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Voorbereiden project 

Projectopdracht 
De projectopdracht wordt ook wel de bron voor het ontstaan van het project genoemd. Hieronder 
worden de verschillende bronnen beschreven 
 
Opdracht door de klant 
Deze projecten worden meestal alleen geïnitieerd bij mensen die hun brood verdienen met het 
uitvoeren van projecten. Voordeel is dat de overeenkomst in de vorm van een contract vrijwel altijd 
goed geregeld is. Het zijn wel vaak krappe afspraken (tijd, lage kosten). Daardoor veel risico met te 
snel  beginnen. 
 
Veranderingen vanwege de overheid 
Veel projecten ontstaan door wijzigingen in wetten en regels. De overheid  kan hierbij optreden als 
klant. 
 
Een hiërarchische opdracht 
In sommige gevallen is het management van een organisatie een initiator van een project. 
Management treedt op als opdrachtgever maar delegeert dit bijna altijd. Vaak ontstaat er een 
onduidelijke verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 
 
Een eigen opdracht 
Soms geeft iemand/een groep mensen zichzelf een opdracht.   Deze projecten worden gekenmerkt 
door veel improvisatie. 

Relatie met strategie en organisatie 
Naast de bronnen van een project zijn er ook verschillende drijfveren waarom een project ontstaat. 

1. Er moet ingesprongen worden op een nieuwe ontwikkeling in de markt 
2. De leiding van een organisatie besluit een nieuwe strategische koers te varen. 

 
Er zijn veel verschillende drijfveren  van een project. Deze kunnen globaal opgedeeld worden in 
externe, strategische en interne, organisatorische drijfveren. Dit kan weergeven worden met het 
strategische vierkant. Dit vormt de basis van de SWOT analyse( Strengths, Weaknesses, 
Oppurtunities, Threads) 
 

                            Extern 
Intern 

Kansen Bedreigingen 

Sterke punten 
Zwakke punten 

  

 
Extern 
De externe bronnen kunnen geanalyseerd worden met behulp van de DESTEP factoren van 
Weggeman. DESTEP :  
 
Demografisch : geboortecijfers, immigratie, vergrijzing 
Ecologisch:  milieu, klimaat, grondstoffen 
Sociaal maatschappelijk: individualisering, globalisering 
Technologisch: nieuwe technologische ontwikkelingen 
Economisch:  concurrentie, marktontwikkelingen, valuta, inflatie, financiering  
Politiek: wetgeving, overheidsbemoeienis, normen en waarden 
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Intern 
De interne bronnen kunnen lokaliseert worden met behulp van het integraal organisatiemodel van 
Weggeman. Dit model bestaat uit 3 processen: 
 
Doelen stellen:  Missie en doelen 
Organiseren: Strategie, structuur, systemen van regels en procedures, karakteristieken en 
competenties van personeel, managementstijl, cultuur 
Realiseren: primaire functies, secundaire functies 
 

Invullingen term projectopdracht 
 
Projectopdracht:  

1. Wat is het doel?  
2. Wie gaat het uitvoeren? 
3. Wie heeft de eindverantwoordelijkheid ? 
4. Wat zijn de afspraken tussen opdrachtgever en projectmanager? 

 
Wijnen gebruikt de term ‘project startdocument’ in plaats van projectopdracht. Bestaat uit 4 
onderdelen: 

1) Een voorlopig geformuleerd  document 
2) Het voorlopige projectresultaat 
3) Voorlopig plan van aanpak 
4) Voorlopige beheersplannen 

 

Beheersaspect Vraag Trefwoorden 

Tijd 
 

Wanneer moet wat gebeuren? 
 

Doorlooptijden, benodigde en beschikbare 
capaciteiten van mensen en materiaal 

Geld 
 

Wat moet het waard zijn? 
 

Financieringsplan, financiële middelen voor 
mensen en materiaal, rendement, budget 

Kwaliteit 
 

Wat is goed genoeg? 
 

Testen, toetsen, controle en keuringen en 
procedures hiervoor 

Informatie Wat is waar? Documentatie, goedkeuring- en 
wijzigingsprocedures 

Organisatie Wie doet w? Taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. 

 
 
Groote e.a. gebruikt de term ‘eerste beslispunt’. In zijn model is elke faseovergang een beslispunt. 
Bestaat uit een globale projectbeschrijving, projectweg en beheersplannen. 
 
Prince 2 gebruikt de term  ‘Projectmandaat’. Het kan zowel eenvoudig als een compleet 
projectvoorstel behelzen. 
 

Afstemmen met de doelen van de organisatie 
Om een project te laten slagen moet het passen binnen de doelen die een organisatie heeft en 
aansluitingen bij de cultuur van een organisatie. Een project staat vaak niet op zichzelf maar maakt 
onderdeel uit van een programma. Het programma en de projecten zijn gebaseerd op het 
toekomstbeeld van de organisatie.  

1. Het visiedocument beschrijft het toekomstbeeld 
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2. Een blauwdruk beschrijft de nieuwe bedrijfssituatie die nodig is om het toekomstbeeld waar 
te maken. 

3. Het projectmanagement heeft de taak om de doelstellingen af te stemmen met de 
resultaten die uit de losse projecten komen. 

4. Om een project te laten aansluiten bij de cultuur van de organisatie, moet vastgesteld 
worden wat de dominante cultuur is: 

o Rolcultuur, 
o Persoonscultuur 
o Machtscultuur 
o Taakcultuur 

 

De projectaanpak 
Voor een goede projectaanpak is het belangrijk om te weten met welk type project men te maken 
heeft. Hiervoor kan de doelen/methoden matrix van Hedeman gebruikt worden. 
 

Nee Type 2 project 
Productontwikkeling 

Type 4 project 
Research & organisatieverandering 

Ja Type 1 project 
Constructie en bouw 

Type 3 project 
Systeemontwikkeling 

Methoden goed 
gedefinieerd/ 
Doelen goed 
gedefinieerd 

Ja Nee 

 
Type 1 projecten 

1. Doel en methoden goed gedefinieerd 
2. Gestructureerde projecten 
3. Traditionele watervalmethoden 
4. Projectmanager is beheerder met controlerende functie 

Type 2 projecten 
1. Doel goed gedefinieerd, methoden onduidelijk 
2. Vaak ontwikkeling van nieuwe commerciële producten 
3. Projectmanager is teambegeleider 

Type 3 projecten 
1. Doel is slecht gedefinieerd, methoden wel duidelijk 
2. Eisen en wensen van gebruikers zijn niet eenduidig vast te stellen 
3. Vaak systeemontwikkelingsprojecten 
4. Projectmanager gebruikt adviserende stijl 

Type 4 projecten 
1. Doel en methoden zijn onduidelijk 
2. Doormiddel van veel onderling overleg naar eindresultaat toe werken  
3. Projectmanager is een ontdekkingsreiziger 

 
Indeling projecten 
Groote deelt projecten in op basis van 3 relevante variabelen: 

1) Omvang, afhankelijkheid van doorlooptijd, budget en aantal betrokkenen 
2) Onzekerheid en complexiteit. Onzekerheid is afhankelijk van hoe concreet doelen en 

methoden en technieken zijn geformuleerd. Complexiteit wordt bepaald door technische en 
inhoudelijke aspecten 

3) Dynamiek, afhankelijk van interne en externe factoren 
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Projectomgeving 
Een omgevingsanalyse wordt gemaakt om een goede inschatting te kunnen maken van het belang 

van de omgeving voor een projet en welke actoren daarbij een centrale rol spelen. Dit kan 

onderverdeeld worden in 3 stappen. 

