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III	 Afstuderen	als	project

In dit hoofdstuk behandelen we:
- wat is een project?
- de kenmerken van projectmatig werken, zoals het resultaat, de doelen en de grenzen; faseren en 

plannen; beheersen en beslissen; communicatie; het projectproces en samenwerken; 
organisatieonderdelen; de projectomgeving en het krachtenveld; projectrisico’s 

- samenvatting

III.1	 Wat	is	een	project?
Je kunt het afstuderen zelf zien als het uitvoeren van een project. Je kunt in je eentje projectmatig 
afstuderen, of met een groep. Bij veel opleidingen is projectmatig werken een competentie die je, 
vaak op een lager niveau, in de eerste jaren al hebt leren beheersen. 
Als je het afstuderen plant volgens de spelregels van projectmatig werken, wordt het beter 
beheersbaar en kun je meteen deze competentie verder ontwikkelen. 
Hoe dan ook is je afstudeeronderzoek een project, in de omgeving van een organisatie. Veel 
organisaties voeren regelmatig projecten uit. Het is soms wel erg ruim wat men onder de term 
‘project’ verstaat: alles wat een tastbaar resultaat oplevert, of elke activiteit met een duidelijk begin 
en einde. Als zulke activiteiten slaan op het leveren van producten of diensten die steeds hetzelfde 
zijn of die sterk op elkaar lijken, en die steeds volgens hetzelfde procédé tot stand komen, zijn dat 
in ieder geval géén projecten.

Deeltijdstudenten werken in de beroepspraktijk en zijn daardoor vaak al bekend met de praktische 
kanten van projectmatig werken. Vanuit de opleiding zal er wellicht een grotere nadruk worden gelegd 
op projectonderdelen die in de praktijk soms te weinig aandacht krijgen, zoals de analyse van het 
krachtenveld en de mogelijke risico’s. 

Met Grit (2000), Gevers en Zijlstra (1997) en Spanjer (2004) houden we in dit boek de volgende 
definitie aan. Een project:
- is eenmalig en dient om een verandering teweeg te brengen;
- levert een concreet, vooraf afgesproken resultaat op, waaraan bepaalde toetsbare eisen zijn 

gesteld;
- heeft een duidelijk afgesproken begin- en einddatum en is daarmee tijdelijk;
- werkt met beschikbare middelen, tijd, geld en mensen;
- heeft een opdrachtgever, een projectleider en een projectteam dat het project uitvoert.

We bespreken hier de algemene principes van projectmatig werken. Er zijn diverse standaard-
projectmethodes waar men in organisaties mee werkt.
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III.2	 Kenmerken	van	projectmatig	werken
Projectmatig werken betekent dat je stap voor stap, in fasen, toewerkt naar het gewenste resultaat. 
In elke fase opnieuw wordt het hele proces beheerst. Hierdoor kunnen projecten binnen de 
afgesproken tijd worden opgeleverd, blijven de kosten binnen de begroting en leveren ze op wat de 
opdrachtgever voor ogen staat.
Onderstaand schema in figuur III.1 brengt de kenmerken van projectmatig werken in beeld. Je 
kunt ook werken met een checklist, zoals die in bijlage III.1. 

doelen

RESULTAAT

afstemmen
project- en
organisatie

samenwerken
in projecten

WERK

faseren

beslissen

beheersen

Figuur III.1  Schematische voorstelling projectmatig werken
(Bron: Met toestemming van Organisatieadviesbureau Twynstra Gudde)

In het schema zien we de verbanden en de onderdelen van projectmatig werken. Ze komen in dit 
hoofdstuk aan de orde.
De instrumentele aspecten:
- Het resultaat en de doelen daarbij;
- Het faseren en plannen;
- Het beheersen en beslissen.

De organisatorische aspecten:
- De communicatie;
- Het projectproces en het samenwerken;
- Omgeving en krachtenveld;
- De organisatorische onderdelen, niet zichtbaar in figuur III.1;
- Projectrisico’s, niet zichtbaar in figuur III.1.
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III.2.1  De doelen, het resultaat en de grenzen
Het bepalen van de doelen, het resultaat en de grenzen, behoort allemaal tot de voorbereiding van 
het project. Je geeft antwoord op de zeven W’s van het project: waarom, wat, de wijze waarop, met 
wie, waar en wanneer? In bijlage III.2 en III.3 geven we nog enkele handvatten.

