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IT-Projecten: Functiepunten
Begroting met functiepunten borgt een zorgvuldig proces
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Voordat een softwareproject is gestart, is vaak de 
basis voor het mislukken hiervan reeds gelegd. 
Meerdere redenen zijn aan te wijzen, waaronder 
het niet inzetten van de beschikbare kennis en 
middelen bij de calculatie van kosten en plan-
ning van de doorlooptijd.

Door de inzet van functiepunten vindt er een 
grondige doorrekening plaats en is men beter in 
staat de complexiteit van het project te begrij-
pen en dus het juiste team te selecteren.

Bij de beslissers die minder affiniteit hebben met 
de problematiek mondt angst voor mislukken 
regelmatig uit in het selecteren van de bekende 
naam. Dit gebeurt in het bijzonder vanwege het 
afbreukrisico voor de eigen positie mocht het 
project niet slagen.

Om discussies te voorkomen bij aanbiedingen 
van verschillende software leveranciers of over 
de huidige (interne) dienstverlening van appli-
catie ontwikkeling en/of beheer kan men net 
zoals bij elektriciteit, appels of vloertegels gebruik 
maken van een vaste rekeneenheid. Zoals een 
tegelzetter telt in vierkante meters, zo rekent een 
automatiseerder namelijk in “functiepunten”. 
Hiervoor zijn er wereldwijd vijf ISO-normen 
beschikbaar. De meest gebruikte internationale 
methode is die van de IFPUG (ISO 20926) en in 
Nederland is dit de NESMA (ISO 24570). Beide 
methodes zijn in de jaren ’70 en ’80 ontwikkeld. 
Functiepunten is een meeteenheid die de 
functionele omvang van applicaties kan bepa-
len (zowel maatwerk als pakket). Op basis van 
het aantal functiepunten kan men realistische 
planningen opstellen, voortgang bewaken en 
leveranciers objectief met elkaar vergelijken voor 
zowel projecten met een Waterval als ook een 
Agile/Scrum aanpak.

Potentieel
Een kleine terugblik in de tijd maakt al snel het 
potentieel duidelijk.

'De Nederlandse overheid raakt elk jaar 4 tot 5 
miljard euro kwijt aan ICT-projecten die misluk-

ken. Vooral met de grote projecten gaat het mis. 
Van die projecten - vanaf een budget van 
7,5 miljoen euro - slaagt maar 7 procent. Van alle 
projecten bij elkaar is 30 procent succesvol.' 
Dat zei hoogleraar beleidsinformatica en direc-
teur van Venture Informatisering Adviesgroep nv 
(VIAgroep) Hans Mulder tijdens het eerste open-
bare verhoor van de tijdelijke ICT-Commissie van 
de Tweede Kamer die onderzoek doet naar 
ICT-projecten binnen de overheid.

De Publieke sector
De wereld verandert snel. Onder druk van de 
economische crisis, het kabinetsbeleid en demo-
grafische ontwikkelingen is er sprake van een 
toenemende (behoefte aan) verzakelijking van 
de publieke sector. De sector zelf en de buitenwe-
reld vragen om meer transparantie, hogere 
effectiviteit en meer efficiëntie van beleid en 
activiteiten van corporaties.
Het efficiënt benutten van het beschikbare 
budget is essentieel. Om te voorkomen dat door 
een gereputeerde partner in te huren die in 
wezen wordt ingehuurd als “verzekeringspremie 
in geval van mislukking” neemt de beslisser ook 
verantwoordelijkheid voor andere kostenbespa-
ringen die als gevolg hiervan noodzakelijk zijn. Dit 
beïnvloedt dan vervolgens de financiële moge-
lijkheden die de organisatie in kan zetten voor 
haar primaire functie.

   De beslisser is huiverig
Eén van de scenario’s kan zijn: het gaat falie-
kant mis. Een beslisser weegt buiten de conse-
quenties voor de organisatie ook zijn persoonlijk 
afbreukrisico in deze af. Afhankelijk van het 
risicoprofiel van de beslisser, kan hij zijn persoon-
lijk risico zo zwaar laten wegen, dat hij toch 
besluit een gereputeerde partij toe te voegen, 
hoewel de kans dat het mis gaat gering is. 
Hiermee ontneemt de beslisser de organisatie 
een verbeteringspotentieel, omdat hij niet voor 
naïeveling wil worden versleten voor het geval 
het onverhoopt toch mis mocht gaan.
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   Remedie:
Door toepassen van functiepuntanalyse kan de 
klant, bij (grote) ICT software projecten objec-
tief de prijs/kwaliteitsverhouding van de 
verschillende leveranciers beoordelen. Daar-
naast kan de leverancier zich onderscheiden 
van zijn concurrent en zelfs laten benchmarken.

