kwantitatieve beheermethode de neiging om 
de zachte factoren zoals cultuur en politiek (belangen en conflicten) onder te belichten. Juist 
in cultuurverschillen tussen het projectteam en de opdrachtverstrekkende organisatie zijn 
grote faalfactoren te vinden (Huguenin Paul, 2007). Deze hangt direct samen met communi-
catie, volgens het gevoel van de onderzoeker een andere kritische succes factor voor projec-
ten. Juist deze zachte factoren werden gemist in de onderzochte (risico) meetsystemen. 
Soms aanwezig maar het gewicht van deze zachte factoren worden naar mening van de 
onderzoeker te laag gewaardeerd. 
 
De project- en de organisatiecultuur beïnvloeden samen de resultaten van het project. In 
2007 heeft Paul Huguenin in zijn boek: “Verborgen orde, Systeemmanagement van organi-
saties” cultuurtypen beschreven. In de beoordeling is het vooral van belang hoe de project-
cultuur samenwerkt met de organisatiecultuur. Huguenin spreekt hier van: “spanningen tus-
sen domeinen” (Huguenin Paul, 2007). In bijlage 5 is de essentie weergegeven van het boek 
van Paul Huguenin. 
De onderzoeker is van mening dat cultuur te weinig als kritische succes factor wordt meege-
nomen bij de realisatie van projecten en bij de analyse van projectrisico’s. Cultuurverschillen 
hebben inherent risico’s in zich. 
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8. Discussie 
In de literatuurstudie van dit onderzoek is de onderzoeker geen literatuur tegen gekomen die 
volledig overeenkomt met het onderzoeksonderwerp. Projecten worden op basis van bud-
getgegevens onderzocht in plaats van doorlooptijd. Of onderzoeken richten zich op bouwpro-
jecten en niet op ICT-projecten. Of onderzoekers richten zich niet op Nederlandse projecten 
of zijn geen Nederlandse onderzoekers. De beschikbare literatuur die dicht bij het onder-
zoeksonderwerp in de buurt komt, heeft betrekking op software ontwikkelingsprojecten op 
het Noord Amerikaanse continent (Barki, Rivard, & Talbot, 2001); (Conrow & Shishido, 
1997); (Keil, Mann, & Rai, 2000).  

8.1. Risicomanagement en projecten 
In de jaren negentig van de vorige eeuw en in het eerste millennium van deze eeuw hebben 
verschillende onderzoekers software ontwikkelingsprojecten onderzocht. Mede bepaald 
doordat de DARPA (Onderdeel van de Amerikaanse Defensie) software als kritisch instru-
ment of als bedrijfskritisch5 onderdeel veelvuldig toepaste (Boehm, 1991). Juist in de be-
drijfskritische software zaten veel fouten waardoor er een duidelijke aanleiding was om risi-
comanagement te gaan betrekken in software ontwerpprojecten. Ondanks deze betrokken-
heid van onderzoeken en de projecten, is de overschrijding van de Amerikaanse projecten in 
absolute bedragen en in percentages niet lager, maar juist hoger. In een onderzoek uit 1996 
van Standish (Standish R. G., 1996), is de gemiddelde budgetoverschrijding 89% en hebben 
80% van de projecten een overschrijding. In 2009 werd door Standish een daling met 32% 
van ‘projectsuccessen’ ten opzichte van het voorgaande jaar gerapporteerd (Standish, 
2009).  

8.2. Projectprestatie en -succes 
Diverse onderzoekers hebben gekeken naar het (on)mogelijke van het definiëren van ‘pro-
jectsucces’ (Thomas & Fernández, 2008); (Waterbridge, 1998). Volgens deze onderzoeken 
is projectsucces stakeholder afhankelijk en er wordt geen onderscheid gemaakt tussen het 
product- en projectsucces. In de dynamiek van de praktijk wordt veelal de projectmanager 
afgerekend voor de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever. Een resultaat wat mede 
wordt bepaald omdat een opdrachtgever van een project geen of te weinig aandacht heeft 
voor: risicomanagement, leerervaringen uit voorgaande projecten, machtsverhoudingen en 
cultuurverschillen (Thomas & Fernández, 2008); (Standish R. G., 1996); (Flyvbjerg, 2006); 
(Schrijvers, 2002); (Huguenin Paul, 2007).  

8.3. Betrouwbaarheid (project) informatie 
Taleb, Schrijver en Flyvbjerg hebben gewezen op de kleuring van projectinformatie, het poli-
tieke proces en menselijke aspecten die een rol spelen bij projecten (Taleb N. N., 2010); 
(Schrijvers, 2002); (Flyvbjerg, 2006).  
Volgens Jones en Euske komt het moeilijk verkrijgen van projectinformatie waarschijnlijk 
mede voort uit: “Strategisch onjuiste weergave van de geplande, systematische vervorming 
of onjuiste voorstelling van feiten. Liegen als reactie op prikkels in het begroting proces. 
Voorbeelden van strategische valse verklaringen bij het budgetteren illustreren dat het gaat 
om een voorwaardelijke strategie waarmee gereageerd wordt op een systeem van belonin-
gen in een sterk concurrerende spel waar beperkte middelen aanwezig zijn"(Jones en Eus-
ke, 1991). Flyvbjerg beschreef de strategische onjuiste voorstelling van zaken binnen en 
over (bouw)projecten met als gevolg overschrijding van de kosten in openbare werken pro-
jecten (Flyvbjerg, 2006). 
 

                                                
5
 Als in bedrijvigheid of operationeel wat voor private als voor publieke organisaties geldt. 
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Het verkrijgen van de volledige en juiste informatie kost veel overredingskracht van de inter-
viewer. Hierbij spelen de belangen in en rondom de projecten een belangrijke rol (Schrijvers, 
2002). Ondanks de genoemde invloeden6 en mede dankzij de keuze van de onderzoeker om 
met de doorlooptijd van de onderzochte projecten het onderzoek uit te voeren en de relatie 
van de onderzoeker met de geïnterviewden, heeft het onderzoek: duidelijke, substantiële 
resultaten en betrouwbare informatie opgeleverd.  
Doordat projecten zijn onderzocht: met en zonder risicomanagement en er zowel absolute 
als relatieve resultaten zijn vastgesteld, zijn deze tekortkomingen in de onderzochte ICT-
projecten ondervangen. Hierdoor is het onderzoekresultaat:‘ verbeteren van de doorlooptijd 
van ICT-projecten als gevolg van het gebruik van risicomanagement als projectbeheerme-
thode’, niet beïnvloed. De absolute waarden van de projectprestaties zouden kunnen afwij-
ken, maar hiervoor heeft de onderzoeker minimaal meerdere stakeholders per project geïn-
terviewd. Door het anonimiseren van de onderzoekgegevens, de persoonlijke contacten van 
de onderzoeker en de uitleg over het gebruik van de meetgegevens, is de onderzoeker er 
van overtuigd dat de gegevens representatief zijn en een juiste weergave geven van de re-
sultaten van de onderzochte projecten. 

8.4. Normering en referenties 
Verschillende onderzoeken hebben in de software ontwikkelprojecten geleid tot een norme-
ringssysteem (Hill, Thomas, & Allen, 2000), onder andere namelijk de ISO-gecertificeerde 
Functiepuntanalyse (NESMA, 1998); (ISO & Nesma, 2003) en in bouwprojecten de Referen-
ce Class Forcasting (Flyvbjerg, 2006). Er zijn voor de FPA-methode eveneens databases 
beschikbaar maar deze zijn niet openbaar. In software ontwikkelingsprojecten zijn tevens 
leveranciers actief (o.a. Garansys en IMN) die naast of in plaats van de Prince2-methode 
gebruik maken van Critical Chain Project Management of CCPM (Goldratt E. , 1997). Hier-
door omvat de resourceplanning bewust of onbewust partieel risicomanagement (resource- 
en personele risico’s) en wordt er gebruik gemaakt van referenties en normeringen.  

