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Door Peter Noordam

De focus op het ‘ene project’ verschuift meer naar de hele projectenport-
folio en er wordt hierbij steeds nadrukkelijker gekeken naar de vernieu-
wings-, verander- of innovatiedoelen van de hele organisatie. Daarnaast 
zien we de afgelopen tien jaar ook een fundamentele verschuiving in de 

uitvoer van projecten. Tot zo’n twintig jaar geleden was een watervalachtige benade-
ring van projecten gebruikelijk. Maar vooral vanwege de onvoorspelbare uitkomsten 
hiervan zien we organisaties vaker overstappen naar een meer iteratieve, of zelfs 
agile werkwijze. Termen als SCRUM doen meer en meer hun intrede. De derde trend 
is batenmanagement en nog specifieker: de maatschappelijke kosten- en batenana-
lyse (MKBA). En tot slot, onder druk van tegenvallende en onvoorspelbare resultaten 
komt er steeds meer aandacht voor risicomanagement bij verandertrajecten.

Deze vier trends – portfoliomanagement, agile werken, batenmanagement en risi-
comanagement – roepen een belangrijke vraag op: is de klassieke businesscase 

Samenvatting
Zeker bij grote overheidsprojecten is de 
businesscase inmiddels een bekende 
klassieker. Tegelijkertijd zijn er verschil-
lende nieuwe ontwikkelingen rond 
projectmatig werken en het doorvoe-
ren van veranderingen. Bijten deze 
ontwikkelingen met de businesscase, of 
kunnen ze elkaar juist versterken? In dit 
artikel bespreken we vier trends bij het 
aansturen van veranderprojecten en de 
manier waarop de businesscase hierop 
zou moeten inspelen:
1.  Door businesscase beter in te passen 

in het hele portfoliomanagement 
en het portfoliomanagement aan te 
sluiten bij de veranderdoelstellingen 
van een organisatie, kan er beter 
gestuurd worden op het bereiken 
van de veranderdoelen van een 
organisatie. 

2.  Door de businesscase in te zetten bij 
agile ontwikkelprojecten, ontstaat 
er meer ruimte om tussentijds bij te 
sturen en baten te realiseren. 

3.  Door extra aandacht te geven aan 
batenmanagement, kan je de orga-
nisatie beter sturen op de realisatie 
van die baten. 

4.  Tot slot, risicomanagement. Juist 
als je op opdrachtgeversniveau, het 
niveau van de businesscase, meer 
aandacht besteedt aan de risico’s 
van de verandering voor de organi-
satie, kun je beter sturen op doelstel-
lingen en de risico’s goed hiertegen 
afwegen.

Sinds 25 jaar vormt de businesscase dé basis voor besluit-

vorming voor vaak grote programma’s en ICT-projecten en 

investeringen bij overheidsorganisaties. Al in 2006 werden 

de ‘gouden regels voor opdrachtgevers in overheidsland 

opgesteld’ en toen werd al gezegd: begin met een heldere 

businesscase. Sinds 2011 bestaat het Rijks ICT-Dashboard – 

een portal voor de rijksoverheidsprojecten met een totale 

ICT-component van ten minste € 5 miljoen – deze portal 

besteedt veel aandacht aan de waarde van een goede busi-

nesscase. Kortom, zeker voor grotere projecten is het busi-

nesscase-denken stevig verankerd bij de centrale en lokale 

overheid. Maar we zien wel duidelijke veranderingen. 

Vier trends waarbij de 
businesscase van 
toegevoegde waarde blijft

Businesscase is 
here to stay?
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nog wel het geschikte instrument om aan deze ontwikkelin-
gen het hoofd te bieden? In dit artikel bespreek ik deze vier 
trends en geef aan hoe je met businesscases hierop kunt 
inspelen, zodat de businesscase ook in de toekomst actueel 
en relevant blijft.

Trend 1. Portfoliomanagement
Alle organisaties waar ik de afgelopen jaren adviseerde, had-
den zonder uitzondering een ‘projecten-portfolioboard’. Vaak 
meerdere, vanuit ICT aangevlogen en op tactisch niveau, 
maar gek genoeg had geen enkele board duidelijke kaders 
en richtlijnen van haar bestuur meegekregen. Natuurlijk, 
er waren budgettaire 
kaders en het bestuur 
initieerde zelf wel 
projecten met een vaak 
hogere prioriteit dan de 
‘gewone’ projecten. Maar, 
zo’n board écht inzet-
ten om de strategische 
ambities en verander-
doelen te realiseren? 
Nee, dat gebeurde niet, 
vaak onbewust trou-
wens. 

