De Projectsaboteur
NIEUWSBRIEF januari 2012
Waarom projecten falen en Waarom projecten slagen

Door Dion Kotteman en Jeroen Gietema de auteurs van:

Het boek “De projectsaboteur” ( ISBN: 9789055949021) is nu ook als E – book te
verkrijgen.
http://www.scriptum.nl/boeken/ebooks

ProCat1 geeft organisaties inzicht in de menselijke projectrisico’s
Deze Project Control Assessment Tool is een unieke online tool om organisaties en
projecten direct inzicht te verschaffen in hun gevoeligheid voor sociale
projectrisicofactoren.
ProCat1 is uniek omdat het de menselijke factor meetbaar maakt en het fundament legt
voor adequate maatregelen om de menselijke projectrisico’s te beheersen.

ProCat1 meet en rapporteert langs twee assen waarbij de invloed van de menselijke factor
op individueel, team- en organisatieniveau gemeten wordt. Deze meting is beschikbaar
voor de verschillende project life cycle fasen. Met de projectcontextscan wordt de
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organisatie geanalyseerd waarbinnen de projecten worden uitgevoerd. Deze analyse brengt
de generieke organisatie - gerelateerde projectrisico’s in kaart. De uitkomst van deze
analyse geeft inzicht in de structurele maatregelen die in de organisatie genomen kunnen
worden om de menselijke factor beter te beheersen. Veelal leidt dit tot verbeteringen in het
kwaliteitssysteem. De project Start Up Scan en de Project Executie Scan geven inzicht in
de manipulatie risico’s voor een specifiek project en de mogelijke preventieve en
correctieve maatregelen.
Om kennis te maken met deze efficiënte wijze van toetsen is een versie van ProCat1
beschikbaar, die een eerste globaal inzicht in projectmanipulatie risico’s verschaft. Deze
tool wordt gratis beschikbaar gesteld.

Wil je meer informatie over ProCat1 of ben je geïnteresseerd in een gratis proef met de
tool?
Neem contact op met Jeroen Gietema of Dion Kotteman via info@projectsaboteur.com, wij
leggen je het gebruik van ProCat1 graag uit.

De Projectsaboteur en PRINCE2
Er is een vervolg op “De Projectsaboteur” verschenen De Projectsaboteur en
PRINCE2 : De Projectsaboteur en PRINCE2, bij Van Haren Publishing. Een
novelle, die verhaalt hoe projecten succesvoller kunnen worden uitgevoerd,
door naast de gebruikelijke projecttechniek, ook aandacht te hebben voor de
menselijke factor. Ook via E-shops te verkrijgen. Een spannend nieuw boek!
De schrijvers zijn wederom Jeroen Gietema en Dion Kotteman. Bert Hedeman
deed de vakinhoudelijke eindredactie en leverde een nabeschouwing voor het
boek.
http://www.vanharen-library.net/deprojectsaboteurenprince2dutchversionp992.html?osCsid=gt7njup8si3rhb23rlu2seh4e7

Bij grote projecten worden de looptijd en/of budgetten met 2 tot 3 keer
overschreden.
Bron: het-binnenhof.blogspot.com

“Er zijn grote problemen op het terrein van ICT. Bij grote projecten worden de looptijd
en/of budgetten met 2 tot 3 keer overschreden. Systemen worden niet opgeleverd of
leveren niet wat beloofd was. De VVD maakt zich daar grote zorgen over en wil dat de
minister orde op zaken stelt. Het is niet te verkopen dat er zoveel geld wordt verspild.
http://het-binnenhof.blogspot.com/2011/11/vvd-wil-deltaplan-ict.html

Menselijke factor cruciaal voor ITsucces Bron: IT Service Management Community
“IT-projecten zijn doorgaans technisch en procedureel van aard, maar er is nog een andere
dimensie: de ‘zachte’. Hoewel persoonlijke drijfveren zelden worden opgenomen in de
scope, zijn ze onmiskenbaar van invloed op de mate van succes. Doel van De Echte Wereld
is de specifiek menselijke kant, waar de gemiddelde projectmanager nauwelijks oog voor
heeft, nu eens vol in de focus te zetten.”
http://www.itsmf.nl/nieuws/menselijke-factor-cruciaal-voor-it-succes

Nieuwsbrief “de Projectsaboteur” Januari 2012

Pagina 2

Success or Failure: Human Factors in Implementing New Systems
Bron: http://www.educause.edu/

Some key factors in the success of any implementation project have little to do with
technology. It is important to have the right individuals and to have clear processes in
place for decision making and project management. Obtaining buy-in from all of the
stakeholders, clearly defining players' roles, knowing how decisions will be reached, and
having a clear understanding of the expected outcomes are all critical to success.
http://net.educause.edu/ir/library/pdf/EDU0152.pdf

Mislukt ICT-project kost Van Lanschot 55 miljoen
Bron: http://www.computable.nl/

Bankier Van Lanschot schrijft 55 miljoen euro af op de modernisering van de ict-omgeving.
Hierbij moeten de backofficesystemen en een aantal applicaties worden vervangen. De
bank schreef eind 2008 al 20,5 miljoen euro op het project af. Over de eerste helft van
2009 werd nog eens 34,5 miljoen euro afgeschreven.
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/infrastructuur/3020529/2379248/misluktictproject-kost-van-lanschot-55-miljoen.html

De overheid is weer een ict-fiasco rijker. Dit keer ging een project bij de
waterschappen de mist in.
Bron: http://www.bnr.nl/

De 26 waterschappen hebben het helemaal gehad met ict-bedrijf Logica, zo meldt de
Volkskrant. Ze hebben de banden met het bedrijf verbroken.
Logica was bezig voor de waterschappen een geautomatiseerd systeem op te zetten voor
het innen van waterschapsbelasting. Het project schoot alleen totaal niet op. Ook over de
kostenontwikkeling was veel onduidelijkheid.
Schade
Door het afketsen van het project kan de schade voor de waterschappen volgens de krant
oplopen tot 25 miljoen euro.
Falende ict-projecten vormen bij overheden een veelvoorkomend probleem. Volgens de
Algemene Rekenkamer is de overheid er jaarlijks miljarden aan kwijt.
http://www.bnr.nl/programma/internetvandaag/384063-1111/...-en-weer-een-mislukt-ictproject

Wil je een presentatie over het verschijnsel projectsabotage? Er zijn verschillende mogelijkheden.
Jeroen of Dion kunnen een pakkende presentatie verzorgen. Wil je meer: dat kan ook. Regelmatig
houden zij workshops.
Bijvoorbeeld voor het Instituut voor Internal Auditors: zie:
http://www.iia.nl/Educatie/activiteiten/training-seminars?Id=410 .
De lezingen zijn een succes. Om een paar klanten te noemen: KPN, IIR; Blue Carpet Group; Ziggo;
Nijenrode Universiteit; vereniging van Alumni Erasmus Universiteit, postdoctorale audit
opleiding; PRINCE2 User Group; PPM; Vlaamse Overheid; Unisys Nederland; Stichting ICTU; Hoge
school Utrecht; Hoge School van Amsterdam; Intermediair; Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties; PMI Netherlands Chapter; De Nederlandsche Bank NV; IBM; Logica; Peoplesoft
Benelux; ATOS; Agium; Arlande; UWV; Aureus; Gemeente Haarlemmermeer; De Belastingdienst;
Novius; Tennet, Universiteit Utrecht.
Website:
E-Mail:

www.projectsaboteur.com
info@projectsaboteur.com
http://www.linkedin.com/groups?gid=1896822&trk=myg_ugrp_ovr
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