1) Inventariseren van de betrokken actoren en hun belangen. Actoren zijn direct betrokken, 

zichtbaar en onzichtbaar. Worden zo gedetailleerd mogelijk weergeven in een schema. 

2) Het inschatten van de invloed van de diverse actoren en het belang dat deze actoren bij het 

project hebben. Dit bepaalt de kritische actoren. De relatie van actoren tot het project wordt 

bepaald door:  

a. Mate van overeenstemming over de inhoud van het project 

b. Het vertrouwen dat men in de actor heeft 

Er zijn 6 soorten actoren: coalitiepartners, vijanden, opportunisten, bondgenoten, 

opponenten en twijfelaars 

3) Het betrekken van de actoren. Er zijn 4 niveaus van betrokkenheid: meeweten, meedenken, 

meewerken en meebeslissen. 

Grote 
overeenstemming 
over inhoud 
q 
 
 
Geringe 
overeenstemming 
over de inhoud 
 
 

 
Coalitiepartners 

 

 
Bondsgenoten 

 
Oppurtinisten 

 

 
Twijfelaars 

 
Vijanden 

 

 
Opponenten 

Weinig vertrouwen in          Veel vertrouwen in de relatie 
de relatie 
 

 
Doel van de projectaanpak is het vastleggen van de wijze waarop het projectresultaat gerealiseerd 
gaat worden. Het bestaat uit 3 basiselementen: Faseren, beslissen en beheersen 

Inrichten project 

Projectvoorstel 
Volgens Hedeman is het projectvoorstel een document waarin het kader wordt uitgewerkt waarin 
het project wordt uitgevoerd. Volgens van Wijnen e.a. en Groote e.a. is het projectvoorstel onder 
een uitgebreide uitwerking van de projectopdracht. ( Projectstartdocument/ eerste beslispunt). Het 
is gebaseerd op het projectmandaat/projectopdracht en bestaat uit een aantal onderdelen: 
 

1) Achtergrond project :  
Aanleiding en context van het project 

2) Projectdefinitie: 
Bestaat uit de doelstelling, resultaat, bereik, afbakening en randvoorwaarden van het project 
en de relaties met andere project. De projectdoelstelling geeft antwoord op de vraag 
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waarom een organisatie geld, tijd en andere middelen besteedt aan het realiseren van het 
projectresultaat. 

- Strategische doelen zijn vastgelegd in de missie van de opdrachtgever 
- Operationele doelen of projectdoelen zijn afgeleid van strategisch doelen en zijn 

direct gekoppeld aan het starten van een project 
4. Doelen worden specifiek met behulp van SMART ( Specifiek, Meetbaar,Acceptabel,Realistisch 

en Tijdgebonden) 
5. Er zijn verschillend soorten projectresultaten: tussenresultaten,deelresultaten en het 

eindresultaat. 
6. Scope en afbakening: De scope geeft aan wat bij het project hoort en de afbakening geeft 

aan wat niet bij het project hoort 
3) Hoofdlijnen business case 

De businesscase is de zakelijke rechtvaardiging van het project. De onderwerpen zijn: 
- Aanleiding van het project 
- Opties als er meer alternatieve overwogen zijn 
- Baten van de projectresultaten 
- Risico’s 
- Kosten en tijdslijn 
- Investeringsaanvraag 

4) Kwaliteitsverwachtingen 
Dit onderdeel bevat de kwaliteitsverwachtingen van de klant en zijn acceptatiecriteria. Voor 
alle kwaliteitseisen geldt het volgende: 

- Ze moeten meetbaar/aantoonbaar zijn 
- Ze moeten bij voorkeur gekwantificeerd zijn 
- Ze moeten marges hebben 

5) Risicoanalyse 
Een risicoanalyse is een inventarisatie van de bedreigingen voor het project en eerste analyse 
van die risico’s. Bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Vaststellen van het doel van de analyse 
- Het in kaart brengen van de risico’s 
- Het evalueren en prioriteren van risico’s 
- Het identificeren en selecteren van maatregelen 

6) Hoofdpunten projectplan 
Het projectvoorstel wordt afgesloten met een eerste opzet van het projectplan met daarin 
globale indicaties van kosten, tijdsduur en opleverdatum 
 

Projectfasering 
De 3 projectfases bij Hedeman zijn:  

1. Voorprojectfase: vaststellen projectvoorstel en projectorganisatie 
2. Intiatiefase:  plan vaststellen over hoe en wanneer de projectresultaten opgeleverd worden. 

Het Project Initiatie Document (PID) wordt opgesteld. Hierin worden alle GOKIT aspecten 
opgenomen. 

3.  Uitvoeringfase(s):  In de uitvoeringsfase vinden een aantal processen 1 of meer keren 
plaats: 

o Beheersen fase 
o Managen productoplevering 
o Managen faseovergangen 

 
Het TGPM model van Wijnen hanteert 6 fasen: 

1. Initatiefase: doelstellingen, resultaten en afbakening vaststellen 
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2. Definitiefase: gewenste projectresultaat eenduidig, helder en concreet formuleren. 
Activiteiten bepalen voor ontwerpfase en globaal voor overige fases 

3. Ontwerpfase: het afgesproken resultaat vertalen in oplossingen. Ontwerptoetsing wordt 
gebruikt om oplossing te toetsen. Bestaat uit een aantal onderdelen 

o Rapport met daarin onderbouwing 
o Gedetailleerd draaiboek voor het vervolg van de ontwerp en voorbereidingsfase 
o Een globaal plan van aanpak. 

4. Voorbereidingsfase: de voorbereidingen worden getroffen voor de feitelijke realisatie. 
5. Relisatiefase: het projectresultaat wordt daadwerkelijk gerealiseerd. Einddoel is om het 

resultaat te implementeren. Wordt afgerond wanneer kan worden aangetoond dat het 
resultaat voldoet aan de eisen en wensen ( Testen) , en de nazorgfase is voorbereid. 