Het is aan het bestuur 
om hierin verande-
ring aan te brengen: 
om te zorgen dat een 
projecten-portfolioboard 
op strategisch niveau 

namens de top van de organisatie optreedt als stuwer en 
regisseur van het veranderproces. Met als doel: het te grote 
aantal verandervoorstellen en projecten in samenhang door 
de organisatie loodsen en tegelijkertijd de strategische doel-
stellingen realiseren. Om hieraan sturing te geven, leveren 
theorie en praktijkervaring wel handige hulpmiddelen, zoals 
‘Het Vizier’2.

Het Vizier
1. Onderhoudsinvesteringen
Vaak vervangingsinvesteringen die vooral kostenvoordelen 
opleveren, en relatief weinig veranderingen in de organisatie 

Wat zijn ook al weer kenmerken van een goede businesscase?1

Een businesscase is het uitgangspunt voor een succesvol 
project. Als je bij de start van een project geen goede busi-
nesscase maakt, dan is er eigenlijk sprake van een valse 
start. Er zijn vijf voorwaarden voor een goede businesscase: 

1.  Een goede businesscase verdient een echte 
opdrachtgever

Traditionele projectmanagementmethoden richten zich 
vooral op de projectmanager en de aansturing van het 
project. Maar uit recent onderzoek blijkt dat de relatie op-
drachtgever-projectmanager én het streven naar projectre-
sultaat samen het succes bepalen. De opdrachtgever moet 
zich verantwoordelijk voelen om kosten en de risico’s in de 
greep te houden en de baten van het project te realiseren. 

2.  Een goede businesscase kwantificeert de baten 
Als het goed is, start je een project vanuit de verwacht-
ing dat het daarna beter wordt. Het is de bedoeling dat je 
voor de start van het project dit ‘onderbuikgevoel’ expl-
iciet maakt. Daarom moet de businesscase voldoende 
aandacht besteden aan de meerwaarde van het project 
voor de organisatiedoelen. Met andere woorden: je moet 
de baten goed beschrijven en duidelijk aangeven hoe de 
baten de organisatie-veranderdoelen helpen te bereiken.  

3. Een goede businesscase heeft voldoende draagvlak 
Het opstellen van de businesscase is een gezamenlijke 
inspanning. Alle ‘stakeholders’ zijn hierbij betrokken. Als je 
gezamenlijk de businesscase opstelt, ontstaat er vanzelf 
een meer gedragen besluit. Opstellen van een business-
case zorgt voor een gestructureerde discussie tussen 
betrokken partijen. 

4.  Een goede businesscase verdwijnt niet in een lade 
Periodiek moet je als opdrachtgever vaststellen of de 
businesscase nog steeds bijdraagt aan de gewenste resul-
taten voor de onderneming. Anders dreigt het gevaar dat 
projecten doorgang vinden, terwijl ze niet of onvoldoende 
bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen. 

5.  Een goede businesscase is een leertraject 
Omdat de tijdsbesteding vaak substantieel is, levert een 
businesscase veel leerelementen op. Gebruik de business-
case dan wel om de projectbeslissing te evalueren, zodat je 
de lessons learned naar volgende projectvoorstellen kunt 
meenemen. Bovendien komt een evaluatie ook de tevre-
denheid over het project ten goede.

Innovatie (bijdrage aan het
kennisopbouw

en lange termijn strategie)
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tot gevolg hebben. Denk aan: een vervanging van een oudere 
door een nieuwere versie, waarbij de functionaliteit min of 
meer gelijk blijft. Maar ook investeringen gericht op harmo-
nisering en standaardisering van het bestaande landschap 
(huisvesting, infrastructuur).

2.  Investeringen gericht op verbetering van de bestaande 
performance

Hiermee wordt de bestaande organisatie efficiënter, flexibe-
ler, sneller of beter, vooral op verzoek van proceseigenaren, 
gebruikers en afdelingen. In de businesscase staat duidelijk 
welke knelpunten opgelost moeten worden en wat de baten 
zijn.