8.5. Niet Europees 
Door Baccarini et al is in 2004 aangegeven: “Risk management is an essential process for 
the successful delivery of IT projects” (Baccarini, Salm, & Love, 2004). Het onderzoek richtte 
zicht op ICT-projecten en heeft plaats gevonden in Australië. In Australië is door Baccarini et 
al het belang van risicomanagement voor ICT-projecten aangegeven. Europese of Neder-
landse onderzoeken ontbreken. Met dit onderzoek is een eerste stap gezet om hieraan te-
gemoet te komen. 

8.6. Integraal en partieel risicomanagement 
Kumar concludeert in zijn artikel: ‘Managing risks in IT projects: an options perspective’, dat: 
“the importance of categorizing risk management in IT projects into risk reduction and risk 
hedging strategies, since some risk in IT projects cannot be eliminated” (Kumar, 2002). Ku-
mar geeft hiermee aan dat risicomanagement belangrijk is voor ICT-projecten, dat risicoma-
nagement integraal dient te zijn en dat, ondanks dat met risicomanagement geen rampen 
voorkomen gaan worden, risicomanagement wel resultaten oplevert. Risicomanagement 
levert zowel partieel als integraal betere projectprestaties. De onderzoeker komt tot dezelfde 
bevindingen en zal in hoofdstuk 7 per ‘primaat klasse’ geleidelijke oplossingen geven. Waar-
bij integraal risicomanagement betere projectprestaties oplevert dan partieel risicomanage-
ment. 

                                                
6
 Cialdini heeft in zijn boek ‘Invloed’ zijn bevindingen uit diverse onderzoeken samengevoegd (Cialdini, 2001). 
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8.7. Steekproef 
Het aantal onderzochte projecten is vanuit transparantie en efficiëntie van het onderzoek, 
minimaal gehouden (Geurts, 1999). In onderzoeken die op risicomanagement in software 
ontwikkelingsprojecten zijn gericht, zijn zowel grotere steekproeven als kleinere steekproe-
ven onderzocht. Volgens Moløkken en Jørgensen heeft de omvang van de steekproef geen 
invloed op de bevindingen (Moløkken & Jørgensen, 2004). Ondanks het beperkte aantal on-
derzochte projecten is de onderzoeker ervan overtuigd dat de substantiële ‘trend’, een nega-
tieve regressie van 19 procentpunten, geldt voor meer dan alleen de onderzochte projecten. 

8.8. Gedifferentieerde belangen 
Zoals in hoofdstuk 8.2 is aangegeven, de projectprestatie verschillend per stakeholder 
(Thomas & Fernández, 2008); (Waterbridge, 1998). In de onderzochte ICT-projecten gaat dit 
eveneens op. Voor de uitvoerende partijen (opdrachtnemers) van de onderzochte projecten 
heeft ‘minder overschrijding van de doorlooptijd’ effect op het aantal uit te voeren uren of 
bezetting van de medewerkers van de deze partijen, de projectmedewerkers. De bezetting 
neemt af en projecten worden in een korter tijdsbestek uitgevoerd. Dit vereist een strakkere 
resource planning en er zullen meer projecten (of omvangrijkere projecten) per jaar uitge-
voerd dienen te worden om dezelfde bezettingsgraad te verkrijgen bij de medewerkers van 
de opdrachtnemers. Het gebruik van Functiepuntanalyse (NESMA, 1998) en CCPM in soft-
ware ontwikkelingsprojecten en Reference Class Forcasting (Flyvbjerg, 2006) in bouwprojec-
ten zijn hier een voorbeeld van. 
Voor projecten, die op basis van ‘fixed price’ worden uitgevoerd, is dit een voordeel voor de 
opdrachtnemers omdat er nu meer projecten gerealiseerd kunnen worden en de opbreng-
sten kunnen toenemen. Voor nacalculatie projecten is dit een nadeel omdat er inkomsten 
wegvallen voor de opdrachtnemers omdat er minder uren gefactureerd kunnen worden. 

8.9. Schaalbare variabelen en ankeren 
Taleb beschreef in zijn boek “De Zwarte zwaan” uit 2008 de invloed van de (project) omge-
ving. De gebruikte, voornamelijk kwantitatieve, modellen, zijn volgens Taleb gebaseerd op 
een ‘Mediocristan’ waarin “het totaal niet wordt bepaald door één enkel geval”. In de praktijk 
worden projecten uitgevoerd in een ‘Extremistan’ waarin “aantallen geen fysieke beperkingen 
kennen.” en worden gekenmerkt door “toevallige variatie”, de zwarte zwanen (Taleb, 2009). 
De onderzoeker is van mijn mening dat de methode die voor risicomanagement wordt ge-
bruikt of gebruikt gaat worden, dient te werken met variabelen die rekening houden met on-
begrensde waarden.  
 
Volgens Taleb: ‘Bedienen we ons in ons hoofd van referentiepunten en bouwen er overtui-
gingen omheen omdat het minder moeite kost een idee te vergelijken met een referentiepunt 
dan het zo volledig mogelijk te evalueren” (Taleb, 2009). 
“Mensen zijn bijna altijd alleen overtuigd van wat ze al weten” (Taleb N. N., 2010). Het ver-
bijstert Taleb: “dat mensen dit niet door hebben”. Wat hem vooral verbijsterde is: “… dat de 
ergst mogelijke deviatie uit het verleden als ankergebeurtenis wordt genomen om daaruit de 
ergste mogelijke deviatie in de toekomst te extrapoleren, zonder in de gaten te hebben dat 
die gebeurtenis met dezelfde methode niet te voorspellen was” (Taleb N. N., 2010). 
‘Zwarte zwanen zijn hoofdzakelijk toe te schrijven aan een onvolledige kaart van de wereld’ 
(Taleb N. N., 2010). 
Volgens Taleb en de onderzoeker dient bij de planning van projecten en het inschatten van 
risico’s rekening te worden gehouden met gebeurtenissen die niet in het verleden hebben 
plaats gevonden (zwarte zwanen). Projecten alleen op een zwarte zwaan plannen, is niet te 
adviseren. Daarvoor komen zwarte zwanen te weinig voor en zijn ze te onvoorspelbaar. Dit 
is meer geschikt voor crisismanagers en contingentie planners. In paragraaf 8.3 is door de 
onderzoeker zijn mening gegeven over oneindige variabelen. 
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9. Conclusies en aanbevelingen 

9.1. Conclusies 
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: 
  
“Worden de doorlooptijden van ICT-projecten beter beheerst als risicomanagement als pre-
ventieve beheermaatregel wordt toegepast?”  
 
Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat wanneer integraal risicomana-
gement onderdeel uitmaakt van de projectbeheermethode, een substantiële reductie op de 
overschrijding van de doorlooptijd van ICT-projecten mogelijk is. 
Toepassen van integraal risicomanagement als projectbeheermethode levert een verlaging 
van 103,8% (55 procentpunten) van de doorlooptijd overschrijding op. 
 
Uit het onderzoek kan bovendien worden geconcludeerd dat er enorme mogelijkheden be-
staan tot het beter beheersen van de doorlooptijd van ICT projecten: 
 

• Slechts in 5% van de onderzochte projecten wordt integraal risicomanagement toe-
past 

• Slechts in 33% van de onderzochte projecten er een bovengemiddelde toepassing 
van risicomanagement plaatsvindt. 

• Naarmate ICT-projecten in omvang toenemen zijn de overschrijdingen van de door-
looptijden naar verhouding ook groter. 