De doelen in een project zijn tweeledig: enerzijds dat het resultaat wordt gerealiseerd, anderzijds 
dat het probleem waarvoor het project in het leven is geroepen, wordt opgelost. Projecten zijn per 
definitie probleemgeoriënteerd. Het concrete projectresultaat voldoet pas aan de verwachtingen van 
opdrachtgever en gebruikers als zij er ook het rendement van ervaren. Vandaar dat je in een vroeg 
stadium moet weten welke knelpunten het projectresultaat weg moet nemen.
In de oriëntatiefase onderzoek je welke probleemstelling de aanleiding voor het project is. Hoe 
duidelijker je dat maakt, hoe groter de kans dat het projectresultaat een oplossing biedt voor het 
knelpunt. Het wegnemen van knelpunten maakt dat elk project ook veranderingsgericht is.

Een project heeft grenzen nodig zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan over wat wél en wat 
niet tot het project behoort. Projectgrenzen zijn er zowel in tijd – wanneer begin je, wanneer moet 
het af zijn? – als ook in de breedte en de lengte, zie figuur III.2.
Het afbakenen van je project betekent:
- je geeft aan welke activiteiten ‘op de grens’ van het project liggen en of je die wél of niet tot jouw 

project rekent. Juist door ook de activiteiten te noemen die je niet doet, wek je geen verkeerde 
verwachtingen bij je opdrachtgever;

- je geeft een begindatum en een einddatum van het project aan; 
- je geeft aan met welk maximale budget je rekent;
- je geeft de randvoorwaarden aan waaronder je de doelstellingen van het project kunt halen. 

Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan de beschikbaarheid van projectteamleden en hulpmiddelen, 
en aan andere factoren en omstandigheden. 

Bij de uitvoering van een project moet het beoogde resultaat steeds voorop staan. Het volstaat dus 
niet dat je ‘je best doet’, wat men ook wel de inspanningsgerichte benadering noemt. Een project is 
mislukt als er niet op tijd een resultaat is. 

Als je het afstuderen zelf als een persoonlijk project opvat, is dat resultaat heel duidelijk: 
namelijk dat je de vereiste competenties op tijd hebt verworven. Het probleem was dat je ze nog 
niet had. Het is dus een wedstrijd die je niet alleen moet spélen, maar ook moet wínnen.
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Figuur III.2  De afbakening van een project
(Bron: Grit, 2000)

III.2.2  Faseren en plannen
Faseren is volgens Grit (2000) dat je het hele karwei in een structuur giet. Gevers en Zijlstra (1997) 
gaan uit van een projectweg tussen het moment dat je een projectdoel (het waarom) formuleert en 
de afsluiting met het projectresultaat (het wat). Bij iedere mijlpaal op deze projectweg neem je de 
nodige beslissingen. Zie figuur III.3.

formulering
projectdoel

wensen

tijdas

projectweg

project
resultaat

evaluatie

Figuur III.3  De projectweg
(Bron: Christiaans e.a., 2004)
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Door te faseren verdeel je de projectactiviteiten onder in aparte, maar samenhangende eenheden. 
De weg langs alle fasen geeft aan op welke wijze je het project uitvoert (het hoe). Zie figuur II.3.
Gevers en Zijlstra (1997) onderscheiden een verticale en een horizontale fasering. Bij verticale 
fasering deel je het projectresultaat in deelresultaten in, in taken en activiteiten die eventueel 
tegelijkertijd kunnen plaatsvinden. Bij een horizontale of lineaire fasering deel je de taken en 
activiteiten zo in dat ze na elkaar gebeuren. Dit laatste is het meest gebruikelijk.
De algemene fasering volgens Grit (2000) en Gevers en Zijlstra (1997) is dan: de initiatieffase, de 
definitiefase, de ontwerpfase, de voorbereidingsfase, de realisatiefase en de nazorgfase. Omdat 
projecten altijd maatwerk zijn, kun je soms ook met minder fasen toe of heb je er juist meer nodig. 

Tijd is een cruciaal punt in elk project: het is het wanneer van het project. De tijdsplanning is bij 
bijna elk project een groot struikelblok. Dat is zeker ook zo bij hbo-studenten die met hun 
afstudeerproject bezig zijn. In een strokenplanning als in de volgende figuur III.4, kun je de 
activiteiten in je project op een kalender uitzetten zodat je ziet wanneer je elke activiteit klaar moet 
hebben. 

