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Meten van de kwaliteit van projectmatig werken? Wat
meet je dan? En hoe maak je dat meetbaar? En welke
normen hanteer je? Hoe rapporteer je? Wat levert dat op?
Kun je dan ook echt verbeteren? In deze interactieve
workshop doorlopen de deelnemers het proces dat het
KCR van gemeente Rotterdam ook heeft doorlopen. Rob van der Meijden licht telkens een klein tipje
van de sluier op, waarna de deelnemers zelf de kans krijgen de volgende stap te zetten. Rob deelt
vervolgens bij elke stap de ervaringen van het KCR. Hij laat de resultaten van het KCR zien en vertelt
over de plus- en minpunten en de werkbaarheid ervan.
Het KCR
Om te professionaliseren heeft het Kenniscentrum Concernsystemen Rotterdam (KCR) haar
werkprocessen beschreven en meetbaar gemaakt. De kwaliteit van projectmatig werken kent een
extra uitdaging omdat het KCR vaak met (meerdere) externe projectleiders werkt. KCR werkt volgens
PRINCE2 en heeft een jaar geleden diverse KPI’s bepaald voor diverse processen en componenten.
Hoewel dat vooraf niet spannend leek, blijkt het in de praktijk nog niet zo makkelijk.
De vragen die achtereenvolgens aan de orde komen zijn:
- Welke drie PRINCE2 processen zou u kiezen om de
professionalisering te monitoren?
- Wat zijn volgens u de top 3 onderwerpen om de
proceskwaliteit mee te meten?
- Aanscherpen van het eerste resultaat:
o Benoem de kritieke succesfactoren
o Bepaal de bijbehorende prestatie indicatoren
o Bepaal meetwaarden en norm
Onderstaande foto’s geven de resultaten uit de workshops. De
praktijk van het KCR is te vinden in de presentatie van Rob van der
Meijden op de PUGnl site. Op de vraag wat het op deze manier
meten van de kwaliteit van projectmatig werken heeft geleverd
antwoordt Rob stellig:
- externe projectleider zijn beter en sneller te richten op de manier van werken dan met het
statement ‘volgens PRINCE2.
- uniformiteit in de manier van werken op en rapporteren over kritieke succesfactoren heeft tot
inzicht en efficiency geleid.
- het gebruik van een ‘rationale’ bij de planningen geeft realistische planningen en grip op de
uitvoering.
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Rob van der Meijden
Rob is een Rotterdamse projectleider die sinds 1999 diverse ERP en BI projecten heeft geleid in
gemeentelijke overheidsorganisaties. Na een eerdere carrière als bedrijfsjurist werd hij gegrepen door
het werken in projecten: "het teamwork, de druk van de deadlines en de unieke variatie in de
projectdoelen".
PUGnl & workshops
PUGnl organiseert maandelijks workshops rond diverse PRINCE2 thema’s. Het doel van de workshops
is leden ervaringen met PRINCE2 uit te laten wisselen en van elkaar te laten leren. De workshops
worden door heel Nederland georganiseerd.
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