3.  Strategische investeringen
Deze projectvoorstellen zijn vaak gericht op nieuwe produc-
ten of diensten om de concurrentie voor te blijven, danwel 
te zorgen dat belangrijke veranderingen in wet- en regelge-
ving worden doorgevoerd. Deze projecten leveren meestal 
duidelijk een bijdrage aan de strategische doelstellingen van 
de organisatie. 

4.  Innovatie investeringen
Met deze investeringen doe je vooral kennis en ervaring op, 
zodat je in de toekomst betere investeringskeuzes maakt. Zo 
kan een afdeling ervoor kiezen om drie medewerkers naar 
een opleiding te sturen om zich een nieuwe technologie 
eigen te maken. Of een klein pilotproject starten om in huis 
ervaring op te doen. 

De percentages in de figuur zijn ervaringscijfers over orga-
nisatiebrede investeringen met een ICT-component. Deze 
procentuele verdeling past bij een gezonde onderneming 
met goede aandachtverdeling. 

De bestuurder geeft per jaar aan hoe de verdeling van bud-
get, capaciteit en aandacht over de vier categorieën moet 
worden verdeeld. Wil je als organisatie succesvol zijn in je 
strategie-executie, dan is aandacht voor een gebalanceerde 
verdeling noodzakelijk: ‘hoe zorg ik dat onze strategische 
doelen worden gerealiseerd en tegelijkertijd het onderhoud, 
de procesverbeteringen en de kennisontwikkeling op het 
juiste niveau blijft?’

In de dagelijkse praktijk zie je vaak dat strategische busines-
scases teveel aandacht krijgen, met als gevolg dat onderhoud 
of procesverbetering meerjarig wordt verontachtzaamd. Het 
is de taak van de portfolioboard om binnen de procentuele 
verdeling van de bestuurder gelijksoortige businesscases in 
hetzelfde kwadrant met elkaar te vergelijken, op die manier 
krijgt ieder kwadrant de aandacht die het verdient.

Trend 2. Agile werken
Aan de hand van een goede businesscase maak je als 
opdrachtgever een keuze op basis van de kosten, de ver-
wachte baten en de risico’s. Zeker om de baten scherp te 
krijgen, zet je in de businesscase duidelijk welke functiona-
liteit of projectresultaten het project moet opleveren. Aan de 
hand daarvan bepaal je tenslotte de baten. En daar wringt de 
schoen bij agile projecten.



TPC 28

Relatie tussen projectresultaat en baten bij het UWV
Stel, er wordt een nieuwe portal gebouwd waarmee 
klanten van het UWV direct zelf hun gegevens kun-
nen bijwerken. Het resultaat van het project is duidelijk, 
namelijk: een volgens alle specificaties werkende por-
talomgeving. Nu de baten. Levert het project inderdaad 
alle resultaten (features) op? Dan zijn de baten voor de 
afdeling van de opdrachtgever onder andere dat bijvoor-
beeld 40% minder telefonisch klantcontact nodig is. Dat 
levert een besparing op van vijftig fte.

Bij een meer klassieke projectsturing is de projectleider 
verantwoordelijk voor de resultaten en de kwaliteit, uiter-
aard binnen de deadlines en het projectbudget. Door te veel 
nadruk op de resultaten ontstaat er vaak druk op het project. 
Dit leidt tot lagere kwaliteit, uitloop en/of overschrijdingen 
van het budget – vaak alle drie. 

Daarom hebben veel organisaties een meer agile werkwijze 
omarmd en werken ze met agile ontwikkelmethoden zoals 
DSDM of SCRUM. Hierbij zijn niet meer de resultaten het 
uitgangspunt, maar werk je binnen een vaste tijd, met een 
vast team resources. Daarbij bepaal je de resultaten of fea-
tures aan de hand van bijvoorbeeld MoSCoW: de Must haves: 
de ondergrens en moet absoluut worden opgeleverd (ook 
wel het Minimum Viable Product). De Should haves: belang-
rijk, maar niet vitaal. Zonder levering werkt de oplossing 
nog steeds met mogelijke work-arounds. De Could haves: 
gewenst, maar minder belangrijk en bij niet-levering is de 
impact beperkt. En de Won’t haves: requirements die het 
project niet oplevert.

