
Managementsamenvatting 
Op 16 juli 2007 is het nieuwe provinciaal portaal na enkele keren uitstel in gebruik genomen. Op 26 
september 2007 is het nieuwe portaal door instabiliteits- en performanceproblemen afgekoppeld. Het 
College van Gedeputeerde Staten (GS) heeft het vermoeden dat een deel van de problematiek niet 
technisch van aard is, maar organisatorisch. GS hebben gedeputeerde Binnekamp gemandateerd tot het 
uitvoeren van een audit naar de oorzaken van het niet halen van het afgesproken projectresultaat als 
het gaat om de procesgang en projectorganisatie van het project. Capgemini is gevraagd deze audit uit 
te voeren. 
 
Onze eindconclusie luidt als volgt: 
 

Het portaalproject was niet ‘in control’ 
 
Dit geldt voor de hele looptijd van het project. Dus van de eerste initiatieven rond het opzetten van het 
project tot het besluit om ‘een pas op de plaats te maken’. Aan deze eindconclusie liggen de volgende 
drie hoofdconclusies ten grondslag: 
1. Er is nooit goed voorzien in de randvoorwaarden voor een succesvol project: 

Aan het portaal-project is begonnen op basis van enthousiasme en grote inzet bij direct 
betrokkenen (opdrachtgever, projectleiding) en een globale doelstelling. Er is onvoldoende 
stilgestaan bij de vraag wat er nodig zou zijn om het project succesvol te kunnen uitvoeren. Er is 
niet voorzien in de benodigde randvoorwaarden. 

2. In de uitvoering heeft het ontbroken aan adequate aansturing: 
Door het ontbreken van een goede startbasis is het projectmanagement in de uitvoeringsfase 
bemoeilijkt. Maar ook los daarvan hebben zich in de uitvoering problemen voorgedaan die beter 
gemanaged hadden kunnen worden. Onder meer is onvoldoende gestuurd op het halen van 
termijnen en het vasthouden aan vooraf bepaalde uitgangspunten en geïnventariseerde eisen en 
wensen, hoe globaal deze ook waren. 

3. Er hebben zich omstandigheden voorgedaan waar niet adequaat op is ingespeeld: 
Op het moment van de eerste oplevering was het al duidelijk dat het portaal-project niet goed liep. 
Dit was hét moment om in te grijpen. In de werkwijze binnen het project en de aansturing hiervan 
is op grond van de toen geconstateerde problemen naar onze waarneming niets veranderd. Ook is 
de impact van de provinciebrede reorganisatie onderschat 

 

Is het portaal-project mislukt? 
Het in onze ogen te vroeg om tot de slotsom te komen dat het portaal-project definitief mislukt is, 
noch is het naar onze mening mogelijk te stellen dat vooral deze of gene betrokkenen gefaald heeft in 
zijn of haar rol in het project. Van het mislukken van het project is in onze ogen sprake als uit het 
technische onderzoek zou blijken dat hetgeen nu ontworpen en gebouwd is volledig moet worden 
afgeschreven, omdat de technische problemen die zich hebben voorgedaan in deze constellatie niet op 
te lossen zouden zijn en er dus sprake is van ‘weggegooid geld’. Indien de technische problemen wél 
oplosbaar blijken te zijn, dan is naar onze opvatting de conclusie gerechtvaardigd dat het project veel 
beter aangestuurd had kunnen worden en dat veel van de problematiek die zich ‘onderweg’ heeft 
voorgedaan daardoor had kunnen worden voorkomen of beter in de hand gehouden had kunnen 
worden.  
 
Aanbevelingen voor het portaal-project 
Voor het vervolg van het portaal-project komen wij tot de volgende aanbevelingen: 
- Breng het portaal-project onder in een breder programma ‘verbeteren dienstverlening’ of ‘e-

provincie’ en zorg dat het programma operationeel wordt aangestuurd door een 
programmamanager die direct onder de directie valt en mandaat heeft over alle projecten binnen 
het programma. 



- Zorg voor een directe aansturing van het programma vanuit de directie. 
- Vul de randvoorwaarden voor het portaal-project opnieuw in. Zorg dus voor een eenduidige scope, 

helderheid over rollen en verantwoordelijkheden, een overzichtelijke en haalbare termijnplanning, 
voorzie in projectondersteuning en een gestructureerde vastlegging van projectdocumenten, 
besluiten en afspraken, waarborg de beschikbaarheid van betrokkenen etc. 

- Zet in deze zin dus een stap terug. Neem de tijd om de uitgangspunten voor het portaal-project te 
herdefiniëren, binnen de bredere context van organisatievisie en e-provincie. Bepaal op basis 
daarvan de te nemen vervolgstappen, gegeven de uitkomsten van het onderzoek naar de technische 
oorzaken van het niet functioneren van het portaal. 

- Zorg voor veilige tijdsmarge. ‘Liever nu een datum kiezen die niet ambitieus lijkt dan opnieuw in 
tijdsnood komen met alle risico’s vandien.’  

 
Algemene aanbevelingen 
Ten aanzien van de opzet en uitvoering van dit type projecten in generieke zin komen wij tot de 
volgende aanbevelingen: 
- Investeer in een professionaliseringsprogramma voor projectmanagement. Leid projectleiders én 

opdrachtgevers op en blijf ze daarna coachen. 
- Beperk de vrijblijvendheid in de wijze waarop zakelijke afspraken met leveranciers 

totstandkomen. 
- Stuur een programma aan op richting en overall doelstellingen en projecten op concrete 

producten/resultaten. Zorg voor een scherpe scope/afbakening, waarover geen misverstanden 
kunnen ontstaan. 

- Rapporteer op risico’s en nog uit te voeren activiteiten, in plaats van op uitgevoerde activiteiten. 
Het gaat immers om sturing in de toekomst en niet om kijken naar het verleden.  

- Werk aan een verandering in denken en doen: 
o van betrokkenheid tonen naar verantwoordelijkheid nemen; 
o van ‘laten lopen’ naar aanspreken op resultaat (zonder iemands integriteit ter discussie 

te stellen) 
o van ‘enthousiast aan de slag gaan’ naar het stellen van randvoorwaarden om succesvol 

te kunnen opereren. 
 
Tot slot merken wij op dat naar onze waarneming de kracht van de provincie zit in het niet aflatende 
enthousiasme van de medewerkers. Zij hebben een enorme drive om zich voor projecten in te zetten. 
Deze houding leidt er echter tevens toe dat er onvoldoende in de randvoorwaarden wordt voorzien om 
projecten goed in de greep te houden en draagt er toe bij dat men elkaar niet aanspreekt op afspraken 
en resultaten. Als hierin vooruitgang wordt geboekt heeft het projectmanagement binnen de provincie 
de toekomst. 
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