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Short List PPM Software 
 
In dit artikel schetsen wij een eerste overzicht van de meest gebruikte 
softwarepakketten voor projectportfoliomanagement (PPM) in Nederland. Internationaal 
staan op de ‘long list’ zoveel pakketten dat je door de bomen het bos niet meer ziet. In 
Nederland is de lijst een stuk ‘shorter’. 
 
Inleiding 
Ambities waarmaken met projecten is een complex avontuur. Als het makkelijk was, dan zou 
het overal en altijd goed gaan. Bovendien zouden organisaties daarmee ook niet het verschil 
kunnen maken.  
Projectmanagement is echter zowel op strategisch als tactisch als operationeel niveau niet 
eenvoudig. Het betreft namelijk standvastig schaken op verschillende borden:  

• Processen  
• Mensen  
• Techniek 

 
Lijnmanagement kent natuurlijk diezelfde complexiteit, maar projecten fietsen ook nog eens 
dwars door de dagelijkse gang van zaken heen en zij kennen stuk voor stuk hun eigen, 
onvoorspelbaardere organisatiedynamiek.  
In het kader van projectmanagement is het daarom extra van belang om: 

• Processen wendbaar in te richten en continue te verbeteren (‘agile, lean & mean’) 
• Competenties van medewerkers voortdurend aan te scherpen 
• Techniek secuur in te kopen, te implementeren en te onderhouden 

 
Over processen en competenties schreven wij eerder. Hieronder gaan wij dieper in op de 
selectie van software die projectmanagement op strategisch niveau, oftewel: bij het 
projectportfoliomanagement (PPM), kan ondersteunen. 
 
De internationale ‘long list’ 
De ‘long list’ van pakketten waarmee projectmanagement en PPM is te ondersteunen is ook 
daadwerkelijk ‘long’. Om een indruk daarvan te geven: 

• Op wikipedia.org staat een lijst met meer dan 150 projectmanagement applicaties 
waarvan meer dan 90 PPM-functionaliteiten schijnen te bieden. Deze lijst is echter 
overduidelijk incompleet, omdat een aantal grote namen missen. 

• Completer was het overzicht op project-management-software.findthebest.com 
(bestaat niet meer). Op dat overzicht stonden niet lang geleden nog 295 
projectmanagement applicaties met PPM-functionaliteiten. 

• Op capterra.com zijn ‘ratings & reviews’ van meer dan 600 softwarepakketten met 
projectmanagement- en PPM-functionaliteiten te vinden. 

 
Een nadeel van deze lange lijsten is dat daarin rijp en groep door elkaar staan, van SAP en 
Exact tot pakketten die nog nooit daadwerkelijk geïmplementeerd zijn. Een voordeel van deze 
lijsten is wel dat je daarop wellicht software aantreft dat je al in huis hebt, maar waarvan je nog 
niet had bedacht dat het je ook kan helpen bij het management van projecten en het 
projectenportfolio. 
 
De Nederlandse ‘short list’ 
Om het Nederlandse organisaties makkelijker te maken om een goed PPM-softwarepakket te 
selecteren zijn wij hieronder zo vrij om een Nederlandse ‘short list’ te presenteren.  
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De selectiecriteria, die wij hebben gehanteerd bij het opstellen van deze lijst, en de kritische 
kanttekeningen, die bij deze lijst moeten worden geplaats, vind je aan het einde van dit artikel. 
Tot slot vind je ook een waarschuwing met betrekking tot aanschaf & implementatie.  
Mail ons s.v.p. aanvullingen op zowel de lijst als de selectiecriteria als de kanttekeningen. Wij 
pretenderen namelijk niet de wijsheid in pacht te hebben en wij beschouwen de lijst vooral als 
een ‘collective work in permanent progress’. 
 
De lijst op alfabetische volgorde: 

• CAPPM 
• Changepoint / Daptive 
• Fortes Change Cloud 
• Planisware 
• Planview 
• Primavera 
• Project online 
• Service Now 

 
 
CAPPM 
CA PPM wordt als de Rolls Royce gezien onder de PPM-tools. Het is zeer volledig, maar daar 
betaal je ook voor en het maakt de tool daardoor soms ook complex. Door aankoop van Rally 
(nu Agile Central) integreert de CA PPM suite met agile. 
Sterk: 

• Een van de meeste compleetste tools die er is 
• Sluit goed aan op agile trajecten via Agile Central 
• ‘Road mapping’ in de nieuwe versie is erg goed ontwikkeld 

Aandachtspunten: 
• Men is bezig de oude interface te vernieuwen. Dat wordt echter agile aangepakt 

waardoor nog niet alle facetten over zijn en waardoor je van twee user-interfaces 
gebruik moet maken 

• Door de compleetheid is belangrijk het niet te complex op te zetten. Anders verdwaal 
je als eindgebruiker makkelijk in de verschillende velden menu’s en tabbladen 

• Van dit pakket is geen “light” versie beschikbaar, dus je moet gelijk het volledige pakket 
aanschaffen. Wel hebben ze Agile pakket. 