6. Nazorgfase: Ondersteuning bieden aan de gebruikers van het resultaat. 
 
Deze lineaire benadering is vooral geschikt voor kleine en concrete projecten met een gering aantal 
onzekere factoren.  
 
Een project wordt complex als: 

- Prioriteit hoger wordt 
- Doorlooptijd korter en/of mensen en middelen schaarser zijn 
- Technologische aspecten complexer zijn en de inhoud groter en meer vernieuwend 
- De gebruikte methoden uitgebreider of nieuw zijn 
- De politieke omgeving ingewikkelder is dan wel tegenwerkt 

 
Een project wordt onzeker als: 

- Het eindresultaat vooraf niet goed gedefinieerd is of kan worden 
- Er meer eisen en oplossingen zijn waaruit gekozen moet gaan worden 
- Het aantal wijzigingen en de effecten daarvan toenemen 

 
Parallelle fasering: Hoe complexer het project wordt, hoe realistischer het is om gebruik te maken 
van parallelle fasering 
Cyclische fasering: Hoe groter de onzekerheid in het project, hoe realistischer het is om gebruik te 
maken van cyclische fasering 
 
Parallelle fasering wordt gekenmerkt door het tegelijkertijd uitvoeren van meer fases. Er zijn een 
aantal varianten: 

- Deelprojectfasering: onderverdeling in deelprojecten 
- Simultaanfaseren : fases overlappend maken 

 
Cyclische fasering wordt gekenmerkt door het feit dat er diverse ontwikkelingsslagen worden 
uitgevoerd. Er zijn veel varianten: 

- Versiefasering: eerst een complete oplossing maken, toetsen en aanpassen 
- Uitbreidingsbenadering: eerst een basis ontwikkelen, vervolgens stapsgewijs uitbreiden 
- Locatiebenadering: een nieuw project eerst op 1/enkele locaties uitvoeren, en daarna op alle 

locaties 
- Diversificatiebenadering: beginnen met 1 product en vervolgens uitbreiden naar 

aanverwante producten 
- Voorlopige benadering: snel resultaat, tijdelijke oplevering. Vervolgens in 1 of meer stappen 

vervangen door eigenlijke resultaat. 
- Ontwikkelfasering: veel ontwikkelslagen tussen de eisen en oplossingen (definitie en 

ontwerp) 



Auteur: Arie Bubberman 
Samenvatting Project Management Professional 

Projectplanning 
Hier worden de activiteiten verder gedetailleerd. Een tijdsschema geeft het beoogde verloop weer 
van de activiteiten. Een tijdsschema heeft de volgende eisen: 

- Vermeldt ieder relevant (tussen)resultaat met de benodigde activiteit 
- Hoe groter het risico, hoe verder deze opgesplitst moet worden in deelactiviteiten/resultaten 
- Vermelden in hoeveel mensdagen de activiteit uitgevoerd wordt 
- Kritische pad moet duidelijk zichtbaar zijn weergeven  

 
Kritieke pad:  Het kritieke pad is de minimale doorlooptijd van een project. 
Speling: dit is de ruimte tussen het snelst mogelijke einde van een activiteit en het moment dat de 
activiteit op het kritische pad terecht komt. 
Marge: dit is de ruimte in de planning over het totale project en tussen de activiteiten. 

 
Netwerkplanning: Het opstellen van een netwerkplanning kent globaal de stappen: 

- Vaststellen van startsituatie en projectresultaat 
- Opdelen van het traject in activiteiten 
- Inschatten van de doorlooptijd en benodigde middelen 
- Opstellen van een netwerkschema 
- Vaststellen van het kritieke pad en dit aangeven in het schema 

 
Balkenschema: Een balkenschema/ Gantt-chart wordt het meest gebruikt bij de tijdsplanning van 
projecten. Probleem bij gebruik van pc planningspakketten is het ontbreken van beperkingen op het 
gebied van detaillering. 
Capaciteitsplanning: Bij een capaciteitsplanning worden per activiteit de benodigde mensen en 
productmiddelen bepaald. 
 

Financiële planning 
Het budget is de financiële norm van het project.  Dit wordt in 2 stappen opgesteld: 
 
Ramen 
Dit is het verzamelen van relevante gegevens om de totale investering te kunnen bepalen. Aannames 
voor ontwerp en kengetallen zijn hierbij factoren. Het is de basis om vast te stellen wat het resultaat 
aan geld en andere middelen (bv. Mensuren) gaat kosten. Er zijn een aantal methodes: 

- Analogiemethode: de schatting wordt gebaseerd op ervaringen met eerdere projecten. 
- Top-downmethode: het project wordt opgedeeld in een aantal hoofdonderdelen die 

ingeschat worden. 
- Bottom-upmethode: elk los item wordt geschat en opgeteld als een totaal. 
- Expertmethode: een expert doet de schattingen. 
- Normen- modellenmethode: vastgestelde normen en rekenmodellen worden gebruikt. 

 
Budgetteren 
Het budget is de norm voor het project waarvoor de ramingen vertaald moeten worden in 
beheersbare eenheden. De projectleider stelt het budget op en legt het ter goedkeuring voor aan de 
opdrachtgever. Er zijn 5 inhoudelijke grondvormen en 1 grondvorm gebaseerd op mensuren voor het 
opstellen van een budget 
 

1) Objectgericht: uitgangspunt zijn de fysieke onderdelen waaruit het resultaat bestaat 
2) Disciplinegericht: uitgangspunt zijn de disciplines die nodig zijn om tot het resultaat te 

komen. 
3) Volgordegericht: indeling in tussenresultaten die tot het eindresultaat moeten leiden 
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4) Prestatiegericht: een opdeling tussen functies van het eindresultaat 
5) Plaatsgericht: gebaseerd op de verschillende locaties waar het resultaat gebruikt gaat 

worden. 
6) Activiteitgericht: De basis is het aantal mensuren dat per activiteit in het project geraamd 

worden. 

Projectmanagement team 
De organisatie van een project is de formalisering van de samenwerking in een project. Er zijn 4 
belangrijke aandachtsgebieden en relaties te onderscheiden: 

1) Relatie tussen projectleider en opdrachtgever ( dit is de belangrijkste relatie in een project) 
2) Relatie met de gebruikers 
3) Relatie met de projectomgeving 
4) Relatie tussen projectleider en projectmedewerkers 

Er zijn globaal 3 rollen: 
1. Opdrachtgever: verantwoordelijk voor de doelstelling, resultaat en de scope. Goede project 

condities creëren, team motiveren en project promotie. 
2. Projectleider: verantwoordelijk voor het realiseren van het resultaat binnen de afgesproken 

randvoorwaarden.  
3. Projectmedewerker:  

Schijnopdrachtgevers: Dit zijn gebruikers/afnemers van het resultaat die zich maar al te graag 
opwerpen als opdrachtgever. 
 
