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Business informatiemanagement en projecten 
 
 
 
 
De relatie tussen projecten en beheer, waaronder ook functioneel beheer, er is al veel over gesproken 
en geschreven. Voegt een nieuw whitepaper daar iets aan toe? 
 
Ik denk het wel. Tijdens mijn loopbaan ben ik regelmatig tegen situaties aangelopen waarin 
functioneel beheer onvoldoende of met een verkeerde rol betrokken was bij projecten. Met 
onvoldoende acceptatie van nieuwe informatiesystemen in de gebruikersorganisatie of veel te 
voorkomen problemen tijdens de gebruik- en beheerfase tot gevolg. 
 
In dit whitepaper geef ik een negental tips hoe de op het oog onoverkomelijke kloof tussen beheer en 
projecten te overbruggen. 
 
Ik begin met een paar definities. Wat verstaan we onder een project? En wat onder beheer? En wat 
zijn de verschillen daartussen?  
 
Vervolgens bespreek ik in wat meer detail de mogelijke vormen, waarin een project en beheer 
onderling gepositioneerd kunnen zijn. 
 
Ik zal het hebben over projecttaken die vaak door functioneel beheerders worden uitgevoerd. En wat 
belangrijk is dat een project oplevert, maar waar niet altijd voldoende aandacht voor is. 
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INLEIDING 
 

HET VERSCHIL TUSSEN PROJECT EN BEHEER 
 
 
Wat is eigenlijk een project?  
Er is veel over projecten geschreven en er zijn veel definities. 
De beschrijving die ik in dit paper wil hanteren is deze: ‘een 
tijdelijke organisatievorm om een bepaald resultaat in een 
vastgestelde tijd en tegen vastgestelde kosten en met 
meerdere disciplines te realiseren.’  
Wat hier opvalt is dat het tijdelijk is. En vaak is het ook 
eenmalig, uniek.  
 
 
 
 
 
 

 

En wat is beheer van de informatievoorziening, in de volksmond 
vaak functioneel beheer genoemd? In BiSL wordt dit 
gedefinieerd als ‘de zorg dat de organisatie nu en in de toekomst 
over de juiste informatievoorziening en 
informatievoorzieningsorganisatie kan beschikken’. En dat 
noemen we business informatiemanagement (BIM). 
 

Hiermee wordt direct het grote verschil tussen beheer en 
project duidelijk – beheer is, in tegenstelling tot een project, een 
doorlopende activiteit die altijd door gaat. Beheer heeft de blik 
niet alleen op de korte termijn maar ook op de toekomst van de 
informatievoorziening. Terwijl een project een strakke 
afbakening in de tijd kent – het is duidelijk wanneer het eindigt.  
 

 
Ook de “buitenwereld” heeft een verschillend beeld van project en beheer. Ondanks de strakke 
afbakening ziet men projecten als iets dynamisch. Er wordt iets nieuws gemaakt, iets ontwikkeld. Er 
wordt iets veranderd. Beheer ziet men over het algemeen als iets statisch. Het passen op de winkel, 
het in de lucht houden van systemen, het bewaken van de status quo. Het werk in een project ziet 
men als uitdagend en sexy, terwijl beheer een stoffig imago heeft.  
 
En dat gevoel staat samenwerking vaak in de weg. Het gevoel bestaat dat beheer projecten in de weg 
staat. En dat voor het project overdracht aan beheer bestaat uit “over de muur gooien. 
 
Terwijl, als je de definitie van business informatiemanagement volgens BiSL goed leest zie je dat daar 
juist ook ontwikkeling in zit. Het gaat tenslotte ook om de informatievoorziening in de toekomst. Dat 
zit voor een deel in het strategische nadenken over de toekomst – het werk van 

Een van de bekendste methodieken voor 
projectmanagement, PRINCE2, bouwt voort 
op zo’n soort definitie. Voor wie PRINCE2 niet 
kent - kern ervan is het opdelen van een 
project in fasen, die elk bepaalde producten 
produceren. 
Als je er meer over wilt weten – internet 
staat vol met artikelen over deze heilige graal 
van projectmanagement. 