Schermafdruk van een strokenplanning

Task Name
26 jan
27 30 2 5 6 11 14 17 20 23 26 1 4 7 10 13 16 19 22 25 26 31 3 6 9 12 15 18

2 Feb 9 Feb 16 Feb 23 Feb 2 Mar 9 Mar 16 Mar 23 Mar 30 Mrt 13 Apr6 Apr

Voorbereiding
Interviews
Maken PVA
Bespreken
Maken def PVA
Lezen documentaire
Uitvoering
Onderzoek so�ware
Bestellen so�ware
Bestellen hardware
Maken invoeringsplan

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Figuur III.4  Een eenvoudige strokenplanning
(Bron: Grit, 2000)

In figuur III.4 staan verticaal (Y-as) de taken en activiteiten van een vrij simpel project, horizontaal 
(X-as) staat de tijd in weken. Zo’n planning kenmerkt projectmatig werken. Bij ingewikkelde 
projecten met veel verschillende activiteiten heb je een complete netwerkplanning nodig.

III.2.3  Beheersen en beslissen
Om de voortgang van een project goed te kunnen volgen moet je het beheersen. Daarbij kijk je 
volgens Wijnen e.a. (1988) niet naar de precieze inhoud van de activiteiten, maar naar de vijf 
beheersaspecten: tijd, financiële middelen, organisatie, informatie en kwaliteit (de vijf balkjes in de 
bovenste ring in figuur III.1). Je kunt deze beheersaspecten in een beheersplan onderbrengen. 
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vergelijken
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Figuur III.5  Een beheerscyclus bij een project
(Bron: Wijnen, Renes & Storm, 1988)

In een beheerscyclus ga je op regelmatige basis na of de realisatie nog spoort met de planning van 
tijd, middelen, kwaliteit, informatie en organisatie gedurende het project. Als dat niet het geval is, 
moet je bijsturen. Of je moet de datum van afstuderen uitstellen, maar dat is meestal om tal van 
redenen uiterst onwenselijk.

Een afstudeerproject wordt meestal niet met een budget uitgevoerd: er zijn dan weinig kosten 
aan verbonden, alleen beschikbare uren. Als je de benodigde uren bij de start inschat en via een 
uurtarief in geld uitdrukt, leer je toch om een project in financiële zin te beheersen.

Fasen gaan in elkaar over via beslismomenten of mijlpalen. In figuur III.1 zijn die met een 
driehoekje aangegeven. Als projectleider leg je voor zo’n overgang in een fasedocument de stand 
van zaken vast: heb je het beoogde tussenresultaat bereikt, en kun je met de volgende fase het 
volgende tussenresultaat bereiken? De opdrachtgever en de projectleider beoordelen gezamenlijk of 
het project nog steeds tot het uiteindelijke doel kan leiden. Zo ja, dan kun je op de ingeslagen weg 
verder en de volgende fase in. Zo nee, dan moet je het project bijsturen of stoppen. Het kan ook 
zijn dat je de afspraken over het projectresultaat, de duur, de kwaliteit, etc. aanpast.

Het onderzoeksplan is zo’n mijlpaal, helemaal aan het begin van je afstudeerproject. Pas als je 
onderzoeksplan van voldoende kwaliteit is, kun je aan je eigenlijke afstudeeronderzoek 
beginnen. 
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III.2.4  Communicatie
In een project zijn er volgens Gevers en Zijlstra (1997) twee formele communicatiekanalen: de 
overlegstructuren, zoals het overleg met je opdrachtgever en het werkoverleg in het project, en de 
structuur van de mijlpaalrapportages en de voortgangsrapportages. Er vindt in ieder geval overleg 
tussen projectleider en opdrachtgever plaats bij de mijlpalen. Op die momenten moet de 
opdrachtgever beslissen over de tot dan toe bereikte resultaten. Voor degenen die later met je 
resultaat moeten gaan werken – de gebruikers – geldt dat je onder hen meer draagvlak krijgt als je 
hen gedurende het project goed op de hoogte houdt. Daarvoor is een communicatieplan handig.
De ene organisatiecultuur is beter op het werken met projecten ingesteld dan de andere. Zie voor 
de verschillende organisatieculturen bijlage 1.2.
Bij een project hoort volgens Kor (1998) verder dat je afspraken maakt wie waarvoor 
verantwoordelijk is, en dat geldt ook voor de interne en de externe communicatie.

In je afstudeerproject communiceer je in ieder geval regelmatig met je bedrijfsbegeleider, al dan 
niet namens of in de hoedanigheid van je opdrachtgever, en met je studiebegeleider. Deze 
communicatie gaat over de voortgang en de inhoud van het project. Je communiceert dus ook 
met onderzochten en betrokkenen, om informatie te verkrijgen en met als beoogd effect ook dat 
je een draagvlak creëert voor je projectresultaat.