9.2. Aanbevelingen 
Op basis van de bevindingen van dit onderzoek worden de navolgende aanbevelingen ge-
maakt. 
 

• Het opzetten en implementeren binnen organisaties van een systematiek voor risi-
comanagement in ICT-projecten. Hierbij valt te denken aan: 
o Het op basis van risicoanalyses voor aanvang van het project opstellen van risk 

logs 
o Het actief beheren van de opgestelde risklogs 
o Het toepassen van normeringen en Reference Class Forecasting (Flyvbjerg, 

2006) 
o Het uitvoeren van projecten op basis van fixed price 
o Het inrichten van een proces van programmamanagement  
o Het invoeren van cyclisch en integraal risicomanagement. 

 

• Binnen ICT-projecten zijn geen hupmiddelen en technieken vrij beschikbaar waarmee 
integraal risicomanagement wordt ondersteund. Aanbevolen wordt tot het ontwikke-
len van de nodige hulpmiddelen en technieken die dit wel mogelijk maken. 

 

• Het ontbreken van gestandaardiseerde normeringen voor de ontwikkeling en uitvoe-
ring van ICT-projecten maakt het calculatieproces en het onderling vergelijken van 
projecten een stuk arbeidsintensiever en moeilijker. In navolging van Flyvbjerg (2006) 
die voor infrastructurele bouwprojecten een risk reference class ontwikkelde, wordt 
aanbevolen onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden en tot het ontwikkelen 
van een systeem van reference class forecasting voor ICT projecten.  
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• Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat ICT-projecten beter te sturen zijn op door-
looptijd dan andere stuurvariabelen zoals geld, kwaliteit en scope. De doorlooptijd is 
makkelijker extern te beoordelen dan de werkvolgorde en de inzet van projectmede-
werkers. Projectdoorlooptijden kunnen makkelijker aan normeringen worden gekop-
peld en hierover zijn ook relatief eenvoudiger afspraken te maken tussen opdracht-
gever en opdrachtnemer. Aanbevolen wordt daarom dat opdrachtgevers ICT-
projecten meer gaan beoordelen en sturen op doorlooptijd.  
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primaat klasse, 17, 19, 25, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 34, 35, 39 

primaat klassen, 29, 30 
primair, 12 
Prince2, 16, 30, 36 
Prince2-methode, 7, 16, 30 
probleemstelling, 7, 11 
procentpunten, 40 
proces, 9 
procescriteria, 20 
procesmatige beginselen, 20 
processen, 15 
producten, 16 
productsucces, 38 
professionals, 12 
programma, 35 
programmamanagers, 8 
project, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 31, 32, 

34, 35, 36, 39 
project- en de organisatiecultuur, 36 
project mandag, 31 
project selectie, 11 
project selectie criteria, 11 
projectbeheer methode, 16 
projectbeheermethode, 8, 30, 42 
projectbeheersysteem, 30, 36 
projectbudget, 15, 16, 31 
projectbuffer, 34 
projectcriteria, 9 
projectdeelnemers, 11 
projectdoorlooptijd, 15 
projectdoorlooptijd verbeteringen, 32 
projectdoorlooptijden, 26, 35 
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projecten uitlooptijd, 26, 28, 29 
projectfasen, 20, 31 
projectinformatie, 13, 38 
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projectmanagement, 18 
projectmanager, 38 
projectmanagers, 8, 9 
projectmatig, 36 
projectmedewerker, 31 
projectmedewerkers, 9, 16, 40 
projectomgeving, 40 
projectomvang, 21, 31 
projectprestatie, 18, 27, 38, 40 
projectprestaties, 39 
projectresultaat, 9 
projectresultaten, 13 
projectrisico’s, 16, 35, 36 
projectrisicobeheer, 18 
projectrisicomanagement, 7, 8, 15 
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projectrisico-overdracht, 18 
projectrollen, 36 
projectsucces, 38 
projectsuccessen, 38 
projectteam, 16, 35, 36 
projectuitvoering, 34 
projectwijzigingen, 13 
publicatie, 9 
rapport, 9 
rapporteren, 35 
realisatiedatum, 11 
rechtspersoon, 12 
Reference Class Forcasting, 39, 40 
reference class forecasting, 35 
referentieprojecten, 35 
referentiepunten, 22, 40 
relatie, 18 
rentekosten, 31 
resource- en personelerisico’s, 39 
resource planning, 36, 40 
resourceplanning, 39 
resources, 15 
resultaat projecten, 7 
resultaten, 39 
resultaten en onderzoek, 8 
resultaten onderzochte projecten, 39 
risico, 34, 36 
risico database, 22 
Risico Diagnose Methode, 34 
risico’s, 17, 19, 20, 34, 35, 40 
risicoanalyse, 17, 19, 24, 34, 35 
risicoanalyse methoden, 20 
risicoanalyseteam, 35 
risicobeheer, 34 
risicobeheer maatregelen, 34 
risicobeheercomponent, 16 
risicobeheermaatregelen, 13 
risicobeoordeling, 17 
risicocategorie, 17 
risicocategorieën, 22 
risico-evaluatie, 35 
risicofinanciering, 19 
risicofinancieringsmaatregelen, 19 
risicoklasse, 18 
risicomanagement, 7, 8, 9, 15, 17, 19, 25, 

27, 29, 34, 35, 38, 39, 40 
risicomanagement als 

projectbeheermethode, 39 
risicomeet en –analyse methode, 20 
risicomeetmethoden, 15 
risicomeetsystemen, 36 
risicomethoden, 20 
risicomodel, 34 
risiconormeringsdatabase, 22 
risico-overdracht, 19 

risicoperceptie, 20 
risicoreductie, 19 
risico's, 21 
risicoscorekaart, 17 
risicovariabelen, 34 
risicovol, 20 
risk management, 39 
Risk management, 39 
risklog, 16, 17, 34 
robuustheid, 12 
schaalbaar, 21 
schaalbaarheid, 20, 21 
scope, 15, 18, 36 
selectie, 9 
sleutelvariabelen, 9 
software, 12, 38 
software ontwikkeling, 12 
software ontwikkelingsprojecten, 38, 40 
software ontwikkelprojecten, 39 
stakeholder, 38 
stakeholders, 16, 39, 40 
statistiek, 9 
statistisch, 12 
steekproef, 12, 40 
steekproeven, 40 
strategie, 38 
stuurgroepleden, 8, 9 
stuwende beginselen, 20 
subprocessen, 9 
substantieel, 15 
substantieel minder doorlooptijd 

overschrijding, 29 
substantiële resultaten, 39 
substantiële trend, 40 
substantiële verbeteringen, 42 
subvragen, 7 
systeem, 38 
systematische vervorming, 38 
systemen, 16 
tame, 16 
Tame project, 10 
tarieven, 16 
terugkoppeling, 35 
theoretisch onderzoek projecten, 15 
theoretische, 11 
theorieën, 15, 21 
Theory Of Constraints, 15, 36 
tijd, 11, 15 
tijdsafhankelijke, 11 
tijdsbestek, 40 
tijdshorizon, 11 
toepassingklasse, 17 
toepassingsgebied, 20 
toevallige variatie, 40 
trainingen, 12 