BiSL is een framework voor 
functioneel beheer en 
informatiemanagement. Het 
deelt het vakgebied op in 36 
processen en benoemt in elk 
proces de taken, 
verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. Het wordt in veel 
organisaties succesvol gebruikt 
om het werk van functioneel 
beheer en 
informatiemanagement te 
structureren. 
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informatiemanagement. Maar ook functioneel beheerders zijn veel van hun tijd bezig met vernieuwing 
van de informatievoorziening (IV). 
 
Samenwerking tussen projecten en beheer is dus lastig. Maar wel heel belangrijk. Het resultaat zal 
tenslotte een keer in gebruik en dus ook in beheer genomen moeten worden. Waar een projectleider 
vooral belang heeft bij het afronden van het project en de tijdige oplevering van het resultaat, is 
beheer gericht op het doorlopend beheren en vooral gebruiken van dat resultaat. Want de waarde van 
het projectresultaat ontstaat pas tijdens het gebruik! 
 
Ze komen elkaar onvermijdelijk tegen bij de oplevering en dan worden die tegengestelde belangen 
extra duidelijk. Het project wil (op tijd) opleveren en beheer wil het alleen in beheer nemen als aan de 
voorwaarden voor beheer is voldaan. 
 
 
 

POSITIE VAN PROJECT EN BEHEER 
 
Vooropgesteld – het doel van zowel project als beheer is dat de informatievoorziening en het 
projectresultaat door de business gebruikt kunnen worden en waarde toevoegen aan die business.  Zo 
bezien ligt het voor de hand dat de business opdrachtgever is van zowel project als beheer. We zeggen 
dan ook wel chargerend “er bestaan geen IT- (of zelfs IV-) projecten”.  
 
Om het projectresultaat te kunnen gebruiken moet het gebruik ook ondersteund kunnen worden. 
Anders gezegd – het moet beheerd kunnen worden. Voorwaarde voor goed gebruik en voorwaarden 
voor beheer gaan dan ook hand in hand – als het projectresultaat niet beheerd kan worden, is de 
bruikbaarheid ook beperkt. En daarmee de waarde voor de business. 
 
Toch gaat niet elke gewenste verandering in de IV gepaard met een verandering in de 
bedrijfsprocessen. Het meest voor de hand liggende voorbeeld hiervan is de migratie van Windows 7 
en 8 naar Windows 10. Dat wordt vaak ten onrechte opgevat als een IT-project.  
 
Eigenlijk zit het anders. Doorgaan met Windows 8, waarvan de ondersteuning is afgebouwd, brengt 
risico’s met zich mee. Technische risico’s en vooral ook veiligheidsrisico’s. De zuivere afweging is dan 
ook of het risico van doorgaan met Windows 8 acceptabel is voor de business. Zo nee, dan is dát de 
reden om te migreren. 
 
In zo’n geval kan het zinvol zijn om de scope van het project te beperken tot de informatievoorziening. 
In dat geval kan BIM, als gedelegeerd expert namens de business, optreden als opdrachtgever.  
Maar dat zijn uitzonderingen. In beginsel is de scope van een project breder en kan men zich niet 
beperken tot de informatievoorziening. Dan kan het niet anders of de business is opdrachtgever, zowel 
van projecten als van beheer. 
 
De opdrachtgever van het project moet zich bewust zijn van de risico’s voor de business als de 
voorwaarden die nodig zijn om het projectresultaat te kunnen beheren niet worden ingevuld. Die 
risico’s moeten door functioneel beheer worden beschreven, samen met de maatregelen die nodig 
zijn om die risico’s het hoofd te bieden. Die maatregelen noemen we “beheercriteria” en daar kom ik 
later op terug. 
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De opdrachtgever kan trouwens de afweging maken, dat dergelijke risico’s opwegen tegen het risico 
van wachten met implementatie van een projectresultaat. Zo heb ik in de coronaperiode gewerkt voor 
de GGD. Men kan zich voorstellen dat het werk daar op alle fronten werd gedicteerd door de waan van 
de dag. Ook het werk van BIM. Het was vrij gebruikelijk om wijzigingen aan de informatievoorziening in 
gebruik te nemen, waarvan we nog niet alle risico’s in kaart hadden gebracht. En soms hadden we ze 
wél in kaart gebracht, maar besloot de opdrachtgever na rijp beraad tóch tot ingebruikname. En zo 
hoort het ook! 
 
