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Checklist Project Portfolio Management 

1 Wordt er periodiek een projectenportfolio opgesteld door/voor de organisatie? 
Wie zijn daarbij betrokken? 

2 Zijn de criteria duidelijk omschreven waaraan een project of programma moet 
voldoen, om op het projectenportfolio te komen? 

3 Zijn de criteria eenduidig en bekend voor projecten en programma’s om op het 
projectenportfolio te komen? 

4 
Worden als trefwoorden de domeinen Zorg, Onderzoek, Onderwijs en 
Bedrijfsvoering gebruikt om projecten in te delen? 

5 Worden als categorieën (bijvoorbeeld Run, Comply, Transform en Innovate) 
gebruikt om projecten in te delen?  

6 
Worden projectaanvragen voorzien van een inschatting van de omvang, 
bijvoorbeeld in T-shirt sizing (XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL)? 

7 Is er een algemeen bekend (digitaal) loket waar projectaanvragen kunnen 
worden ingediend? 

8 Welke (andere) manieren zijn er voor de organisatie om projectaanvragen in te 
dienen? 

9 Aan welke criteria moet een projectaanvraag voldoen? Bijvoorbeeld architectuur-
check, opdrachtformulering en duidelijkheid over projectfinanciering? 

10 Wordt voor projecten en programma’s een businesscase opgesteld? Moet die per 
definitie positief zijn?  

11 
Kunnen de baten voor projecten en programma’s zowel kwantitatief  als 
kwalitatief zijn? Welke kwalitatieve baten worden geaccepteerd? 

12 Wordt er een roadmap opgesteld op basis van het projectenportfolio? 

13 Is opdrachtgeverschap goed geïmplementeerd in de organisatie? 

14 Hoe goed is de “ability to execute” in de organisatie?  

15 Hoe goed is de strategie-executie van de organisatie? 

16 
Is er een Adviesraad ICT of een Strategisch IT-Board die haar goedkeuring moet 
geven aan het projectenportfolio? 

17 Worden het projectenportfolio en de roadmap besproken met de RvB? 

18 
Wordt er verantwoording afgelegd aan de RvB over behaalde (en niet-behaalde) 
projectresultaten? 

19 Zijn de projectleiders opgeleid in de gangbare (projectmanagement-) methoden 
& technieken? 

20 Zijn de programmamanagers bekwaam, opgeleid en ervaren om organisatie-
brede programma’s met impact uit te kunnen voeren? 

 