Wat betekent dit voor de businesscase en de besluitvorming 
over de afweging tussen kosten, risico’s en baten? Is de busi-
nesscase overbodig geworden? In mijn ogen is dat zeker niet 
het geval. Agile werken en een goede businesscase verster-
ken elkaar op een aantal onderdelen. 
•  Relatie met organisatiedoelen en waarde. Allereerst 

zoek je bij agile werken – veel meer dan bij klassieke 
ontwikkelmethoden – nadrukkelijk naar de aansluiting 
met ‘business goals’ of de ‘business value’. Bij klassieke 
projectmanagement methoden staat het projectresul-
taat centraal en is er weinig aandacht voor de waarde of 
baten voor de organisatie of het realiseren van organisa-
tiedoelen. Alleen in de businesscase wordt deze relatie 
gelegd.

•  Snelle realisatie van baten. Ook wordt er bij agile metho-
den gehamerd op korte ontwikkeliteraties, waarbij je de 
resultaten zo snel mogelijk in productie neemt om de 
baten te realiseren. Zo kun je al tijdens de duur van het 
project op de baten sturen, en eventueel in volgende ite-
raties bijsturen. Bij klassieke methoden zijn mogelijke 
baten alleen maar belangrijk bij de besluitvorming over 
het project. 

•  Het incrementele karakter van agile. Elke tussentijdse 
oplevering brengt ‘werkende oplossingen’ in productie. 
Dat betekent ook: na elke oplevering kun je bepalen of de 
baten worden gehaald, zodat je kunt bijsturen voor het 
volgende increment. Bij businesscases voor klassieke 
projecten lagen de features – en daarmee ook de baten– 

vast. Tussentijds kon je de businesscase alleen herijken 
op basis van tegenvallende kosten of verlenging van de 
doorlooptijd. 

Er blijft één lastigheid over. De opdrachtgever wil graag op 
basis van een goede kosten-baten afweging een besluit 
nemen: wel of niet met het project starten? Bij agile werken 
en toepassing van MoSCoW zijn de volgende ervaringscijfers 
bekend: circa 60% van de features valt in de M-categorie, 
20% in de S en nog eens 20% in de C. In de businesscase voor 
agile projecten wordt gerekend met 80% van de features (de 
M en de S) én de daarbij behorende baten. Terwijl het project 
al succesvol is als het de M oplevert (60%).

UWV: wel of niet gestart?
Terug naar het UWV. De kernvraag is: had de opdracht-
gever ja gezegd tegen dit project als hij had geweten 
dat 60% van de features zou worden opgeleverd? Met als 
gevolg dat hij slechts een besparing van dertig fte be-
reikte, met forse bijkomende kosten voor work-arounds? 
Of had de opdrachtgever wellicht toch gekozen voor een 
scenario met minimaal 80% oplevering?

Businesscase als levend document
In mijn ervaring is agile een goede manier van werken, 
maar het is bij de partijen in de omgeving – en vooral bij de 
opdrachtgever – op voorhand niet duidelijk wat dit betekent 
voor de businesscase. Zeker opdrachtgevers met weinig 
ervaring met Agile vinden het lastig om hun rol te spelen en 
er is nog te weinig aandacht voor dit vraagstuk. 

Opdrachtgevers ondervangen dit door in de businesscase 
niet op voorhand uit te gaan van 80%, maar door een aantal 
scenario’s uit te werken: een scenario voor ‘alleen Must’ (60%; 
Minimal Viable Product), een scenario voor Must én Should 
(80%) en een ideaalscenario waarbij Must, Should en Could 
dus 100% van de features opleveren. Juist bij de uitwerking 
van het ‘alleen Must’-scenario moet je duidelijk maken wat 
de extra kosten en risico’s zijn van work-arounds en dure 
tussenoplossingen. Besluitvorming over wel of niet te star-
ten doe je dan op basis van het ‘Must’- scenario. 

Na besluitvorming moet je als opdrachtgever actiever dan 
voorheen bijsturen. Het resultaat is tenslotte de grote vari-
abele bij agile werken. Door de resources (en daarmee het 
budget) en de tijd (in een timebox) vast te zetten, vormen 
de te leveren features nog de enige variabele. Om dit te 
ondervangen is het MoSCoW-model toegevoegd aan deze 
methodiek, maar dat geeft ‘alleen maar’ een prioritering, 
geen resultaatgarantie. Met de prioritering wordt vervolgens 
het risico gemitigeerd dat het minimale gerealiseerd wordt, 
terwijl je als opdrachtgever onderweg kunt bijsturen in het 
resultaat. 