 Het projectmanagement team bestaat naast de projectmanager uit alle managementrollen binnen 
een project zoals de stuurgroep, teammanagers en projectsupport rollen zoals het projectbureau. 
Stuurgroep: dit is het beslisorgaan van het project en bestaat uit: 

o Opdrachtgever 
o Senior gebruiker: vertegenwoordigt de belangen van de gebruiker 
o Senior leverancier: vertegenwoordigd de belangen van de leverancier 

Er zijn binnen een project 6 soorten teamrollen. Het is belangrijk dat alle rollen met hun kwaliteiten 
een plek krijgen in een project. 

1. Inspirator: heeft verbeeldingskracht en zoekt altijd naar nieuwe ideeën. Inspireert de rest 
van het team om uitdagingen te zoeken. Accepteert soms niet dat anderen zijn ideeën niet 
volgen of verliest contact met de werkelijkheid wat leidt tot onhaalbare voorstellen. 

2. Conservator: heeft een groot respect voor het verleden en waakt voor eerder gemaakte 
fouten. Stuurt aan op nauwgezetheid en zorgvuldigheid. Schiet soms te ver door in ‘vroeger 
was alles beter’. 

3. Denker: Houdt van analyseren en verbanden leggen. Vaak veel woorden/weinig daden. Vaak 
erg kritisch en soms niet te volgen door spontane redeneringen. 

4. Practicus: Dwaalt af bij te veel woorden. Wil direct aan de slag. Zoekt naar praktische, 
werkende oplossingen. Vaak veel ervaring met projecten. Houdt van leven in de brouwerij.  

5. Ondernemer: Stelt zonder aarzelen vast wat er moet gebeuren, in staat om mensen 
gezamenlijk in die richting te sturen. Zet zich in met alles wat hij heeft. Bereid om 
impopulaire maatregelen te nemen indien nodig.  

6. Ondersteuner:  Zichzelf wegcijferen, schept voorwaarden voor goede resultaten, zorgt dat 
andere hun bijdrage kunnen leveren. Is gevoelig voor sfeer en werkklimaat en heeft 
aandacht voor mede teamgenoten. Pas zich makkelijk aan nieuwe ideeën en situaties. 

Project startconferentie 
De project startup (PSU) is een gestructureerde en begeleide start van een project. De 
projectstartconferentie heeft 3 doelen: 

1) Afstemming van de werkzaamheden tussen de verschillende betrokkenen 
2) Gelijkgerichtheid naar het resultaat 



Auteur: Arie Bubberman 
Samenvatting Project Management Professional 

3) Motiveren oftewe vormen van het team 
De werkwijzen van een PSU is 

- De intake: aanloop, beeldvorming en voorbereiding 
- Uitvoering: op basis van het in de vorige stap opgestelde programma 
- Goedkeuring en besluitvorming : startschot 

Er staan 2 onderwerpen centraal bijeen PSU: 
- Projectopdracht 
- Projectomgeving 

De uitvoering: het beheersen en bijsturen 

Monitoring 
Dit is het in de gaten houden door middel van waarnemingen van de activiteiten tijdens het 
uitvoeren van het project. Dit kan gedaan worden door het gebruik van de beheerscyclus en deze toe 
te passen op de verschillende beheersaspecten binnen de organisatie. 

GOKIT 

Er zijn 5 beheersaspecten: Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie, Tijd. Alle aspecten zijn even 
belangrijk. Een algemene opvatting is dat met name Geld en Tijd belangrijk zijn. 
Integrale projectbeheersing: het tegelijkertijd rekening houden met alle beheersaspecten. 
 

Beheerscyclus 

Kenmerkend voor het model is dat de beheersactiviteiten regelmatig opnieuw worden uitgevoerd en 

dat de cyclus uit een aantal activiteiten bestaat ( Plan, Do, Check,Act).  

De beheerscyclus bestaat in de basis uit: 
- Plan met norm en marges waarbinnen het plan moet worden uitgevoerd 
- Werkelijk project 
- Opnemen en vergelijken stand van zaken met het plan 
- Bijsturen. Er zijn 4 alternatieven: niets veranderen, bijsturen, herplannen of stoppen 

Tijdsbeheersing 

Het beheersen van tijd is gericht op het tijdig kunnen uitvoeren van activiteiten. Beheerstechnieken 
van tijdsbeheersing zijn onder andere: Netwerkplanning, balkenschema en capaciteitsplanning.  
 
Het bestaat uit een aantal deeltaken: 
Plannende activiteiten 

- Vaststellen opleveringsdatum 
- Totale doorlooptijd 
- Doorlooptijd per activiteit 
- Indelen activiteiten in de tijd 
- Aangeven benodigde middelen 
- Verspreiden tijdsplanning 

Voortgangsbewakende activiteiten 
- Meten stand van zaken 
- Maken voortgangssignalering 

Bijsturende activiteiten 
- Aanpassen timing, middelen of tijdsplanning 
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Geldbeheersing 

Geldbeheersing is gericht op het beheersen van kosten en opbrengsten.  Het kan worden verdeeld in 
de processen ramen, budgetteren en besteden. 
 
Beheerstechnieken:  kostenbegroting, kostenbudgettering, verschillenanalyse etc. 
 
Budgetmutaties: Dit zijn verschuivingen in het budget door het benoemen van onbenoemde posten, 
het overgaan van de ene naar het andere budget. 
 
Wijzigingen in het totale budget komen door scopewijzigingen in het project. Bij de fase ‘besteden’ 
worden uitgaven gecontroleerd. Elke uitgave moet gedekt zijn door een contract. Dat contract is de 
basis voor betaling. 
 
Plannende activiteiten: 

- Vaststellen rendement 
- Totale kosten 
- Kosten per activiteit 
- Indeling van kosten in de tijd 
- Het goedkeuren en verspreiden van de financiële planning 

Voortgangsbewakende activiteiten 
- Meten stand van zaken 
- Maken voortgangssignalering 

Bijsturende activiteiten 
- Aanpassen timing, middelen of tijdsplanning 

 

Kwaliteitsbeheersing 

Dit is het controleren of aan kwaliteitseisen wordt voldaan. 
Plannende activiteiten 

- Zorgen voor eisen 
- Kwantitatief aantoonbaar maken 
- Weging opstellen en toewijzen aan deelprojecten/partijen 

 
Voortgangsbewakende activiteiten 
Tijdens het project zijn er verschillende taken in verschillende fases 

- Ontwerpfase: Toetsen van ontwerp, begeleiden design reviews, ontwerpen testprocedures 
en uitvoeren prototypetest. 

- Voorbereidingsfase: Vertalen van eisen naar middelen, ontwerpen van keuringsprocedures, 
uitvoeren van testen en keuringen. 