Waarde beheren projectrisico’s 

versie: 1.2 definitief  Pagina 53 van 71    Datum:  15-9-2011 

trajectofferte, 16 
transparantie, 12, 40 
trend berekening, 30 
uitgangspunten, 15 
uitloop van doorlooptijd, 27 
uitloopdagen, 27 
uitloopmarge, 34 
uitlooppercentage, 30 
uitlooptijd, 31 
uitvoerende partijen, 40 
uitvoerenden, 31 
uren, 16, 40 
uurtarieven, 16 
vaardigheden, 12 
validiteit, 20 
variabele, 17, 18 
variabelen, 10, 11, 34 
verandertraject, 36 
verankerende beginselen, 20 
verantwoordelijkheden, 8, 16, 31 
verantwoordelijkheden opdrachtgever, 38 
verantwoordelijkheid, 35 
verbeteren doorlooptijd ICT-projecten, 39 

verbeteren projectdoorlooptijden, 34 
verbeteren risicomanagement, 35 
verbetering projectdoorlooptijd, 34 
verkorten projectdoorlooptijden, 34 
verkorting van de doorlooptijd, 29 
vertrouwelijkheid, 9 
voordelen, 31 
vragenlijst, 13, 17 
vroegtijdig, 11 
waterval, 10 
wetenschappelijk onderzoek, 10, 20 
Wetenschappelijk Raad voor het 

Regeringsbeleid, 20 
wicked, 16 
Wicked Messes projecten, 16 
wijzigingen, 15, 18 
winst doorlooptijd, 34 
zachte factoren, 36 
ZBC-model, 17 
zwarte zwaan, 40 
zwarte zwanen, 40 
ZZP-ers, 16 
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Bijlage 1 Definities 

In deze bijlage worden gebruikte termen en toegepaste definities opgesomt. 

Theorie 

 

Een beeld van de werkelijkheid dat een noodzakelijke en voldoende ver-
klaring biedt voor een reeks waarnemingen of verschijnselen (Coolsma & 
Schuiling, 1995). Een theorie doorloopt in haar ontstaan het volgende 
proces (empirische cyclus): waarneming - hypothese - toetsbare voor-
spelling - experiment/waarneming - verificatie/falsificatie – theorie 
 

Concepten Ruwe of voorlopige formuleringen van teksten (Dooley, Concepts, 
2001)Het betreft dus geen definitieve versies, maar versies die nog afge-
wezen kunnen worden dan wel nog herschreven, geredigeerd, goedge-
keurd of aangenomen dienen te worden. 
 

Project Een project (Hedeman, Peek, & e.a., 2007) is een tijdelijke managemen-
tomgeving die is gevormd met als doel om één of meer businessproduc-
ten voor een specifieke business case te leveren. In dit document wordt 
het woord project gebruikt om de leesbaarheid te vergoten. Voor zover 
niet anders aangegeven, worden alleen projecten bedoeld die voldoen 
aan de in paragraaf 4.4.1 beschreven criteria. 
 

Prestatie Resultaat van een actie. Actie of gedrag die belangrijk is voor het behalen 
van projectdoelstellingen. Actie of gedrag van een persoon of systeem al 
naar gelang zijn of de bekwaamheid om bij te dragen aan het behalen 
van projectdoelstellingen (Encyclo, 2009)7. 
 

Nomothetisch  Meer objectief onderzoek naar of analyse van algemeen geldende regels 
voor een onderzochte theorie (Wikipedia, definitie) in tegenstelling tot 
idiografisch onderzoekt. 
 

Idiografisch  

 

Meer subjectief onderzoekt of interpretatie van kennis naar een specifiek 
deel zoals individu, plaats en tijd zonder generalisatie (Wikipedia, 
definitie) in tegenstelling tot nomothetisch onderzoek. 

Indicatoren De indicatoren bepalen waarop gemeten zal gaan worden. De onder-
zoeksdoelen meetbaar gemaakt door ze te vertalen in zogenaamde indi-
catoren (Geurts, Van probleem naar onderzoek, 1999)  

Ratioschaal 

 

Kwantitatief. Naast de kenmerken van een intervalschaal is er nu ook een 
absoluut nulpunt. Daarmee hebben ook verhoudingen (Latijn: ratio) van 
waarden op deze schaal betekenis (Wikipedia, definitie). 

Intervalschaal Kwantitatief. Metingen op intervalniveau betreffen altijd getallen. Naast de 
vanzelfsprekende ordening kunnen hiermee ook rekenkundige bewerkin-
gen gedaan worden (Wikipedia, definitie). 

                                                
7
 De website geeft letterlijk organisatiedoelstellingen, maar in de contaxt van dit onderzoek heeft de onderzoeker dit gewijzigd in 

projectdoelstellingen 
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Ordinale schaal Kwalitatief en i.t.t. metingen op nominale schaal hebben metingen op 
ordinaal niveau een natuurlijke ordening (Wikipedia, definitie). 

Nominale schaal Kwalitatief. Het eenvoudigste meetniveau dat we kennen is het nominale. 
Daarbij gaat het, zoals de naam(!) al aangeeft (Latijn: nomen, naam) bij 
het meten slechts om het benoemen, om de naam van de gemeten 
grootheid (Wikipedia, definitie). 
 

Endogene varia-

belen 

De hoogte van endogene grootheden vinden we door de hoogte van de 

bijbehorende exogene grootheden in het model in te vullen en vervolgens 

het model op te lossen (Wikipedia, definitie). 

Exogene varia-

belen 

Grootheden die niet afhankelijk zijn van andere grootheden in het model 

(Wikipedia, definitie). 

Interveniërende 
variabelen 

Grootheid die in waarde en andere dimensies kan wisselen (Wikipedia, 
definitie). 

Synchronisch of 
Dwarsdoorsnede 
onderzoek 

Synchronisch of synchroon komt van syn ("samen met") en chronos. Het 
duidt een onderzoek of analyse aan waarin een fenomeen op één punt in 
de tijd onderzocht wordt (Wikipedia, definitie). De aandacht ligt dan niet 
bij verschillen tussen verschillende tijden, maar op verschillen tussen an-
dere aspecten. Het tegengestelde is hier dan een longitudinale studie. 
 

Longitudinale of 
diachronisch 
onderzoek 

Diachronisch of diachroon komt van de Oudgriekse woorden dia ("door") 
en chronos ("tijd"). Het betekent letterlijk 'door de tijd'. Het wordt gebruikt 
als kwalificatie van een analyse of onderzoek: een diachronische analyse 
onderzoekt de ontwikkeling van een verschijnsel door de tijd heen 
(Wikipedia, definitie). Het tegengestelde is hier dan een dwarsdoorsnede 
studie, of synchroon onderzoek genoemd. 
 

Prisico Een portmanteau (letterlijk koffer, woord afkomstig uit het Engels) van 
project en risico. 

Prima Een portemanteau (letterlijk kapstok, woord afkomstig uit het Frans) van 
projectmanagement en risicomanagement. 

Ambigu Het bijvoeglijk naamwoord ambigu of het zelfstandig naamwoord ambi-
guïteit is een taalconstructie die voor meerdere uitleg vatbaar is (Noord, 
1998). 

Advertentieterm De door Joep Schrijvers aangegeven algemene begrippen in wat hij 
noemt braaftaal in organisatie (Schrijvers, 2002). Termen die (vak)kennis 
veronderstellen en interpretatie vrijheden introduceren met als doel de 
achterliggende boodschap te verzachten. 

Formatief Een formatieve beoordeling is niet gericht op het nemen van beslissin-
gen, maar op het bijsturen van een lopend proces (Sinke, 2009). Dit in 
tegenstelling tot een summatief oordeel dat leidt tot een (kwalificerende) 
afsluitende beslissing. 
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Parsimonie Het zoveel mogelijk simplificeren van een conceptueel model terwijl het 
nog wel voldoende complexiteit behoudt om het fysische systeem en zijn 
gedrag adequaat weer te geven. 