Door de businesscase op deze manier in te richten, wordt 
het meer een levend document waar de opdrachtgever bij 
iedere ‘iteratie’ de businesscase ter hand neemt en bepaalt 
of een volgende iteratie nog verantwoord is vanuit kosten/
baten-perspectief. Tevens kan er actiever gestuurd worden 
op baten realisatie, omdat er na iedere iteratie, dus tijdens de 
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uitvoering van het project, delen in productie worden geno-
men, die direct zouden moeten leiden tot baten.

Trend 3. Batenmanagement/MKBA
De laatste jaren is het weer helemaal hip om bij overheidsin-
vesteringen ook de maatschappelijke baten mee te nemen. 
MKBA (maatschappelijke kosten- en batenanalyse) is terug 
van weggeweest. Regelmatig krijg ik de vraag: ‘Moeten we 
maatschappelijke baten óók meewegen bij de keuze om een 
bepaald project wel of niet te starten?’ Want een investering 
die voor de organisatie te weinig oplevert, mag in principe 
niet doorgaan. Maar, als je nu maar aantoont dat de inves-
tering voor maatschappelijk wél veel oplevert, dan kan die 
investering opeens wel doorgaan. Deze redenering heeft wat 
mij betreft een paar valkuilen:
•  Maatschappelijke baten zijn – nog meer dan ‘gewone’ 

baten – zeer lastig te bepalen en nog lastiger te kwanti-
ficeren. 

•  Belangrijker is dat je alleen baten mag meenemen 
in je beoordeling, waar je als organisatie ook zélf de 
verantwoordelijkheid hebt om deze binnen te halen 
(batenmanagement). Met andere woorden: het is heel 
makkelijk om vrijblijvend allerlei baten te benoemen 
zonder daaraan de verantwoordelijkheid te koppelen 
om ze ook echt te realiseren. Het is sowieso al lastig om 
binnen organisaties verantwoordelijke bateneigenaren 
te vinden, dit geldt des te meer voor projecten die een 
‘maatschappelijke baat’ moeten opleveren.

•  Bij de maatschappelijke baten kijkt de opdrachtgever 
vaak alleen naar de ‘eindsituatie’; meestal vergeet hij 
of zij om de maatschappelijke (transitie)kosten mee te 
wegen. Zo is in het kadervoorbeeld niet meegenomen 
dat het de burger zo’n uur tijd kost om aan de nieuwe 
manier van werken te wennen en zijn eigen administra-
tie hierop aan te passen.

Eerst beleid, dan businesscase
Door het klakkeloos opnemen van maatschappelijke baten 
in de businesscase is elke investering te rechtvaardigen. De 

verantwoordelijkheid om maatschappelijk relevant bezig te 
zijn, belandt zo wel heel makkelijk bij een project. Naar mijn 
overtuiging is de enige juiste weg: Zorg eerst dat de de maat-
schappelijke baten duidelijk zijn opgenomen in relevante 
wetgeving, het beleid of de doelen van een organisatie. Zorg 
vervolgens dat er in de organisatie managers worden aange-
wezen die zich verantwoordelijk voelen voor het realiseren 
van dit beleid en dus belang hebben bij de baten. Vervolgens 
kan in een businesscase worden aangegeven hoé het voor-
genomen project bijdraagt aan het realiseren van dit beleid. 
De verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke baten ligt 
wat mij betreft op het niveau van beleid. 

Trend 4. Risicomanagement
Te vaak zie ik dat organisaties hun risicomanagement heb-
ben ingericht op going concern en ‘oh ja, ook nog voor veran-
derprojecten.’ Uit onderzoek (2014) van de CEB, een Ameri-
kaans onderzoeksinstituut, blijkt een rechtstreeks verband 
tussen managementaandacht en de kans dat een risico zich 
voordoet. Ook is onderzocht hoe managers hun aandacht 
verdelen over risicocategorieën. Wat bleek? De managemen-
taandacht voor het onderwerp ‘strategische veranderingen’ 
was slechts 6%, terwijl grote risico’s zich daar juist het vaakst 
voordoen (86%). Aan financial reporting risks besteedt het 
management maar liefst 39% van zijn risicotijd, terwijl de 
kans dat zich daar een groot risico voordoet ‘maar’ 2% is.