- Realisatiefase:  uitvoeren van keuringen, kwalificeren aanpassingen. 
- Nazorgfase: Kwalificeren van vernieuwingen, beoordelen klachten 

 
Beheerstechnieken: steekproeven en andere vormen van statische kwaliteitscontrole 

Informatiebeheersing 

Dit behelst het beheersen van de informatiestromen.  
Plannende activiteiten 

- Opstellen informatiebeheersingssysteem 
- Zorgen voor codering of identificatiesysteem 
- Vaststellen wie belast zijn met het opstellen,goedkeuren, vrijgeven, wijzigen en vastleggen 

van goedkeurings- en wijzigingsprocedures 
Voortgangsbewakende activiteiten 
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- Voortgang wordt bewaakt door het toezien op de naleving en mede uitvoeren van de 
afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot de informatievoorziening. 
 

Beheerstechnieken: projectdocumentatie, projectarchivering, information by exception 
 

Organisatiebeheersing 

Dit is de zorg voor het kunnen uivoeren van alle projectactiviteiten door de 
verantwoordelijke/bevoegde personen, zodat het resultaat volgens afspraken en dus geautoriseerd 
tot stand komt. 
 
Plannende activiteiten 

- Opzetten tijdelijke organisatie 
- Vaststellen van beslissers 
- Vaststellen van medewerkers met hun taken en verantwoordelijkheden 
- Organiseren van de relatie met omgeving 
- Installeren van realisatieorganisatie 

Voortgangsbewakende activiteiten 
- Checken van projectorganisatie 
- Contracteren van ontewerpers en uitvoerders 
- Opzetten van de besluitvorming 
- Opzetten van de nazorgsorganisatie 
- Opheffen van de projectorganisatie 

Beheerstechnieken: besluitvorming, doelgerichte teamontwikkeling, sociale vaardigheden, 
vergadertechnieken 
 

Uitbesteding 
Er kunnen verschillende redenen zijn om werkzaamheden in een project uit te besteden: 

1. Er is intern geen capaciteit 
2. Pieken in werklast moeten worden afgevlakt 
3. De risico’s moeten gespreid worden over meerdere partijen 

Inkoopplan 

Het inkoopplan bestaat uit een aantal stappen: 
- Vaststellen uit te besteden onderdelen 
- Uitgangspunten vaststellen 
- Risicoanalyse 
- Inkoopplan opstellen 
- Goedkeuring inkoop 

 
Randvoorwaarden inkoop: keuze voor uitbesteden, inrichting van de inkoopfunctie, de marktsituatie 
 
Inkoopproces 
Het inkoop proces bestaat uit: 

- Eisen van de inkoop vaststellen 
- Specificeren van technische en commerciële voorwaarden en maken preselectie 
- Selecteren van een leverancier 
- Contracteren van de leverancier 
- Implementatiefase met een opleveringsprotocol van de inkoop en een evaluatie 

Contracten 
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Het contract is een belangrijk hulpmiddel bij het beheersen van de uitbesteding. Er zijn 2 
basiscontracten :  

- Inspanningscontract: De leverancier moet een bepaalde inspanning verrichten 
- Resultaatscontract: de leverancier verplicht zich tot het leveren van een meetbaar resultaat 

Op deze contracten zijn vele varianten mogelijk: 
- Regiecontract: er worden vaste bedragen afgesproken 
- Samenwerkingscontract: hiermee kan de samenwerking tussen verschillende leveranciers 

afgedwongen worden. 
Een contractmodel kent in ieder geval 3 belangrijke elementen 

1) de opdracht in termen als : “Lever deze dienst” of “Lever dit product” 
2) Een specificatie met daarin de kwaliteitscriteria voor het eindresultaat 
3) Voorwaarden waarin verwezen kan worden naar algemene leveringsvoorwaarden. 

 

De uitvoering: management en beheer 

Kwaliteitsplan 
Een kwaliteitssysteem moet ervoor zorgen dat de vooraf gedefinieerde eindresultaten ook 
daadwerkelijk opgeleverd worden en bestaat uit de benodigde: 

- Processen 
- Procedures 
- Toegewezen verantwoordelijkheden 

Kwaliteitsbeheersing bestaat globaal uit 2 onderdelen 
- Planning 
- Beheersing 

Een belangrijke oorzak van het ontbreken van goed kwaliteitsmanagement bij projecten is het 
ontbreken van een gedegen planning. 
 
Er zijn een aantal stappen om tot een kwaliteitsplan te komen: 

- Het vaststellen van eisen:  Er zijn 4 groepen van eisen 
o Randvoorwaarden 
o Functionele eisen 
o Operationele eisen 
o Ontwerp- en uitvoeringsbeperkingen 

Bij minder concrete producten zoals een advies of rapport is het eenvoudig om via de 
volgende stappen eisen de inventariseren: 

o Effect: eisen op functioneel niveau gerelateerd aan de doelstellingen van het project 
o Inhoud: inhoudelijke eisen aan het resultaat 
o Vorm: eisen als bijvoorbeeld informatiedragers. Voorwaarden met betrekking tot 

omvang, opbouw, lay-out, illustraties,taalgebruik. 
- Het kwantificeren en wegen van eisen: Over het algemeen wegen randvoorwaarden het 

zwaarst. Vervolgens kunnen eerst de functionele, dan de operationele eisen en de ontwerp- 
en uitvoeringsbeperkingen wegen in het begin het minst zwaar. 

- Plannen van voortgangsbewaking:  In het plan voor de voortgangsbewaking wordt 
aangegeven wanneer, door wie en op welke wijze (tussen)resultaten getoetst worden aan de 
opgestelde kwaliteitseisen 

- Verantwoordelijkheden toewijzen: De laatste activiteit bij het opstellen van een 
kwaliteitsplan is het toewijzen van verantwoordelijkheden. 

Kwaliteitsbeheersing 

Voor concrete resultaten zoals systemen kunnen hiervoor de volgende tests gebruikt worden: 
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- Functionele test van onderdelen 
- Systeemtest (functionele test van het totaal) 
- Operationele test 
- Productietest 
- Vrijgavetest 
- Acceptatietest 

Bij minder concrete resultaten zoals adviezen en beleid of andere moeilijk kwantificeerbare of 
aantoonbare eisen, ligt de nadruk op toetsen. Resultaten worden voorgelegd aan personen die aan 
de hand van gespecificeerde criteria  een uitspraak doen over de kwaliteit van de resultaten. 
Bij moeilijk definieerbare projecten is de enigste oplossing het proces te bewaken door:  

- Werken met gecertificeerde opdrachtnemers 
- Onderzoek door bewezen deskundigen 
- Gebruik van bewezen methoden 
- Gebruik van kennisbronnen 
- Gebruik van bewezen/gecertificeerde  hulmiddelen 

 

Auditing 

Wordt ook wel een kwaliteitsreview genoemd. Kan een belangrijk middel voor een projectmanager 
zijn voor de sturing van het project. Er wordt op een bepaald moment, op vooraf bepaalde wijze 
getoetst of de (tussen)producten voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen  

Risicomanagement 
Risico’s komen in elk project voor. Dit beseffen en maatregelen treffen kan het verschil maken tussen 
het falen en slagen van een project. Risicomanagement moet bij alle GOKIT aspecten meegenomen 
worden. 