Management Management is de bepalende factor in het definiëren van het proces van 
productiesuccessen of –falen. 
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Bijlage 2 Beoordeling risicoanalysemethode  

Relevante risicobeheermethode is niet een “tabula rasa” (Bergman, 2004) maar een vorm of 
een idee zoals Plato (Gaarder, 2006) het omschreef. Het is niet iets nieuws maar een invul-
ling van onbewust aanwezig kennis of intuïtief gebruikte kennis en kunde. Daarnaast zijn de 
risico’s en de bestaande risicomanagement systemen divers (Governance, 2008). De kunst 
van de risicoscore is dat de vertaling van het intuïtieve en latent aanwezige kennis zijn ver-
taald in een professioneel en structureel model. 
 
In een aantal andere beoordelingen waarin methoden werden geëvalueerd werd de populari-
teit van de methode meegenomen. In dit onderzoek is dit achterwegge gebleven omdat dit 
criterium niet relevant is. Als het al relevantie zou hebben, zou dit een negatieve correlatie 
hebben gekregen. 
 
Er zijn meer dan dertig (risico-) analysemethoden beoordeeld, waaronder (in alfabetische 
volgorde): CCPM (TOC), CRAMM, CRM, CRMM, ERM / IRM, FIRM, FMEA, FPA, HFRM, 
HRM, INK, KPI, NARIS, NRD, OCTAVE, PMBOK, Prince2, PTC, RCF, RDM, RISMAN, SA-
RIES, SBA, SPRINT / SARA, en de niet-risicoanalysemethoden: BSC, CBA / KBA, CMM,  
CPM / MORT, FTA, HAZOP, MoCA MuCA, PDCA, PERT, PM3,  & SWOT. 
Voor het overzicht, worden de methoden in de hoofdstukken alleen met hun afkorting ver-
meldt en een enkele kort toegelicht.  
 
In deze bijlage worden de afkortingen toegelicht en is de beoordeling per methode uitge-
werkt. Er is onderscheid gemaakt tussen risico analyse methoden en meer algemene me-
thoden waarin risico analyse, bewust of onbewust, voor komt.  
 
Alle methoden hebben echter dusdanige beperkingen dat geen enkele methoden, voor dit 
onderzoek als beoordelingsmethode, volledig geschikt zijn. Er is bij de onderzoeker de be-
hoefte om voor dit onderzoek een methode te ontwikkelen, Het Primaat. In het onderzoek is 
echter geen tijd en capaciteit geweest om de methode te ontwikkelen. Begin 2012 zal deze 
methode als nog ontwikkeld worden.  
Het voordeel van de andere methoden is dat iedere methode wel onderdelen heeft die bruik-
baar zijn om in het Primaat te verwerken. De methoden zijn de inspiratiebron geweest om 
het Primaat op te bouwen. 
In het onderzoek is gebruik gemaakt van de ZBC-risicoanalyse omdat deze het beste vol-
deed van de beschikbare methoden. 
 
De beoordeelde methoden: 
 
CCPM (TOC) 
CCPM, Weakestlink analyse of Critical Chain Project Management (CCPM) is een methode 
van plannen en managen van projecten waarbij de nadruk legt op de middelen die nodig zijn 
om taken uit te voeren binnen het project zelf. Het werd in 1997 ontwikkeld door Goldratt. In 
tegenstelling tot dan toe meer traditionele Critical Path en PERT methoden, welke taak orde 
en starre planning benadrukken. Een Critical Chain project netwerk houdt de middelen zoals 
resources op pijl door te eisen dat deze middelen flexibel zijn in hun starttijden. Zodat snel  
tussen taken en taakreeksen (kettingen of ketens) omgeschakeld kan worden om het hele 
project op schema te houden (Goldratt E. M., 1997).  
Deze methode is: niet cyclisch, heeft wel fasen, is niet gericht op complexe omgevingen en 
richt zich op diverse projecten en op ICT-projecten. 
 
CRAMM 
CRAMM is ontwikkeld in 1985 door de CCTA als antwoord op de vraag naar informatiebevei-
liging. De methode wordt in Engeland al vanaf 1985 gebruikt. In Nederland werd CRAMM in 
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eerste instantie alleen door de overheid (defensie) gebruikt. Sinds 2000 is er een op een het 
bedrijfsleven gerichte versie beschikbaar. CRAMM is een afkorting van CCTA Risk Analisis 
Management Methode. CCTA staat voor Central Computer and Telecommunications Agen-
cy. Het is een methode om beveiligingsmaatregelen op te stellen die een organisatie tot op 
het juiste niveau beschermt. Deze methode is: niet cyclisch, heeft wel fasen,gericht op com-
plexe omgevingen en richt zich alleen op informatie beveiliging en niet op ICT-projecten. 
 
CRM 
Risk Control Methode is een methode voor het beheren van relevante bedrijfsrisico's. De 
methode is cyclisch en heeft veel overeenkomsten met de stappen in de risicocirkel die in de 
Masteropleiding voor risicomanagement wordt gebruikt aan de Universiteit van Twente. Deze 
methode is: cyclisch, heeft fasen, is niet gericht op complexe omgevingen en richt zich alleen 
op informatie beveiliging en niet op ICT-projecten. 
 
CRMM 
Cisc Risico Management Methode. ontworpen voor MKB en middelgrote bedrijven om hun 
risico's op het gebied van informatieverwerking onder controle te krijgen. Deze methode is: 
niet cyclisch, heeft wel fasen, is niet gericht op complexe omgevingen en richt zich alleen op 
informatie beveiliging en niet op ICT-projecten. 
 
ERM of beter IRM 
Integraal risicomanagement Deze methode is: cyclisch, heeft fasen, gericht op complexe 
omgevingen en richt zich op meer dan op alleen maar ICT-projecten. 
 
FIRM 
FIRM of Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode, is een geïntegreerde methode voor 
de analyse van risico's bij alle typen ondernemingen waarop DNB toezicht houdt.  Risicoana-
lyse wordt door de toezichthouder gebruikt om inzicht te krijgen in de risico's die samenhan-
gen met de activiteiten die een onderneming uitvoert en de mate waarin deze een potentiële 
bedreiging kunnen vormen voor de toezichtdoelstellingen. Deze methode is: niet cyclisch, 
heeft wel fasen, is gericht op complexe omgevingen maar richt zich alleen op financiële in-
stellingen en niet op ICT-projecten. 
 
FMEA 
Failure Mode and Effects Analysis. Is een methode die mogelijke faalwijzen en hun effecten 
analyseert. Een FMEA onderzoekt het gevolg van mogelijk falen op een product of op een 
proces om op voorhand constructieve- of procesmaatregelen te treffen die dit mogelijk falen 
voorkomen. Het FMEA-proces wordt toegepast in kwaliteitssystemen zoals QS 9000, ISO/TS 
16949 en DIN 25448. FMEA wordt vooral toegepast als product- en procesontwerpmethode. 
De nadelen van FMEA is dat het meestal wordt toegepast om belangrijke faaloorzaken te 
elimineren. Als er sprake is van complexe faalmechanismen in veel onderliggende deelsys-
temen dan is het gebruik van een foutenboom (fault tree analyses) geschikter. Deze metho-
de is: niet cyclisch, heeft geen fasen, is niet gericht op complexe omgevingen en richt zich 
niet specifiek op ICT-projecten meer op (fysieke) producten. 
 
FPA  
Functiepuntanalyse is een internationale standaard voor het meten van de omvang van soft-
ware en kan vooral gebruikt worden in een administratieve software ontwikkel omgeving. De 
standaard gaat als NESMA ISO/IEC 24570 door het leven en wordt inmiddels in veel landen 
wereldwijd gebruikt (NESMA, 1998). Deze methode is: niet cyclisch, heeft wel fasen, is ge-
richt op complexe producten (sotware) en niet op de omgeving en richt zich alleen op softwa-
re ontwikkeling en niet op ICT-projecten waarin dienstverlening wordt geleverd. 
 