Zeker nu veranderingen en projecten aan de orde van de dag 
zijn, is het belangrijk om het risicomanagement bij ‘project-
matige’ veranderingen goed tegen het licht te houden. Op 
alle niveaus in een organisatie moet je aandacht voor risi-
comanagement hebben. Natuurlijk moet elk niveau zich wel 
met z’n eigen risico’s bezighouden, namelijk: de risico’s waar 
diegene op zijn plaats in de organisatie wat aan kan doen. In 
de literatuur worden vier niveaus onderscheiden3.

Niveau 1. Onafhankelijk risicomanagement
De risicomanagementrol bij een onafhankelijke toezichthou-
der handelt in opdracht van het bestuur van de organisatie 

Afbeelding 1. Risicomanagement in de veranderorganisatie 
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die de projecten uitvoert. Bij grotere organisaties is dit vaak 
een auditafdeling, bij middelgrote organisaties kan dit een 
controller zijn met risicomanagement in zijn portefeuille. 
In deze rol houdt de risicomanager vooral in de gaten of er 
in veranderprojecten voldoende aandacht is voor risicoma-
nagement – op alle niveaus en relevante momenten.

Niveau 2. Risicomanagement in de portfolioboard
Binnen het portfolioboard worden de verschillende projec-
ten van een organisatie gemanaged. Goed portfoliomanage-
ment helpt om je organisatie naar de gewenste situatie toe 
te ontwikkelen. Risicomanagement bij portfolio’s richt zich 
vooral op de impact van alle samenhangende projecten op 
de organisatie. Kernvraag is: kan onze organisatie deze veel-
heid aan projecten en veranderingen wel aan? De risicoma-
nager op het niveau van de portfolio houdt zich bezig met 
vragen als: Wat is het risico voor het hele verandertraject als 
één project uitloopt? Of kan ons management/medewerkers 
de veelheid aan veranderingen wel trekken?

Niveau 3. Risicomanagement op het niveau van de business-
case
De opdrachtgever als voorzitter van de stuurgroep is bij 
uitstek degene die verantwoordelijk is voor de realisatie van 
de goedgekeurde businesscase. Hier richt de risicomanager 
zich vooral op de risico’s die betrekking hebben op de busi-
nesscase doelen of baten. De risicomanager houdt zich bezig 
met vragen als:
•  Heeft de voorzitter van de stuurgroep voldoende 

mandaat om de verandering in de organisatie door te 
voeren? Heeft de stuurgroep de juiste capaciteiten om 
de projectuitvoering aan te sturen en de baten straks 
binnen te halen? 

•  Wat gebeurt er als het project niet de verwachte baten 
oplevert? Kan de organisatie met beperktere baten haar 
doelstellingen op een andere manier realiseren? Is er 
een fall back scenario?

Niveau 4. Risicomanagement in het veranderproject
Dit is de bekendste vorm van risicomanagement rond 
projectmatige veranderingen. Risicomanagement is een 
verantwoordelijkheid van de projectleider, de risicomana-
ger ondersteunt diegene en inventariseert, analyseert en 
bewaakt de projectrisico’s. 

Conclusie
Ook in deze tijd blijft de businesscase uiterst relevant, mis-
schien nog wel relevanter. Door de businesscase bepalend 
te laten zijn in het projectenportfolio en door meer aandacht 
te geven aan de relatie tussen baten en (verander)doelen 
van een organisatie, kun je scherpere keuzes maken. Door 
de business case in te zetten bij agile projectmanagement 
methoden kun je sneller bijsturen en heb je meer controle op 
batenrealisatie. Door meer aandacht te geven aan risico-
management voor de hele veranderorganisatie en dus niet 
alleen het project maak je veel meer kans op een voorspel-
bare realisatie van je veranderdoelen.

Inderdaad, de businesscase is zeker ‘here to stay’. 
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Projectdoelen hebben 
altijd te maken met tijd, 

scope, functionaliteit 
en geld. Projectrisico’s 

zijn gebeurtenissen 
die leiden tot uitloop, 

budgetoverschrijdingen en 
tegenvallende kwaliteit.