Veel organisaties kennen een “projectorganisatie”- een organisatieonderdeel waarin mensen met 
rollen als projectleider en projectondersteuner projecten oppakken. Vaak komen daar in projecten 
experts uit de lijnorganisatie bij. Soms ook functioneel beheerders. Die functioneel beheerders zijn 
afkomstig uit een aparte beheerafdeling. Of zijn, net als de experts uit de lijn, verspreid over de 
organisatie, werkzaam op gebruikersafdelingen. In ieder geval niet in de projectenorganisatie.  
 
Gelukkig zien veel projectleiders het nut om functioneel beheerders bij het project te betrekken. 
Bijvoorbeeld om taken uit te voeren die leunen op de expertise als functioneel beheerder – 
specificaties maken, handleidingen en werkinstructies opstellen, acceptatietesten begeleiden of 
uitvoeren. 
 
 
 

WAT WORDT VERGETEN? 
 
Toch wordt vaak vergeten dat de expertise van functioneel beheer ook nodig is om te borgen dat het 
projectresultaat in beheer kan worden genomen. Iemand die gestructureerd kan kijken of aan alle 
aspecten van beheerbaarheid, de eerdergenoemde beheercriteria, is gedacht. Vaak wordt tijdens het 
project niet eens benoemd wat er nodig is voor inbeheername. Dat aspect komt daardoor pas naar 
voren, als het project daadwerkelijk wil gaan opleveren. 
 
Wat dan gebeurt is dat de beheerders die deelnemen aan het project wordt gevraagd hier “nog even” 
naar te kijken. Dit brengt die beheerders vaak in een lastig parket. Immers, ze hadden zich verbonden 
met het projectresultaat en zich daar ook ten volle voor ingezet. En nu moeten ze ineens kritisch gaan 
kijken naar wat het project oplevert. Inclusief hun eigen werk. Dat lijkt een recept voor problemen. 
 
 
  

Hoe dan wel? 
 

Daarvoor hebben we 9 tips opgesteld die we graag met jullie delen 



 
Wilheminalaan 138    6641 KN Beuningen    www.bislsmart.nl   info@bislsmart.nl    085 303 7681 

© 2022, BiSLSmart LLP 

 
TIP 1 
 
ALS JE GEVRAAGD WORDT VOOR EEN PROJECT, BEKIJK DAN VOORAF KRITISCH 
WAT HET PROJECT MOET OPLEVEREN EN OF DIT GEACCEPTEERD ZAL WORDEN IN 
DE ORGANISATIE  
 
Enige tijd geleden was ik als adviseur betrokken bij een organisatie waar men zaakgericht werken wilde 
invoeren. (Zaakgericht werken komt er, heel kort door de bocht, op neer dat taken als het behandelen 
van een vergunningaanvraag of de aanvraag voor een paspoort, op een vaste en voorspelbare manier 
worden afgehandeld.)  
 
Er was een zaaksysteem geïmplementeerd. Een mooi systeem, maar de medewerkers waren 
ontevreden. En niet zo’n beetje ook. Ze klaagden steen en been. Konden hun werk niet meer doen, 
liepen vertraging op, klanten waren ontevreden enzovoort….  
 
Wat bleek: de organisatie had een systeem voor zaakgericht werken gekozen en ingevoerd in de 
organisatie. Ze hadden echter te weinig aandacht gehad voor de invoering van de nieuwe werkwijze in 
de organisatie. Ze hadden niet gekeken wat zaakgericht werken ging betekenen voor de medewerkers 
en voor de samenwerking tussen de verschillende medewerkers. 
 