HFRM 
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Human Factor Risk Management baseerd zich voornamelijk op risico’s waarin menselijke 
factoren een belangrijk rol spelen. Deze methode: is niet cyclisch, heeft wel fasen, is niet 
gericht op complexe omgevingen, is kwantitatief, werkt met klassieke risico’s en richt zich 
vooral op de het personele risico’s en niet op ICT-projecten waarin dienstverleningwordt ge-
leverd. 
 
HRM 
HRM is een afkorting van, Human Reliability Analysis, deze methode: is niet cyclisch, heeft 
wel fasen, is niet gericht op complexe omgevingen en richt zich alleen op personele risico’s 
en niet op ICT-projecten. 
 
INK 
van de INK projecten slagen slecht 10%. Deze methode is: niet cyclisch, heeft wel fasen, niet 
gericht op complexe omgevingen en richt zich niet specifiek op ICT-projecten. 
 
KPI's 
Kritieke Prestatie Indicatoren, Scheffer. Deze methode is: niet cyclisch, heeft wel fasen, niet 
gericht op complexe omgevingen en richt zich alleen niet op ICT-projecten. 
 
NARIS 
Deze methode heeft een risico database en is: cyclisch te gebruiken, opgebouwd in fasen, is 
gericht op complexe omgevingen en richt zich vooral op publieke organisaties, is kwantitatief, 
is niet openbaar en is niet gericht op ICT-projecten maar meer op gehele organisaties. Er is 
wel een projectmodule beschikbaar maar deze is niet openbaar. 
 
NRD 
NRD of Nikanders risico database (zie blz: 386 (Scheffer, 2009) is niet openbaar beschik-
baar en vooral gericht op software ontwikkelprojecten (FPA). Deze methode is: niet cyclisch, 
heeft wel fasen, niet gericht op complexe omgevingen en richt zich niet op ICT-projecten. 
Daar komt bij dat deze database niet openbaar of vrij toegankelijk is. 
 
OCTAVE 
Operational Critical Threat, Asset and Vulnerability Evaluation (2003) is een risico gedreven 
strategisch onderzoek en planningstechniek voor beveiliging gebaseerd op Operation Risk 
and Security Practices. Deze methode is: niet cyclisch, heeft wel fasen, is niet gericht op 
complexe omgevingen en richt zich alleen op (informatie) beveiliging en niet op ICT-
projecten. 
 
PMBOK: Risk Decision Analysis in Projecten  
PMBoK is de afkorting van de Project Management Body of Knowledge. Strikt genomen is 
het geen methode. Het PMBoK is een poging om algemeen erkende projectmanagement 
informatie en gebruiken te beschrijven en standaardiseren. Tijdens een project doorloopt het 
projectbeheer een periodieke cyclus van planning, uitvoering, controle en bijsturing. In te-
genstelling tot een specifieke projectmanagement methode als Prince2 wordt PMBoK met 
name in de Verenigde Staten en het Verre Oosten gebruikt. onder andere bestaand uit: 
CCPM - critrical chain projectmanagement en dit heeft Goldratt beter gedaan en is ook be-
hoorlijk oud (voor 1996). Deze methode is: cyclisch, heeft fasen, gericht op complexe omge-
vingen maar is dus niet een methode. 
 
Prince 2 
Bevat ook analyse aspecten maar er ontbreken met name: organisatie- en projectcultuuras-
pecten, de politieke, de omgevings- en de menselijkefactoren. Deze methode is: niet cy-
clisch, heeft wel fasen, niet gericht op complexe omgevingen en richt zich niet specifiek op 
ICT-projecten. Het is de meest toegepast projectmanagement methode. 
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PTC 
Project team Creator, Offman & Bos. Gebasserd op R = K * E (kwantitatief). Deze methode 
is: niet cyclisch, heeft geen fasen, is alleen kwantitatief, is niet gericht op complexe omgevin-
gen en richt zich niet op ICT-projecten. 
 
RCF 
RCF of Reference class forecasting voorspelt de uitkomst van een geplande actie gebaseerd 
op de werkelijke uitkomsten in een vergelijkbare (geclassificeerde) referentie, referentie klas-
se, van soortgelijke acties die werden voorspeld. De theorieën achter reference class fore-
casting werden ontwikkeld door Daniel Kahneman en Amos Tversky. De methodologie en de 
gegevens die nodig zijn voor de reference class forecasting in de praktijk, het beleid, de 
planning en het beheer; zijn ontwikkeld in een samenwerking tussen, Oxford professor Bent 
Flyvbjerg en de COWI Consulting Group. Met dit theoretische werk heeft Kahneman de No-
belprijs in de economie gewonnen. Heden ten dage wordt reference class forecasting in de 
praktijk van zowel de publieke als de private sector beleid en beheer, breed toegepast 
(Flyvbjerg, 2006).  
 
RDM 
De RDM of Risico Diagnose Methode bestaat uit tien stappen gegroepeerd zijn in vier fasen. 
De risico diagnose methode is ontwikkeld op basis van een empirisch onderzoek bij de Indu-
striegroep TV van Philips Glas te Eindhoven/Aken (Halman & Keizer, 1992). De uitwerking 
heeft plaats gevonden vanuit de specifieke kenmerken van het technische innovatieproces 
en de organisatie van dit bedrijf. Deze methode is: niet cyclisch, heeft wel fasen, is gericht op 
complexe omgevingen, is kwantitatief, werkt met klassieke risico’s en richt zich vooral op de 
innovatieprojecten in productieomgevingen en niet op ICT-projecten. 
 
RISMAN 
vooral gericht op bouw (zie Halman e.a.) (Halman & Fröhlichs, 2006). Deze methode: is niet 
cyclisch, heeft wel fasen, is niet gericht op complexe omgevingen en richt zich voornamelijk 
op bouwprojecten en niet op ICT-projecten. 
 
SARIER 
De analyse bestaat achtereen volgens uit volgende stappen: afbakening van risicovelden in 
de onderneming; identificatie van de potentiële schadedragers; inventarisatie van de geva-
ren; bepalen van mogelijke schadegevallen; analyse van de arbeidsomstandigheden; in-
schatting en evaluatie van de risico’s; afleiden van mogelijke risicobeheersingsmaatregelen. 
Deze SARIER-methode is gegroeid uit een jarenlange praktijkervaring in risico-evaluatie en 
veiligheidsondersteuning in uiteenlopende ondernemingen en instellingen.  De uitgewerkte 
risicodossiers zijn een praktisch werkinstrument dat de basis vormt voor het uitwerken van 
een planmatige aanpak. Ze zijn tevens bij uitstek geschikt om voor te leggen aan de inspec-
tiediensten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 
Bij de opstelling van het risicodossier wordt er onderscheid gemaakt tussen veiligheidsrisi-
co’s (risico’s voor ongevallen) en gezondheidsrisico’s (risico’s voor beroepsziektes en aan-
doeningen).  In principe is de SARIER®-methode toepasbaar op welzijns- of  gezondheidsri-
sico’s. Deze methode is: eventueel cyclisch toe te passen, heeft wel fasen, is gericht op 
complexe omgevingen maar richt zich alleen op de gezondheidsrisico’s  en niet op ICT-
projecten. 
 