Risicomanagementcyclus 

De risicomanagementcyclus bestaat uit 5 stappen 
1. Het uitvoeren van een risicoanalyse 
2. Vaststellen te treffen beheersmaatregelen 
3. Uitvoeren van deze maatregelen 
4. Regelmatig evalueren 
5. Risicoanalyse actualiseren aan de hand van de evaluatie 

Risicoanalyse 

In de eerste fase van het project wordt en globale risicoanalyse gemaakt, waarbij de risico’s die het 
eindresultaat in gevaar brengen centraal staan.  Per fase wordt een gedetailleerde risicoanalyse 
gemaakt. 

1. vaststellen van het doel en de randvoorwaarden.  
2.  Risicomatrix maken die zorgt voor structuur in het inventariseren van risico’s. Er zijn een 

aantal methoden om tot invulling van de matrix te komen 
a. Gebruiken van meningen van experts/projectleiders  
b. Gebruik maken van technieken: FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), 

foutenbomen en gebeurtenissenbomen 
3. Prioriteiten toekennen aan risico’s. De volgende variabelen zijn belangrijk: 

a. De kans dat een risico zich voordoet 
b. De gevolgen voor de organisatie als het daadwerkelijk voorkomt 
c. De kosten van het nemen van maatregelen ( tijd/geld/kwaliteit) 
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Beheersmaatregelen 

Soorten beheersmaatregelen 
Risico’s die na deze selectie onder de aandacht blijven, kunnen met een aantal soorten beheerst 
worden. 

1. Vermijden/voorkomen 
2. Verminderen/reduceren 
3. Noodvoorzieningen treffen 
4. Overdragen 
5. Delen 
6. Accepteren 

Uitvoeren van de beheersmaatregelen 
Er wordt vastgesteld welke maatregelen uitgevoerd gaan worden en wie er verantwoordelijk is voor 
de uitvoering. Risicomanagement schuift vaak naar de achtergrond als de dagelijkse problemen zich 
voordoen.  
Risicomanagement is de taak van het hele projectteam en een risicobewust team is beter in staat 
goede/tijdige maatregelen te treffen en de kans op succes te vergroten. 
 

Administratie en documentatie 
Adminsitratie en documentatie van een project zijn van belang om misverstanden te voorkomen, 
beheerst wijzigingen door te kunnen voeren en het project resultaat te kunnen gebruiken, beheren 
en onderhouden. Er zijn 2 soorten documentatie: 

1. Systeemdocumentatie: bevat technisch- inhoudelijke informatie. Deze soort informatie is 
onderhevig aan verandering 

2. Projectdocumentatie: gericht op informatie die gebruikt wordt om het project te kunnen 
managen. Bijvoorbeeld tijdsplanningen 

Informatiebeheersing 

Informatiebeheersing bestaat uit 3 hoofdtaken 
1. Vastleggen van informatie: Dit gaat om het identificeren, registeren en archiveren van 

informatie. Identificeren betekent het creëren van eenduidig herkenning van informatie. 
Codering maakt het registreren van informatie een stuk eenvoudiger. Het is de basis van het 
centrale projectarchief 

2. Verspreiden/goedkeuren/wijzigen van de informatiestromen, goedkeuring- en 
wijzigingsprocedures: In een informatie/organisatiematrix kunnen afspraken vastgelegd 
worden voor het opstellen, verspreiden en afhandelen van informatie. Naast het overzicht 
over wie wat met bepaalde documenten doet, moeten er ook procedures vastgesteld 
worden voor het goedkeuren/wijzigen van documenten.  

3. Plannen en bewaken: het controleren of informatiestromen volgens plan verlopen en 
duidelijk maken wie wat wanneer moet doen. In de beginfase wordt een informatieplan 
opgesteld. Dit plan bevat afspraken over:  

a. Identificatie 
b. Registratie 
c. Archivering 
d. Verspreiding  
e. Goedkeuring 
f. Wijziging 
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Configuratie en wijzigingsbeheer 
Bij configuratiebeheer staat de status en de controle van de producten centraal. Bij wijzigingsbeheer 
draait het om het zorgvuldig bijhouden van noodzakelijke aanpassingen van de oorspronkelijke, 
gedefinieerde resultaten 

Configuratiebeheer 

De configuratie van een organisatie zijn alle eigendommen van een organisatie. Het is belangrijk om 
deze eigendommen goed te beheren. Dit wordt configuratiebeheer genoemd. In termen van een 
project zijn het alle op te leveren producten van dat project. 
 
De doelen van configuratiemanagement zijn: 

- Eenvoudig kunnen traceren van alle producten 
- Bekend zijn van de actuele status van producten 
- Producten worden niet ongeautoriseerd gewijzigd 
- De juiste mensen met de juiste producten laten werken 

 
Er zijn 5 taken: 

1. Planning 
2. Identificatie 
3. Beheer 
4. Statusadministratie 
5. Verificatie 

Configuratiebeheersplan: dit plan wordt gemaakt om het configuratie beheer in goede banen te 
leiden. Het plan heeft een aantal onderdelen 

- Beschrijving van de te gebruiken configuratiemanagementmethode 
- Referentie naar andere relevante configuratiemanagementsystemen 
- Informatie over hoe en waar de configuratie-items opgeslagen worden en hoe er toegang tot 

deze informatie verkregen kan worden. 
- Methode van registratie, inclusief voor versiebeheer 
- Wie is verantwoordelijk voor het configuratiemanagement 

Wijzigingsbeheer 
 Wijzingen zijn niet te voorkomen in een project. Omgevingen veranderen vaak en soms hebben 
kleine wijzigingen grote gevolgen voor een project 
 
Oorzaak en noodzaak 
Wijzigingen kunnen veel oorzaken hebben. Een belangrijke bron van wijzigingen is het veranderende 
inzicht van de gebruiker. Als het project vordert, zijn gebruikers beter in staat om te formuleren wat 
ze eigenlijk willen. Er kunnen ook project- interne oorzaken zijn, zoals technische problemen en 
afgekeurde (tussen)resultaten. Er zijn ook externe oorzaken: een leverancier die failliet gaat, 
wetswijzigingen etc. 
De genoemde oorzaken zorgen er voor dat wijzigingsbeheer erg belangrijk wordt.  
 