Waarschijnlijk hoopten ze dat met de invoering van een systeem de hele werkwijze en organisatie van 
het werk vanzelf zou veranderen. Maar zo gaat dat natuurlijk niet. Als je iemand die jarenlang gewend 
is alleen brooddeeg te maken en dat in grote bakken door te geven aan de volgende in de rij ineens 
een oven geeft en opdracht de broden voortaan ook te bakken komen er niet zomaar bruingebakken 
broden uit. Daarvoor moet de medewerker getraind worden in het bakken. In wanneer je kunt starten 
met bakken, wanneer het deeg voldoende gerezen is, wat de temperatuur van de oven moet zijn 
enzovoort…. 
 
En dat was hier ook gebeurd. In plaats van eerst de processen en de werkwijzen te analyseren, 
aanpassen, uitleggen was er een systeem, zeg maar een oven, ingevoerd. Met als gevolg dat er geen 
bruingebakken broden meer kwamen en iedereen begon te klagen over de oven, ofwel het systeem. 
 
Dus, als je gevraagd wordt voor een project, en je ziet dat er niet goed doordacht is hoe de resultaten 
van het project later in gebruik en in beheer genomen kunnen worden, geef dat dan aan.  
 
Informeer de projectleider, op basis van je kennis en expertise van de processen en organisatie. Geef 
aan welke risico’s het project zal lopen. Mocht de projectleider niet gevoelig zijn voor je 
waarschuwingen, informeer dan je leidinggevende.  
 
Het risico is voor de organisatie te groot. Immers, kwaliteit = effectiviteit * acceptatie. Het resultaat 
kan nog zo mooi zijn, als het niet geaccepteerd wordt is de kwaliteit in feite nul. 
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TIP 2 
 
SPREEK AF DAT INBEHEERNAME ÈN DE UITROL IN DE ORGANISATIE HET 
UITEINDELIJKE DOEL IS VAN HET PROJECT 
 
Vaak is het projectresultaat het opleveren van een nieuw of aangepast systeem. Maar het echte werk 
begint pas daarna. En de echte resultaten, de gerealiseerde bedrijfswaarde, worden ook pas daarna 
zichtbaar.  
 
Een kennis van mij werkte regelmatig in wat we nog wel derdewereldlanden noemen. Hij hield zich 
bezig met de implementatie van systemen en producten, meestal in opdracht van NGO’s. Voor een 
van die opdrachten was hij afgereisd naar een land waar men problemen had met de 
drinkwatervoorziening. Inwoners moesten vaak grote afstanden tot een put of bron afleggen, en dan 
was vaak ook niet eens zeker of de waterkwaliteit wel voldoende was. Een NGO had daarom een 
onderneming opdracht gegeven om mobiele laboratoria, waarmee de waterkwaliteit gemeten kon 
worden, te ontwikkelen en bouwen. Mijn kennis mocht ze gaan invoeren in het betreffende land. 
Helaas bleek bij invoering dat de infrastructuur van het land onvoldoende was om de mobiele 
laboratoria naar de juiste plaats te brengen. “Men was wel heel blij met de koelkasten in de wagens” 
zei hij, “Zo konden ze hun cola koel houden. “ 
 
Zorg ook hier weer er dus voor dat er rekening gehouden wordt met de organisatie. Past het nieuwe 
systeem in de organisatie? Is er extra opleiding nodig voor de gebruikers? Moeten processen 
aangepast worden? Wijs de projectleider op risico’s die hij kan lopen als hier geen rekening mee 
gehouden wordt en zorg ervoor dat het onderdeel van het project wordt.  
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TIP 3 
 
ZORG DAT DE BEHEERCRITERIA OOK ONDERDEEL ZIJN VAN DE OP TE LEVEREN 
PRODUCTEN 
 
Bekijk de lijst met op te leveren producten kritisch. Staan hier ook beheerdocumenten op? En 
beheercriteria? Zoals documentatie, opgeleide gebruikers en opgeleide beheerders, de juiste 
competenties bij de leverancier, testverslagen en workarounds. Alles wat voor beheer nodig is om 
beheer op een goede manier te kunnen uitoefenen. 
 