SBA 
Bij de SarBachet-Analys ligt het accent op de risicomanagement componenten risico-
identificatie, risicowaardering en risicostructurering. Het gebruik van een checklist neemt 
hierbij een centrale plaats in. Deze methode: is niet cyclisch, heeft wel fasen, is niet gericht 
op complexe omgevingen, is kwantitatief, werkt met klassieke risico’s en richt zich vooral op 
de het ontwikkelen van software en niet op ICT-projecten waarin dienstverleningwordt gele-
verd. 
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Sprint en SARA 
SPRINT (Simplified Proces for Risk Identificantion) is een kwalitatieve risicoanalyse methode 
ontwikkeld door het Information Security Forum (ISF), voorheen het European Security Fo-
rum. (ESF). Sprint is een formele en eenvoudige methodiek voor risicoanalyse voor omge-
vingen die weinig bijzondere risico’s kennen. (Bij complexere omgevingen beveelt het ISF 
SARA aan als methodiek), mbt informatie en ondersteunende processen, systemen en net-
werken te onderzoeken. De methode is eveneens een hulpmiddel bij het nemen van beveili-
gingmaatregelen om de beschikbaarheid, integritiet en vertrouwelijkheid van informatie en 
bedrijfsvoering te garanderen. Deze methode is: niet cyclisch, heeft wel fasen, niet gericht op 
complexe omgevingen en richt zich alleen op informatie beveiliging en niet op ICT-projecten. 
SARA Broertje, in dit geval de grote broer, van de methode SPRINT, met het verschil dat 
deze methode zich meer richt op grotere of complexere gebieden. Deze methode is: niet 
cyclisch, heeft wel fasen, meer gericht op complexe omgevingen en richt zich alleen op in-
formatie beveiliging en niet op ICT-projecten. 
 
 
Niet risico gerelateerde methoden 
Naast de risico analyse methoden die hier boven zijn besproken zijn er andere methoden die 
handig zijn of gebruikt worden binnen het risicomanagement. Deze zijn niet een risico analy-
se methode maar wel relevant en gaan bewust of meer onbewust over risico’s en dus ook 
over risico analyse of zijn daar een hulpmiddel bij. Dit zijn: 
 
BSC 
De Balanced Score Card (Kaplan & Norton) vertaalt een algemene organisatie missie en 
strategie in concrete, meetbare operationele en prestatiegegevens. Het kent vier perspectie-
ven: Leren en groei voor werknemers, interne bedrijfsprocessen, klanttevredenheid en finan-
ciële prestaties. Deze vier perspectieven zijn ontworpen om te worden geïntegreerd om de 
onderneming visie en strategie te realiseren. Deze methode is: niet cyclisch, heeft wel fasen, 
niet gericht op complexe omgevingen en richt zich niet specifiek op ICT-projecten. 
 
CBA of KBA 
cost-benefit-analysis of in het Nederlands een Kosten-batenanalyse is een monetaire evalua-
tiemethode, waarbij de verwachte kosten worden afgewogen ten opzichte van de te ver-
wachten baten voor één of meerdere onderwerpen, zodat de meest voordelige oplossing kan 
worden gekozen. 
 
CMM 
Capability Maturity Model, Humphrey in 70-tige jaren. Deze methode is: niet cyclisch, heeft 
geen fasen, niet gericht op complexe omgevingen en richt zich niet op ICT-projecten. 
 
CPM 
CPM of Critical Path Method is een vorm van netwerkplanning evenals PERT. Deze technie-
ken delen het project op in een aantal activiteiten en geven de volgtijdelijkheid aan. Het kri-
tieke pad is de reeks activiteiten waarop vertraging direct doorwerkt in de doorlooptijd van 
het hele project. Deze methode is: niet cyclisch, heeft wel fasen, is niet gericht op complexe 
omgevingen, is kwantitatief, werkt met klassieke risico’s en richt zich vooral op de het ont-
wikkelen van software en niet op ICT-projecten waarin dienstverlening wordt geleverd. 
 
FTA (en MORT) 
Voor het risicobeheer en de risico evaluatie kan een goed begrip van Fault Tree Analysis 
een pluspunt zijn. Het is eveneens een hulpmiddel voor: het ontdekken van uitval van het 
product, engineering fouten, het rangschikkingen van de effecten van (onderdelen) storingen 
en menselijke fouten. FTA is een fout analyse waarin een ongewenste toestand van een sys-
teem wordt geanalyseerd met behulp van Booleaanse logica door een reeks van onderlig-
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gende niveau evenementen te combineren. Deze analyse methode wordt vooral gebruikt in 
het gebied waardoor de engineering kwantitatief wordt vastgesteld en waar de veiligheid af-
hankelijk is van de waarschijnlijkheid van optreden van een gevaar. Fault Tree Analysis werd 
oorspronkelijk ontwikkeld in 1962 bij Bell Laboratories door HA Watson, onder de US Air 
Force Ballistiek Systems Division opdracht aan de Minuteman evalueren als onderdeel van 
het Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) Launch Control System. Deze methode is: niet 
cyclisch, heeft wel fasen, is gericht op complexe omgevingen, is kwantitatief, werkt met klas-
sieke en voornamelijk technologische risico’s en richt zich vooral op de het ontwikkelen van 
fysieke systemen en niet op ICT-projecten. Daar komt bij dat de methode gedateerd is en 
niet optimaal met interferentie tussen de verschillende effecten kan omgaan. 
MORT, is een afkorting van, Management Oversight and Risk Tree, een benaming die even-
eens voorkomt voor de FTA-methode. 
 
HAZOP 
Hazard and Operability Study of storingsanalyse: is niet cyclisch, heeft wel fasen, is niet ge-
richt op complexe omgevingen en richt zich alleen op de procesindustrie en niet op ICT-
projecten. 
 
MoCA 
Waarschijnlijkheidsanalyse of Monte Carlo Analyse 
Deze methode is: niet cyclisch, heeft geen fasen, niet gericht op complexe omgevingen en 
richt zich niet specifiek op ICT-projecten. 
 
MuCA 
Multicriteria-analyse is een wetenschappelijke evaluatiemethode om tussen diverse discrete 
alternatieven een rationele keuze te maken. Bijvoorbeeld: met MCA kunnen scores op eco-
nomische, ecologische en sociale criteria bij elkaar worden opgeteld, om alternatieve trajec-
ten voor een nieuwe weg te rangschikken. De doelen van een MCA zijn het ordenen van 
gegevens, het transparant maken van beslissingsprocessen en het ondersteunen van be-
slissers. 
 
PDCA 
plan-do-check-act Deming probleemoplossingsmethode. Het oer principe van cyclisch. Deze 
methode is: cyclisch, heeft geen fasen, is ook bruikbaar in complexe omgevingen en is breed 
gericht. De aanpak is bewezen en wordt breed toegepast. Het is echter niet een volledige 
risico analyse methode. Zeer bruikbaar maar er is meer nodig om in dit onderzoek, de vra-
gen beantwoord te krijgen. 
 
PERT 
PERT of Programma (of Project) Evaluation and Review Technique, is een model ontworpen 
voor project management om te analyseren en te vertegenwoordigen bij de taken die betrok-
ken zijn bij het voltooien van een bepaald project. Het wordt vaak gebruikt in combinatie met 
het kritieke pad methode of CPM. Deze methode is: niet cyclisch, heeft wel fasen, is niet ge-
richt op complexe omgevingen, is kwantitatief, werkt met klassieke risico’s en richt zich voor-
al op de het ontwikkelen van software  en niet op ICT-projecten waarin dienstverleningwordt 
geleverd. 
 
PM3-model 
De ‘Peter Markesteijn Project Management PiraMide’ (Markensteijn, 2009) model: is niet 
cyclisch, heeft wel fasen, is niet gericht op complexe omgevingen en richt zich niet op ICT-
projecten. 
 
SWOT 
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Analyse en strategie bepaling op basis van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen als 
interne en omgevingsfactoren. Deze methode is: cyclisch, heeft geen fasen, gericht op com-
plexe omgevingen en richt zich alleen op het strategische niveau. 
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Bijlage 3 De vragenlijst 

De vragenlijst 
Met de onderstaande vragen zijn de resultaten van dit onderzoek verzameld:  
 
De meetresultaten zijn door middel van interviews verzameld. In de interviews wordt een 
vragenlijst gebruikt. De vragenlijst bevat vragen in de volgende vier categorieën: 

• Algemene projectinformatie; 

• Projectresultaten; 

• Projectwijzigingen; 

• Project- en risicobeheermaatregelen. 
 