Wijzigingsprocedures 
Om wijzigingen gecontroleerd te laten plaatsvinden, moeten er duidelijke procedures worden 
opgesteld. In een procedure wordt aangegeven op welke wijze een wijziging mag plaatsvinden, wat 
de inhoud van de wijziging is en wie bevoegd is om een wijziging goed te keuren. Hierbij is het 
belangrijk dat er een wijzigingsvoorstel wordt opgesteld. Een wijzigingsvoorstel bestaat in ieder geval 
uit: 

- De beschrijving van de inhoudelijke wijziging 
- De consequenties voor de nog openstaande activiteiten van het project 
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- De consequenties voor de beheersplannen van het project 
Met behulp van deze elementen kan de verantwoordelijke voor het wijzigingsbeheer een inschatting 
maken over de noodzaak en de gevolgen van een wijziging. In sommige gevallen zal de projectleider 
de beslissing over moeten laten aan de opdrachtgever/stuurgroep.  

De uitvoering: afstemmen en communiceren 

Afstemmen 

Overlegstructuur 

Het uitgangspunt van de overlegstructuur in een project is een organogram van de 
projectorganisatie. Dit organogram dient als hulpmiddel bij het inrichten van de overlegstructuur. Per 
fase wordt vastgelegd welke overleggen plaatsvinden.  
De belangrijkste zijn: 

- Stuurgroep 
- Klankbordgroep 
- Gebruikersoverleg 
- Ontwerpteam 
- Coördinatieoverleg 
- Planningsoverleg 

Bij een overleg moeten een aantal zaken worden vastgelegd 
- Het doel 
- De deelnemers 
- De voorzitter 
- Het secretariaat 
- De frequentie 
- De te verwachten resultaten 

Besluitvorming 

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het project en dus voor het nemen van besluiten. Als er 
een stuurgroep is kan deze inhoudelijk als adviseur van de opdrachtgever optreden. De projectleider 
moet er voor zorgen dat het besluitvormingsproces goed ondersteund wordt. Het feitelijke 
organiseren van de besluitvorming draait om: 

- Vaststellen van lagen in de besluitvorming 
- Kanaliseren van de besluitvorming 
- Inrichten van het besluitvormingsproces 

Om besluitvorming in goede banen te leiden moeten de volgende zaken geregeld worde: 
- Duidelijk maken welk besluit genomen gaat worden 
- Benodigde informatie beschikbaar stellen 
- Besluitvorming agendatechnisch regelen 
- Vastleggen van genomen besluiten 

Communiceren 
Communiceren over het project, het doel van het project en de gevolgen van het resultaat is van 
groot belang. 
Communicatiemanagement: Dit  is het geheel aan activiteiten en maatregelen gericht op de 
beheersing van de communicatie over het project (zowel intern als extern). 

Plaats in project 

De communicatietaak kan binnen een project op 3 niveaus worden ingericht: 
1. Als onderdeel van het beheersaspect informatie of organisatie 
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2. Als afzonderlijk deelproject 
3. Als staffunctie of afdeling 

 

Aanpak 

1. Analyseren projectomgeving: Overzicht krijgen van alle partijen die het project beïnvloeden 
en die door het project beïnvloed worden. Hieruit kunnen communicatiedoelgroepen 
vastgesteld worden waarbij er een onderscheid is tussen primaire en secundaire 
doelgroepen. 

a. Primair: Direct betrokken, direct belang voor de uitkomsten van het project 
b. Secundair: minder direct betrokken, accent op informeren van deze partijen 

2. Bepalen communicatiedoelstellingen en strategie:  de doelstellingen geven per doelgroep 
aan wat er met communicatie in het project nagestreefd wordt. Per doelstelling moet een 
strategie worden vastgesteld. Allereerst wordt er een basisstrategie gekozen. Kan gedaan 
worden doormiddel van het communicatiekruispunt: 

Informeren  Gecontroleerd 
eenrichtingsverkeer 

Overreden 

Bekendmaking  Beinvloeding 

 
Dialogiseren 

 
Tweerichtingsverkeer 

 
Formeren 

 
Deze basisstrategie wordt verder uitgewerkt in een communicatiestrategie met behulp van 
de vragen: wie, wat , hoe, met wie, wanneer, en in welke stijl. Per doelgroep moeten deze 
vragen beantwoord worden. 

3. Organiseren van de communicatie: Hierbij zijn de volgende dingen belangrijk: 
a. Het verdelen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
b. Opstellen van een overlegstructuur en procedures om 

communicatiewerkzaamheden te coördineren. 
c. Aanstellen van mensen voor de uitvoering 
d. Kopen/ontwikkeling van communicatiemiddelen en deze afstemmen op elkaar. 

4. Realiseren van communicatieactiviteiten: De laatste stap is het daadwerkelijk 
communiceren.  
Communicatiemodel:  

a. Communicatieboodschap produceren en verspreiden 
b. Reacties op de boodschap verwerken en effect  meten van de communicatie in 

verhouding tot de doelstellingen 
De aanpak van communicatie is een cyclisch proces. De 4 stappen moeten plaatsvinden aan het 
begin van het project, en vervolgens bij elke grote onverwachte gebeurtenis en bij elke volgende 
fase. 

Elementen van strategie 

De communicatiestrategie bestaat uit 6 elementen 

1. Zender: de persoon die namens het projectteam communiceert over het project. 
2. Boodschap: Dit is de inhoud van de communicatie. In het begin van het project algemeen 

houden. Om goed over te komen moet een boodschap: 
a. Specifiek gericht op de ontvanger 
b. Positief zijn over het project 
c. De plaats van het project in relatie tot de omgeving aangeven 
d. Realistisch zijn 
e. Kernachtig, beknop en helder zijn 

3. Doelgroepen: Dit zijn de ontvangers van de boodschap. 
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4. Middelen: Dit zijn de dragers van de boodschap. Er worden 4 soorten onderscheiden: 
a. Schriftelijke middelen 
b. Audiovisuele middelen 
c. Mondelinge middelen 
d. Digitale middelen 

5. Stijl: De wijze waarop de boodschap gecommuniceerd wordt. 
6. Timing: Wanneer wordt een boodschap gecommuniceerd. 

 
Doelgroep/middelen tabel:  Hierbij wordt voor elke doelgroep aangegeven met welke 
communicatiemiddelen deze bij het project betrokken wordt. 

Projectbureau 
Een belangrijk hulpmiddel bij het organiseren van de afstemming en de communicatie kan het 
projectbureau zijn.  In het organogram van een project wordt een projectstaf aangegeven met een 
aantal taken. Invulling hiervan ligt aan de grootte van het project.  Deze ondersteunende projectstaf 
wordt vaak op hoger niveau georganiseerd, namelijk het niveau van een groep project die vanuit 1 
centrale plek worden ondersteund. Dit kan op 2 manieren 

1. Er wordt een programmabureau ingericht in een programma met een groep samenhangende 
projecten. Deze ondersteund alle projecten die tot dat programma horen. Het ondersteunt 
het programmamanagement en draagt bij aan de coördinatie tussen verschillende projecten 

2. In de organisatie wordt een projectbureau opgezet. Dit ondersteunt ook verschillende 
projecten, maar er hoeft geen samenhang tussen die projecten te zijn 

 
Er kunnen een aantal taken overgenomen worden 

- Secretariële taken 
- Beheerstaken 
- Coördinerende taken 

 
Steeds vaker wordt het projectbureau gezien als het centrale punt waaruit projecten opgestart en 
gecoördineerd worden. 