Zorg dat deze producten toegevoegd worden. Zorg ook dat je als beheer een standaardoverzicht van 
beheercriteria hebt die je bij ieder project uit de kast kan trekken. Dan hoef je niet iedere keer 
opnieuw het wiel uit te vinden. 
 
Een mooie basis is de best practice Generieke beheercriteria van de ASL BiSL Foundation. In dit 
document staat een checklist van criteria vanuit beheer. En niet alleen voor functioneel beheer, maar 
ook technisch en applicatiebeheer. De criteria zijn verdeeld over organisatie van het beheer, het 
product en de implementatie van het product. Je hebt daarmee een behoorlijk complete lijst van 
criteria die nodig zijn voor het in beheer nemen van een product. En je kunt dat gebruiken als basis 
voor een eigen standaard checklist. Schrappen wat niet van belang is. En eventueel specifieke criteria 
voor je eigen organisatie toevoegen.  
 
De best practice is publiek domein, wat betekent dat iedereen die kan gebruiken. Het document is ook 
te vinden op internet. 
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TIP 4 
 
VERDEEL DE ROLLEN 
 
Spreek af dat er meerdere functioneel beheerders in het project betrokken worden en verdeel de 
rollen onder elkaar. 
Zorg dat je de verantwoordelijkheden kunt delen. Dus de ene beheerder heeft als rol vooral het 
opleveren van requirements en het coördineren van de acceptatietest. Zeg maar de 
ontwikkeling/realisatie van het product. En de andere beheerder houdt zich vooral bezig met opstellen 
van beheercriteria en voorbereiden van de organisatie.  
 
Zo kun je je helemaal op je eigen taken concentreren. Het voorkomt dat je terechtkomt in die 
vervelende spagaat.   

 
 
 
TIP 5 
 
MAAK AFSPRAKEN OVER DE ACCEPTATIE VAN DE PRODUCTIE DIE JE OPLEVERT EN 
ACCEPTEER NIET JE EIGEN PRODUCTEN 
 
Ik had, toen ik nog als IT-ontwikkelaar werkte, een ontwerp gemaakt. Op basis daarvan had ik een 
applicatie gebouwd. Bij gebrek aan testers heb ik het zelf getest. Zag er prachtig uit. Eenmaal in 
productie bleek er echter een joekel van een fout in te zitten. Een denkkronkel in het ontwerp, die ik 
keurig had geprogrammeerd en ook met het testen niet had gezien.  
 
Het is lastig om je eigen blinde vlek te zien. Dus zorg ervoor dat er iemand anders is die jouw 
producten accepteert.  
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TIP 6 
 
MAAK HELDERE AFSPRAKEN OVER JE ROL EN HETGEEN JE OPLEVERT 
 
Laat de projectleider niet denken dat, door het mee laten lopen van een beheerder in een project, het 
toekomstige beheer voldoende geborgd is. Als je bent aangenomen om de specificaties op te stellen, 
spreek dan duidelijk af met de projectleider dat er voor de inbeheername toch iemand anders 
aangewezen moet worden.  
 
Hoe graag we het ook zouden willen, projecten lopen niet altijd even soepel. En vaak ben je veel tijd 
kwijt met je projectwerk waardoor, al zou je het willen, je aandacht voor een toekomstige 
inbeheername verslapt.  

 
 
TIP 7 
 
HET DRAAIT OM HET BEDRIJFSBELANG 
 
Een project wordt uitgevoerd voor de business. En soms zijn de beheerbelangen ondergeschikt aan 
het businessbelang. 
 
De organisatie wil een nieuw product invoeren en heeft daarvoor wat aanpassingen in de 
informatievoorziening nodig. Invoer van het nieuwe product en de aanpassingen in de 
informatievoorziening zijn resultaten van een project.  
 