• Welke projecten worden in het onderzoek betrokken? 

• Wat zijn de object (project) selectiecriteria? 

• Welke wijzigingen zijn er tijdens de looptijd aangebracht, die invloed hebben gehad 
op de doorlooptijd? 

• In welke mate is risicomanagement toegepast? 

• Op welke wijze is risicomanagement toegepast in de betrokken projecten? 

• Wat is de begrote doorlooptijd? 

• Wat is de gerealiseerde doorlooptijd? 

• Wat is de overschrijding van de doorlooptijd? 
 
De eerste vijf vragen geven kwalitatieve resultaten en de laatste drie vragen geven kwantita-
tieve resultaten.  
 
De vragenlijst van dit onderzoek wordt hieronder weergegeven. 
 
Welke projecten zijn onderzocht? 

1. Over welk project gaat het? 
2. Wie zijn de stakeholders van het project (Nikander, 2002)? 
3. Wie is de ondervraagde? 
4. Wat is zijn/haar rol in dit project? 
5. Mag ik het plan van aanpak en/of de logs inzien? 

Wat zijn de projectresultaten? 
6. Wanneer is het projectafgerond? 
7. Wanneer is het project gestart? 
8. Wat was de oorspronkelijke einddatum?  

Welke wijzigingen hebben er plaats gevonden? 
9. Waren er wijzigingen (in het project) noodzakelijk? 
10. Wat was en is de omvang, het werkgebied? 
11. Wat was het begrote en wat is het gerealiseerde budget? 
12. Wat was de gewenste/vereiste en de geleverde kwaliteit? 
13. Welke wijzigingen werden (voor, tijdens en achteraf) in de projecten werkelijk ge-

daan? 
14. Was het een time-boxed, fixed-price project of een nacalculatieproject? 
15. Welke afdelingen waren er naast de afdeling IT betrokken bij het project? 
16. Was de technologie bekend bij de opdrachtgever, gebruikers, opdrachtnemer en le-

verancier? 
Welke beheersmaatregelen waren er genomen? 

17. Waren er vooraf risico’s bepaald voor de opdrachtnemer? 
18. Hoe zijn deze projecten te classificeren? 
19. Welke doorlooptijd beheermethode werd gebruikt voor dit project? 
20. Wat zijn toegepaste risicobeheermethodes? 
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21. In welke mate en hoe (van welke kwaliteit) wordt “prima” toegepast?  
22. Wat is de betrouwbaarheid van de begrote dlt (is de begrote tijd een reële tijd)? 
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Bijlage 4 De onderzoeksmethode 

Voor dit onderzoek is naar het idee van de demmingscircel ‘plan-do-check-act’, een BURC 
model opgesteld. Het onderzoek is eenmalig uitgevoerd maar de onderzoeker wilde wel een 
‘future proof’ model gebruiken welke voor eventueel toekomstig onderzoek geschikt was. Het 
model diende cyclisch te zijn. Het boek van David Hancock’s: “Tame, Messy and Wicked 
Risk Leadership (Advances in Project Management)” uit 2010 beschrijft hoe aanpak van pro-
blemen zijn te categoriseren vanuit de drie perspectieven van Tame, Messy en Wicked pro-
blemen (Hancock, 2010).  
Het aantal stakeholders en het aantal verbonden systemen van dit onderzoek is beperkt. Het 
onderzoek is daarom gekarakteriseerd als een ‘Tame’ project en is lineair uitgevoerd (water-
val methode). 
 
De onderzoekscirkel BURC, is een anagram en bestaat uit de volgende vier fasen: 
 

• Beleid; 

• Uitvoering; 

• Registratie; 

• Controle. 
 
Naast deze uitvoeringsfasen zijn er vier belangrijke onderwerpen, namelijk: 
 

• Stakeholders; 

• Communicatie; 

• Cultuur; 

• Politiek. 
 
Beleid 
Beleid wordt gedefinieerd als: "De maatregelen die een organisatie zich heeft voorgenomen 
om binnen een afgesproken periode een bepaald doel te bereiken door middel van een af-
gesproken (oftewel: gebudgetteerde) hoeveelheid geld, tijd, e.d.". 
Om het onderzoekdoel te bereiken op een effectieve en efficiënte zullen eerst verschillende 
relevante onderzoeksonderwerpen gedefinieerd worden. 
 

• Probleemstelling; 

• onderzoeksvragen: 

• welke kenmerken dienen de onderzoeksobjecten voldoen; 

• etc. 
 
Uitvoering 
De uitvoering van het onderzoek omvat literatuurstudie en interviews met de betrokkenen 
van de onderzochte projecten. De beheeraspecten tijdens het onderzoek zijn samen te vat-
ten in het anagram GROTIK: 
 

G – geld; 
R – resources; 
O – organisatie; 
T – tijd; 
I – informatie; 
K – kwaliteit. 

 
 
 
(meten en) Registreren 
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Het registreren en meten van projecten wordt gericht op: 
 
Lange versus korte termijn 
Het onderscheid in 'termijn van effectiviteit' is ruim. De definitie, afkomstig van vooral de fi-
nanciële wereld, is kort, midden en lang. Waarbij met 'korte termijn' minder dan één jaar 
wordt bedoelt, met 'midden' van twee tot vijf jaar en met 'lange termijn' naar meer dan vijf 
jaar.  
In de ICT van Microsoft-servers, Citrix, VMware en dergelijke, is de technologi-
sche cycle momenteel twee jaar. Voor Apple is dit één jaar en voor een Web-saler is korte 
termijn een periode van twee tot vier weken. 
De technologische cyclus van de aanbieders zijn korter dan de strategische en technologi-
sche cyclus van de opdrachtgever. Deze afnemercyclus kunnen op technologie overeenko-
men maar op business afwijken tot meer dan twee jaar. 
In het Mc Farlan Strategic Grid wordt een kwadrant onderscheiden waarbij de strategische 
invloed op de 'ontwikkeling portfolio' en op de 'huidige processen' of de invloed op de opera-
tie en op de strategie tegen elkaar worden uitgezet. Hiermee ontstaan de volgende vier kwa-
dranten: 
 

• Factory: performance verbetering (primaire) core proces; 

• Support: performance verbetering (secondaire) local proces; 

• Strategie: transformatie van de industrie; 

• Turnaround: nieuwe identiteit lanceren. 
 
De cyclus van de kwadranten zijn verschillend en hebben invloed op de vraag of het project 
zich op lange of de korte termijn richt. 
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Bijlage 5 Project- en organisatieculturen 

Dé organisatie- of bedrijfscultuur bestaat niet, in elke organisatie zijn vele subculturen. Tus-
sen organisaties kunnen culturen aanzienlijk verschillen. Zo is er de typische MKB-cultuur: 
open en informeel. Iedereen weet van elkaar wat hij doet. Of de cultuur van consultancy-
firma's en accountantskantoren: zeer professioneel met hoogopgeleide medewerkers, die 
veel meer dan acht uur per dag werken. En niet te vergeten de cultuur van ambtelijke en 
politieke organisaties: er is een klein groepje dat ertoe doet, daar moet je bij horen. Een soort 
corporale cultuur (Nieuwenhuis, 2008).  
Paul Huguenin onderscheid in de onderstaande tabel de volgende culturen en de spannin-
gen tussen de culturen waaruit risico’s kunnen optreden (Huguenin Paul, 2007). 
 
 

 
 

Figuur 11, Spanningen tussen (cultuur) domeinen 
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