Afsluiten project 

Afronden project 
Bij een project is er spraken van 2 levenscycli 

- De projectlevenscyclus 
- Productlevenscyclus van het eindresultaat 

De afronding 

Het afronden van het project bestaat volgens Wijnen e.a. uit een aantal activiteiten 
- Beschrijven projectresultaat 
- Testen en voorbereiden van ingebruikname van het projectresultaat 
- Opstellen van plannen zoals het gebruiks-, beheers-,onderhouds-, en serviceplan 
-  Aangeven van toekomstige wijzigingen, openstaande actiepunten en leerpunten en deze 

overdragen aan de organisatie 
- Toegankelijk maken van kennis en ervaring die is opgedaan tijdens het project 
- Herplaatsen van projectteamleden 
- Controleren contracten 
- Verzamelen van relevante financiële informatie 

Deze activiteiten kunnen worden onderverdeeld in 4 processen 
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1. Project afbouwen: de projectmanager bereid de overdracht voor. Vaststellen of de 
beheersorganisatie goed is ingericht. Projectorganisatie en team afbouwen. Alle betrokken 
partijen op de hoogte brengen. 

2. Vervolgacties identificeren: Er zijn bijna altijd openstaande acties en wensen van de 
gebruikers. Soms zijn deze zo belangrijk dat er een nieuw project gestart wordt. 

3. Project evalueren 
4. Project afsluiting bevestigen 

 
Postprojectreviewplan: Hierin wordt aangegeven hoe en wanneer de baten van het project zullen 
worden gemeten. Het resultaat kan op basis van deze metingen worden  aangepast of er kan zelfs 
een nieuw project gestart worden. 

De overdracht van projectresultaten 

De overdracht en acceptatie van een project zijn niet altijd eenvoudig. Vaak worden de niet-
technische en sociale aspecten over het hoofd gezien.  Tips met betrekking tot de overdracht zijn: 

1. Splits het project op in kleinere en eenvoudigere deelprojecten  
2. Maak een iteratief proces van het afstemmen het resultaat op de gebruikers en omgekeerd 

van de gebruikers op het resultaat 
3. Zet gebruikers in het project in als deze voldoende deskundig zijn 

De implementatie 

Het succes van het projectresultaat op lange termijn is afhankelijk van de planning van het gebruik, 
beheer en onderhoud. Om de levensduur zo lang mogelijk te maken moet bij service en onderhoud 
gedacht worden aan de processen van de gebruikers. Daarvoor moet(en): 

- Het dagelijks gebruik van het resultaat worden beschreven 
- De verstoringen die kunnen optreden in kaart worden gebracht 
- De extreme gebruiksomstandigheden en potentieel misbruik worden geïnventariseerd 
- Op basis daarvan een plan worden opgesteld voor het onderhoud en de service  

Beheerste afsluiting 

Vanuit de procesbenadering van Hedeman e.a. is het afsluiten van een project ook een proces dat 
beheerst moet worden. Het project kan pas worden afgerond als het volgende geregeld is: 

- Het projectresultaat volgens afspraak en naar tevredenheid van alle partijen is opgeleverd 
- Het onderhoud en beheer van het projectresultaat zijn ingericht 
- Een gedegen evaluatie heeft plaatsgevonden 
- Eventuele vervolgacties zijn vastgesteld 
- Een plan voor het meten van de opbrengsten is opgesteld 

 
Om het proces in goede banen te kunnen leiden kan gebruik gemaakt worden van een aantal 
documenten: 

- Aankondiging projecteinde:  hiermee wordt door de opdrachtgever/stuurgroep het afsluiten 
van het project aangekondigd 

- Opleveringsprotocollen: hierin wordt de acceptatie vastgelegd over wie verantwoordelijk is 
voor het beheer en onderhoud van het resultaat. 

- Aanbevelingen vervolgacties: dit document helpt om het resultaat verder te verbeteren of in 
ieder geval rekening te houden met de beperkingen van het resultaat 

- Postprojectreviewplan: dit is het plan voor het meten van de opbrengsten/voordelen van 
het eindresultaat 

- Projecteindrapport: dit rapport schrijft de projectmanager voor de 
opdrachtgever/stuurgroep.  
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- Leerpuntenrapport: dit rapport is bedoeld voor de betrokken organisaties maar ook voor de 
leveranciers aan het project. De leerpunten voor toekomstige projecten en het gebruik van 
het eindresultaat wordt hierin beschreven 

Evalueren project 
Het projecteindrapport en het leerpuntenrapport zijn documenten die horen bij de subfase 
evalueren. De evaluatie is een fundamenteel onderdeel van het afronden van een project.  De 
evaluatie vindt soms niet plaats, of pas nadat de projectorganisatie ontbonden is. Eigenlijk kan dit 
pas nadat een project goed is geëvalueerd. Zelfs als een project probleemloos lijkt te zijn verlopen is 
een evaluatie zeer nuttig. Leren kan heel goed van fouten, maar ook goede punten moeten bewaard 
blijven en de volgende keer opnieuw gebruikt worden 

Doelen en evaluatie 

De doelen van een projectevaluatie zijn onder andere: 
- Het onderbouwen van het projectverloop richting de opdrachtgever 
- Het geven van de onderbouwde feedback aan de leden van het projectteam 
- Het tegengaan van subjectieve beeldvorming 
- Over informatie beschikken voor de projectaanpak van nieuwe projecten 
- Positieve punten vinden voor het werven van nieuwe projecten 
- Standaardnormen bijstellen 

Aanpak evaluatie 

Een evaluatie van een klein, eenvoudig project bestaat uit een rapportage van de projectleider en het 
bespreken van een standaard evaluatieformulier door de projectteamleden. Een evaluatie van een 
strategisch belangrijk project bestaat uit: 

- Het grondig bestuderen van de projectdocumentatie 
- Het (kwantitatief) analyseren van de GOKIT normen 
- Het door projectbetrokkenen laten invullen van een vragenlijst over hun ervaringen, en de 

resultaten hiervan analyseren 
- Het opstellen van een voorlopig evaluatierapport 
- Het houden van interviews met sleutelpersonen in het project 
- Het bespreken van het bijgestelde evaluatierapport met de opdrachtgever 
- Het vaststellen van de definitieve evaluatierapportage 

 