Je bent als functioneel beheerder betrokken bij het project om te zorgen voor de aanpassingen, de 
acceptatietest daarvan en de inbeheername. Als het project ten einde loopt en men het nieuwe 
product in de markt wil zetten zie jij nog wat haken en ogen aan de inbeheername. Misschien is de 
acceptatietest nog niet uitgevoerd, of zijn er nog wat bevindingen die eigenlijk opgelost moeten 
worden. Er is nog niet voldaan aan alle acceptatiecriteria.  
Maar men wil toch door met de introductie. Nu introduceren betekent de concurrentie voor zijn, meer 
marktaandeel, een innovatief imago.  
 
Soms moet je (eigenlijk altijd) het bedrijfsbelang voor laten gaan. Zorg er in dat geval voor dat je alle 
risico’s die je kunt lopen goed in kaart hebt en dat je maatregelen hiervoor hebt.  
Bijvoorbeeld goede back-up voorzieningen, extra tijd en capaciteit bij beheer na de productiegang, een 
ontwikkelaar stand-by die direct problemen kan oplossen. En, als het nodig is, een fallback scenario. 
En zorg ervoor dat de organisatie op de hoogte is van de risico’s. Zodat de beslissers een gewogen 
beslissing kunnen nemen. 
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TIP 8 
 
AGILE WERKEN KENT OOK RISICO’S 
 
Agile werken kan een heel goede manier zijn om business en IT dichter bij elkaar te brengen. Immers, 
vaak is er een product owner uit de business en worden gebruikers betrokken bij het opstellen van 
specificaties en het uitvoeren van testen. 
 
Dan gebeurt het nogal eens dat functioneel beheer wordt gevraagd de rol van product owner te 
pakken als een soort gedelegeerde namens de business. Pas dan extra op met de voorgaande tips en 
het vervullen van andere rollen. En pas ook op met de verdeling van verantwoordelijkheden met de 
business. Uiteindelijk blijft het hún informatievoorziening die je helpt realiseren of verbeteren. 
 
Een heel ander risico van agile werken is, dat wordt gedacht dat door gebruikers bij het project te 
betrekken de noodzaak vervalt voor inbreng van functioneel beheerders. Maak dan duidelijk dat 
gebruikers en product owners wel weten welke functionaliteit ze nodig hebben, maar om de 
informatievoorziening te kunnen beheren het toch echt nodig is dat functioneel beheer betrokken is. 
 
 
 

TIP 9 
 
EVALUEER ELK PROJECT 
 
Tenslotte – lange termijn gaat ook over hoe je het volgende project beter kunt doen. Evaluaties zijn 
vaak niet besteed aan de “echte” project diehards, die zijn allang bezig met het volgende project. Zorg 
dat er een moment wordt ingepland, liefst enige tijd na afloop van het project, waarin je met alle 
betrokkenen terugkijkt. Niet alleen naar wat je hebt opgeleverd, maar ook hoe dat is gegaan. Was het 
binnen tijd en budget? En kon het ook gebruikt worden? Wat ging er goed en wat kon beter. 
 
En leg dat vast! 
 
 
 
  

We hopen dat jullie je voordeel kunnen doen met deze tips. 
En heb je nog aanvullingen, vragen of opmerkingen?  
We horen het graag. 
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BiSLSmart adviseert en ondersteunt organisaties bij de ontwikkeling, het beheer en onderhoud en het gebruik 
van de informatievoorziening. 

Wij adviseren en ondersteunen onder meer bij selectie van pakketten en leveranciers, opstellen van afspraken met 
leveranciers en informatieketenpartners en inrichten van een optimale ondersteuning voor gebruikers. 

En wij richten desgevraagd ook in. Wij staan met onze voeten in de klei.  

Wij maken hierbij op smart wijze gebruik van de frameworks BiSL® en BiSL® Next voor business 
informatiemanagement. Het is voor ons een bron van inspiratie, geen voorschrijvende wet. 

Samen bieden we u, naast de uitgebreide kennis, meer dan 60 jaar ervaring op het gebied van beheer van de 
informatievoorziening. 

 