   Stabiliteit samenwerkende partijen
Veelal wordt een samenwerking geïnitieerd 
doordat er meerdere specialismen nodig zijn 
binnen een team. De aantrekkelijkheid van het 
project zorgt voor de benodigde energie en 
leidt tot de noodzaak dat partijen “elkaar 
vertrouwen”. Als dit dan uiteindelijk onterecht 
blind vertrouwen blijkt te zijn op het moment 
dat het erom gaat, zijn de rapen gaar.

   Remedie:
Toets het fundament van de samenwerking 
door op transparante wijze informatie uit te 
wisselen. Hierin mogen lakmoesproeven als
financiële informatie uitwisselen, elkaars com-
petenties documenteren, escalatiemomenten 
benoemen, gedrag van het team dat moet 
samenwerken toetsen en dergelijke niet ontbre-
ken. Belangen van de opdrachtgever alsmede 
de samenwerkende partijen zijn hierbij gelijk.

   Veranderende onderhandelingsposities
Nadat de opdrachtgever de keuze voor 
samenwerking in de keten heeft gemaakt, 
veranderen de onderhandelingsposities. Een 
rechtvaardige verdeling van het (potentiële) 
resultaat zorgt voor lange termijn energie.

   Remedie:
Door met functiepunten te werken benoemt bij 
de verdeling in een vroeg stadium de 
wederzijdse verwachtingen waardoor er een 
norm ontstaat. 
De rechtvaardigingsgrond van de samenwer-
king moet doorlopend onderhouden worden 
en door de verschillende partijen ook blijvend 
als een rechtvaardige verdeling worden 
gepercipieerd. Hiervoor heeft men met behulp 
van de functiepunten de basis gelegd.

   Gedrag van de teamleden
Tijdens de uitvoering van werkzaamheden 
binnen het samenwerkingsverband komen er 
mensen bij, die bij aanvang geen deel 
uitmaakten van het project. Ook deze nieuwe 
teamleden dienen zich te conformeren aan het 
noodzakelijke gedrag voor voortdurend succes.

   Remedie:
Leg de wijze van samenwerken vast in protocol-
len en borg deze door goede teamsamenstel-
ling met behulp van beschikbare HRM-midde-
len. Elk project vangt aan met een zogenaam-
de ‘startbespreking’. Zowel proces als de output 
worden via een aantal van tevoren geformu-
leerde meetpunten gemonitord om faalkosten 
te minimaliseren. Verbeterpunten worden direct 
of z.s.m. na afloop van het project doorgevoerd.

   Prioriteitstelling
De combinatie van onbekendheid van de 
beslisser met ICT en de druk die hoort bij de 
dagelijkse gang van zaken, zijn vaak redenen 
waarom een project om tot samenwerking te 
komen niet goed wordt voorbereid.

   Remedie:
Door gebruik te maken van specialisten, die 
een dergelijke benadering reeds eerder 
hebben geïmplementeerd en door de beschik-
baarheid van pragmatische ICT-ondersteuning, 
kan tegen beperkte out-of-pocket kosten en 
met korte doorlooptijd het project naast andere 
projecten worden gerealiseerd.

   Informatievoorziening
In de situatie van project management, is een 
transparante (volledig, juist, relevant en tijdig) 
informatievoorziening belangrijk in het onder-
houden van het fundament van het opge-
bouwde vertrouwen.

   Remedie:
Kom een rapportagestructuur met KPI’s binnen 
het project overeen en implementeer een 
evaluatie- en bijsturingsproces. De basis van 
functiepunten zijn de norm die vooraf ook reeds 
overeen is gekomen.
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Conclusie
IT - projectmanagement in de vorm van bijvoor-
beeld partnering bij omvangrijke software 
projecten is een prima middel aangezien het 
mogelijkheden biedt een betere prijs/kwaliteit-
verhouding te realiseren en de continuïteit van 
het project te borgen. Het is echter een vergis-
sing niet een specialist hiervoor in te huren.

Voor een optimale realisatie van het IT - project 
verdient het aanbeveling maatregelen te definië-
ren om het project, en daarmee de onderne-
ming, te voorzien van de juiste resources. 
Een deel van het voordeel dat resulteert uit juiste 
toepassing van de systematiek van functiepun-
ten, gebruikt kan worden om de kosten van deze 
maatregelen te dekken. Hiermee wordt het 
middel geborgd binnen de organisatie.

De basis van een publieke organisatie blijft in 
onze ogen een goede dienstverlening in combi-
natie met een sterk team. Deze combinatie zal 
incidenteel voor specifieke kennisgebieden, zoals 
benaderen van een IT – project met behulp van 
functiepunten, specialisten in moeten huren om 
uiteindelijk tot een betere prijs/ kwaliteitverhou-
ding te komen.

Voor vragen of het maken van een afspraak voor 
een eerste gesprek neem contact met ons op:

+31 314 76 5003

Contact

info@corridors.nl
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