
10 TRENDS VOOR 2018

PROJECTMANAGEMENT

Hybride project-

management komt op1. 2.
Ondanks de hype rondom agile willen organisaties
grip houden op scope, tijd en de inzet van hun
schaarse middelen. Maar methodieken als Scrum en
Kanban voegen veel waarde toe door de
doorlooptijd en effectiviteit van de
veranderingen & projecten te verbeteren. Een
bewuste vermenging van het ‘traditionele’
Waterfall en Agile leidt tot hybride
projectmanagement: voor veel organisaties de
juiste keuze in 2018.

Ook projecten ontkomen 

niet aan de AVG

Na 25 mei zal de Autoriteit Persoonsgegevens naast
de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) ook de
nieuwe Algemene Verordening Gegevens-bescherming
(AVG) gaan handhaven. Elk project zal in de
voorbereiding een mini-Privacy Impact Assessment
(PIA) moeten doen. Voor zowel de eigen teamleden
als voor de stakeholders geldt dat men meer
terughoudend moet zijn met het vastleggen van
gegevens dan voorheen: alleen die gegevens die
noodzakelijk zijn mogen worden vastgelegd en een
register van verwerkingsactiviteiten moet worden
aangelegd.

De generatiemix als succes-

factor voor projectteams7.
De millennials beginnen hun sporen binnen het
organisaties te verdienen en gaan de komende
jaren een stuwende factor worden op het gebied
van projectmanagement. Zij zijn opgegroeid met
het idee van unieke klantbelevingen, online co-
creatie, visuele aantrekkelijkheid en continue
innovatie, mogelijk gemaakt door technologische
ontwikkelingen. Het samenstellen van de juiste
mix van millenials met andere generaties binnen
projectteams gaat steeds belangrijker worden en
in belangrijke mate invloed uitoefenen of
projecten wel of niet succesvol zijn.

8.

Projecten? We doen het 

er even bij………. 

Werken met en aan projecten is hot, maar niet
iedere organisatie heeft ruimte in het budget voor
een projectbureau met fulltime projectmanagers en
ondersteuning. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt
voor goede projectprofessionals zal dan ook steeds
vaker een beroep worden gedaan op leidinggevenden
en HR-professionals om projecten ‘er even bij
doen’. Dit vraagt voor 2018 en verder om goede
opleiding en begeleiding.

Het belang van soft-skills 

voor de projectmanager9.
Samenwerking met de stakeholders is een van de
succesfactoren op het gebied van project-
management. Steeds meer partijen binnen en buiten
organisaties willen invloed uitoefenen op de gang
van zaken en het eindresultaat. Voor de project-
manager anno 2018 is het kunnen verbinden van
belangen dan ook de sleutel naar het realiseren
succesvolle projecten. Dit zal veel vragen van
zijn/haar soft skills.

De projectmanager is 

geen schaap met 5 poten10.
Voor projecten op het gebied van systeem-
implementaties zal steeds vaker gebruik worden
gemaakt van 2 projectmanagers. De ene project-
manager zorgt voor de technische realisatie en
de andere voor de adoptie van nieuwe systemen en
het bijbehorende veranderproces met de uit-
eindelijke borging. Iedereen heeft immers een
eigen set unieke set met talenten en het schaap
met vijf poten loopt zelden rond.

Datavisualisatie zorgt 

voor extra inzicht

De juiste besluiten nemen over de projecten in de
portfolio is een uitdaging. Nog te vaak bestaan
rapportages uit langdradige stukken tekst,
onoverzichtelijke planningen en onleesbare
spreadsheets. Hierdoor gaat waardevolle tijd en
informatie verloren. In 2018 gaan steeds meer
organisaties werken met meer op maat gemaakte
projectdashboards, kleurrijke infographics en
grafieken, die eenvoudig te lezen en interpreteren
zijn. Dit zal de besluitvormingsprocessen aanzien-
lijk vereenvoudigen en inkorten.

Waar het om draait? Data, 

data en nog eens data! 5.
Steeds meer PMO’s gaan het gehele project-
portfolio beheersen en (bestaande) data vast-
leggen in PM-tools, die steeds beter aansluiten
bij de gekozen manier van werken. Hierdoor kunnen
op projectniveau voordelen worden behaald door
gericht informatie op te halen uit de grote brij
aan beschikbare data en hiervan te leren. en
continue verbeteren in de praktijk door te
voeren. Betere inschattingen betekent meer
waardecreatie in relatie tot de investeringen in
geld en middelen.

6.

Internet of  Things helpt 

projectmanagers3.
De terugkeer van het 

PMO (maar dan anders)4.
De ontwikkeling van IoT technologie gaat hard.
Afgelopen jaren zijn er veel nieuwe toepassingen
gelanceerd binnen de sectoren Healthcare, Retail
en IT en dit zal de komende periode leiden tot een
toestroom van implementatietrajecten. Maar IoT
heeft uiteraard ook invloed op het organiseren en
aansturen van projecten. Wij verwachten dat de
inzet van IoT een positieve bijdrage gaat leveren
aan de integratie van relevante projectdata en
zorgt voor verbeterde projectsturing door het
verkrijgen van real-live inzichten.

Project Management Offices (PMO’s) zijn weer in
opkomst, na een paar crisisjaren in het ver-
domhoekje te hebben doorgebracht. Maar nu hebben
we het niet over de ondersteuning van een enkel
project, maar ook over de Corporate PMO’s, die de
volledige projectportfolio beheersen namens het
management van de organisatie. De toegevoegde
waarde zit dan in ‘strategic alignment’ van de
projecten met de organisatiedoelen en de -waarden.

DE UITDAGING
Natuurlijk hebben wij niet de beschikking over een glazen bol en weten we niet alles! Zie jij andere
trends? Laat het ons dan weten door te reageren.

Wat wij overigens wel weten, is dat we bij Improven Projects & Change altijd op zoek zijn naar bevlogen
professionals. Professionals die samen met ons het verschil gaan en willen maken bij onze klanten.
Kortom, heb je interesse in een nieuwe uitdaging? Laat het dan weten.

De veranderingen bij organisaties volgen elkaar snel op en er is weer budget om te investeren in 
nieuwe producten of diensten: we gaan weer meer projecten doen! 

Welke trends en ontwikkeling mag je als project-professional 
verwachten in 2018? 
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