 
 
Changepoint / Daptive 
Changepoint biedt twee oplossing: Daptive voor de kleinere projectenportfolio’s en 
Changepoint voor omvangrijker ‘enterprise portfolio management’. Changepoint is hard bezig 
de userinterface van beide producten te verbeteren. 
Sterk: 

• Het nieuwe datamodel kan gedeeltelijk open worden gesteld, bijvoorbeeld voor de 
financiële afdeling waardoor ze niet volledig toegang nodig hebben tot alle data in het 
systeem 

• Veel mogelijkheden voor data-analyse, inclusief de grafisch weergave daarvan 
• Het nieuwe dashboard faciliteert alle soorten projecten in een overzicht 

Aandachtspunten: 
• De huidige userinterface van changepoint kan onoverzichtelijk overkomen 
• Het faciliteren van verschillende werkzaamheden en projectmethodieken wordt 

verbeterd, maar dit is echter nog niet op zelfde niveau als dat van andere tools 
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Fortes Change Cloud (voorheen: Principal Toolbox) 
Deze in Nederland ontwikkelde tool heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van 
projectmanagement-tool tot een echte PPM-tool.  
Sterk: 

• Pragmatisch voor gebruikers 
• Heeft de mogelijkheid om nu ook agile trajecten te managen met kanban 

Aandachtspunten: 
• Het systeem heeft nog niet alle functionaliteiten voor PPM, zoals prioritering (inclusief 

scenario’s) en volledig financieel management 
 
 
 
Planisware 
De voornaamste focus van Planisware is op portfolio's voor ‘new product development’ en 
R&D-projecten. Het is echter ook geschikt voor andere projectenportfolio’s, zoals ICT. 
Sterk: 

• ‘Road mapping’ & ‘stage gating’ 
• Naast SaaS en ‘on premise’ biedt Planisware ook ‘hybrid cloud’ aan 
• Met de aankoop van NQI in maart 2018 faciliteert de tool nu meer dan alleen 

productportfolio’s 
Aandachtspunten: 

• Planisware biedt maar één oplossing aan, terwijl andere grote Enterprise PPM 
pakketten meerdere oplossingen bieden 

• Het product kan complex overkomen waardoor het extra uitleg nodig heeft in het 
gebruik 

• Het product- & servicemodel is niet heel overzichtelijk waardoor dit eventueel voor 
onduidelijkheid kan zorgen 

 
 
 
Planview 
Planview is oorspronkelijk opgericht in 1989 en is gegroeid door aankoop van andere tools. 
Ze bieden verschillende pakketten aan, waaronder Innotas, Planview Enterprise & Project 
place. Het wordt door Gartner beoordeeld als de beste tool in de markt.  
Sterk: 

• Door het aanbieden van verschillende oplossingen, die met elkaar integreren, is er voor 
elke klant een oplossing. Zo kan je sterke PPM-functionaliteit bijvoorbeeld combineren 
met ‘team based document management’ of ‘task & work management’ 

• Flexibel ‘workflow management’ 
• Faciliteert niet alleen delivery op basis van projecten maar ook bijvoorbeeld producten 

Aandachtspunten: 
• Doordat je meerdere tools kan hebben met andere functionaliteiten kan het onderhoud 

en support complexer zijn 
• LeanKit  (kanban board) werkt goed, echter dit is alleen te gebruiken voor projecten en 

niet op bijvoorbeeld programma niveau  
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Primavera 
Primavera is wellicht het meest professionele planningstool die er is, geschikt voor zelfs de 
meest complexe engineering & infrastructurele projecten. Portfoliomanagement en andere 
aspecten zoals resource- en risicomanagement zijn echter de laatste jaren wel sterk verbeterd 
en Primavera kan nu ook worden gezien als volwaardig PPM-tool. 
Sterk: 

• Erg sterk in planning met duizenden taken 
Aandachtspunten: 

•  Faciliteert kleine & middelgrote projecten minder goed  
• De user interface is wat gedateerd & complex in het gebruik 

 
 
 

Project Online 
Project Online de laatste jaren steeds volwassener geworden. Het is zowel ‘on premise’ als 
SaaS te verkrijgen. Project Online heeft de laatste jaren ook meer aandacht gekregen van 
Microsoft en dat is te merken in de volwassenheid van de tool. 
Sterk: 

• Integreert zeer makkelijk met de volledige Microsoft suite en andere tools die PPM 
ondersteunen zoals document management & agile tools 

• Zeer complete tool die makkelijke is te configureren en gebruiksvriendelijk is voor de 
eindgebruiker 

• Demand management (vertalen van de strategie naar projectenportfolio) is erg sterk 
• De rapportage mogelijkheid met Power BI is erg sterk 

Aandachtspunten: 
• Kan geen zeer grote portfolio’s aan (met bijvoorbeeld meer dan 15.000 resources en 

10.000 (actieve) projecten) 
• De meegeleverde Power BI is beperkt en niet uitgerust voor complexe rapportage 
• Migratie van de oude (2010) project server naar Project Online kan lastig zijn bij grote 

implementaties 
• Multi currency support is gelimiteerd 

 
 
 
ServiceNow 
ServiceNow is opgericht in 2004 en komt uit de ITSM-wereld. Later is daaraan PPM 
toegevoegd. Jakarta (de laatste versie) heeft strategisch resourcemanagement. ServiceNow 
is de laatste jaren hard aan het groeien op de Nederlandse markt. 
Sterk: 

• Goede mogelijkheden voor integratie met IT-systemen, voor bijvoorbeeld incident- & 
probleemmanagement 

Aandachtspunten: 
• Focus is voornamelijk op IT-portfolio's 
• Scenariomanagement is nog volledig onontwikkeld 
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Selectiecriteria voor de lijst 
Voor het samenstellen van de lijst hebben wij de volgende selectiecriteria gehanteerd: 

• Bij minimaal 10 (middelgrote en/ of grote) organisaties in Nederland in gebruik 
• Beschikt over meerdere belangrijke PPM-functionaliteiten 
• PPM-functionaliteiten behoren tot de kern/sleutel-functionaliteiten  

 
Kanttekeningen bij de lijst 
Deze lijst is met de beste intenties naar eer en geweten samengesteld en stoelt op 15 jaar 
ervaring met PPM bij diverse (advies)organisaties in verschillende sectoren. De belangrijkste 
kanttekeningen bij deze lijst zijn echter dat: 

• Vast nog andere applicaties in gebruik zijn waar wij geen weet van hebben 
• De beoordelingen subjectief zijn en niet zijn niet afgestemd met leveranciers en/of 

gebruikers(communities) 
 
Tot slot een waarschuwing: bij aanschaf & implementatie 
Enerzijds geldt voor wat betreft de informatievoorziening rondom projecten het aloude 
adagium: ‘Eerst organiseren, dan automatiseren.’ In de praktijk maken wij daarvan doorgaans: 
‘Eerst Excelleren, dan automatiseren’. Als een organisatie eerst in Excel aan de gang gaat, 
dan ontdekt zij namelijk spelenderwijs haar automatiseringsbehoeften en eerste functionele 
specificaties. Soms blijkt dan in de praktijk zelfs al snel dat de behoefte aan applicaties ter 
ondersteuning van projectmanagement en project portfolio management (PPM) helemaal niet 
verder reikt dan de normale kantoorapplicaties. Met een combinatie van Excel en Powerpoint 
zijn voor minder grote en complexe projecten en projectportfolio’s vaak al prima de plannen, 
rapportages en overzichten te maken. De manager van projecten en projectportfolio’s van 
grotere omvang en complexiteit zal echter wel snel tegen de grenzen van Excel aanlopen. Die 
grenzen bepalen dan gelijk al de meest grote behoeften en dus functionele vereisten van een 
te selecteren pakket. 
Anderzijds kan de aanschaf van een goede applicatie ook werken als ‘hefboom’. Soms 
overkomt het organisaties eenvoudigweg in de praktijk dat ze opeens met een pakket zitten, 
omdat een leverancier de directie of een manager tot aanschaf heeft verleid. Soms is het 
daarentegen simpelweg tactisch om toch eerst een pakket aan te schaffen alvorens de 
organisatie op orde te hebben. De inrichting van het pakket zal dan namelijk in brede(re) 
kring(en) de vragen doen rijzen naar hoe welke processen zijn ingericht en wie waarom welke 
informatie nodig heeft. Als het pakket dan eenmaal toch al is aangeschaft, dan voelt dat voor 
sommige organisaties als dat er geen weg meer terug is en dan komen de antwoorden ‘als 
vanzelf’ wel boven tafel. Een groot risico van deze werkwijze is natuurlijk dat de 
pakketimplementatie strandt of te lang voortsleept en daarmee ook de potentiele 
professionalisering van project en projectportfoliomanagement (PPM) in z’n geheel verzand. 
Het is altijd veiliger om eerst goed te organiseren en dan pas te automatiseren. Als het echt 
niet ander kan, stel dan in ieder geval alles in het werk om te voorkomen dat de implementatie 
als IT-project wordt aangevlogen. Niet IT maar de business moet in de lead zijn bij de 
implementatie, want uiteindelijk moet de business met het pakket gaan werken en moet het 
haar helpen en vooral niet hinderen. 
 

*** 