III.2.5  Het projectproces en samenwerken
De linker ondercirkel van het schema van figuur III.1 bevat het element samenwerken. De interne 
samenwerking is hoe je met elkaar in een team werkt – als er een team is. Tot de externe 
samenwerking rekenen we de onderhandelingen tussen de projectleider en de opdrachtgever. 
Als er een projectteam is, moet je als projectleider de projectleden tot samenwerken motiveren en 
de samenwerking in goede banen leiden. Dit is een belangrijke, maar ook een moeilijke 
competentie bij veel opleidingen. De kunst is om de kwaliteiten van de andere teamleden te zien, te 
respecteren en ook in het project ten volle te benutten. 

Samenwerken is ook van belang bij een afstudeerproject dat je individueel uitvoert. Hoe ga je 
met je opdrachtgever, je bedrijfsbegeleider en je studiebegeleider om, hoe reageren zij op jou en 
andersom? 

Om het proces te beheersen moet je bij iedere stap goed weten waarom je die hebt gezet. In je 
rapportages leg je vast welke keuzes je maakt rond je onderwerp en je methoden.

Het beheersen van het afstudeerproject maakt onderdeel uit van het procesverslag. Wanneer en 
hoe heb je bij moeten sturen? Waarom? Ook stel je je eigen positie in de organisatie en je relatie 
met het onderzoeksonderwerp aan de orde. Welk belang heb je zelf bij het onderzoek, ben je zelf 
de ‘probleemhebber’? Welke rol vervul je in het onderzoek en waarom? Zie fase 4, stap 10 in het 
boek voor de evaluatie van het project.



Aanvullende theorie bij Praktijkonderzoek voor bachelors – 10 / 18
          

   

III.2.6  Organisatieonderdelen
Een project is een tijdelijke organisatie met een eigen organisatorische opbouw, bestaande uit een 
opdrachtgever, een projectleider en projectmedewerkers.
De opdrachtgever
De opdrachtgever is de functionaris die namens het bestuur of de directeur verantwoordelijk is 
voor het project; hij moet het dus op de voet volgen en het resultaat van het project aannemen. 
Soms is een managementteam in zijn geheel opdrachtgever. Natuurlijk moet de opdrachtgever 
affiniteit hebben met het doel van het project en moet hij betrokken zijn bij het proces om het 
project tot stand te brengen.

De projectleider
Op de projectleider rust de verantwoordelijkheid om het resultaat van het project tot stand te 
brengen binnen de afgesproken tijd en met de uitgetrokken middelen. Hij is ook verantwoordelijk 
voor het functioneren van het projectteam.
De projectleider:
- stelt een projectplan of plan van aanpak op en faseert dit duidelijk;
- legt per fase de inhoud, de tijd en de middelen vast;
- maakt daarover afspraken met de opdrachtgever;
- voert het project uit op basis van deze afspraken en conform het projectplan, met behulp van de 

mensen en middelen die hij ter beschikking heeft gekregen.

De projectleider moet ook mogelijke risico’s signaleren en analyseren, om ze te proberen te 
vermijden of de gevolgen ervan zo klein mogelijk te maken. Zie hiervoor hoofdstuk III.2.8.

Projectmedewerkers
De projectmedewerkers of leden van het projectteam zijn degenen die de projectleider helpen om 
het project uit te voeren. Meestal komen deze medewerkers uit verschillende vakgebieden en 
beschikken ze over aanvullende deskundigheden, zodat zij gezamenlijk de problematiek goed 
kunnen aanpakken, mits de taken ook goed worden verdeeld. In het team moet iemand als 
projectsecretaris functioneren en de documentatie van het project bijhouden. Deze persoon is ook 
de rapporteur van het project en degene die de schriftelijke communicatie verzorgt.

Bij een afstudeerproject hoeft de opdrachtgever niet altijd een directielid te zijn. 
Wanneer je individueel afstudeert ben je zelf het hele projectteam, de projectleider en de 
projectsecretaris. Wanneer je als groep afstudeert wissel je van projectleider en ben je ook 
projectteamlid. Soms kun je wat werk uitbesteden, zoals verslagen, afspraken maken e.d.
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III.2.7  De projectomgeving en het krachtenveld
Bij het afstemmen van een project op de staande organisatie houden we rekening met drie groepen 
belanghebbenden: de organisatie waarin je werkt, het cliëntsysteem met je opdrachtgever, en jij als 
student-onderzoeker met jouw eigen belangen. Binnen dit krachtenveld is jouw project het 
centrum.
Het bepalen van het krachtenveld gaat je eigenlijke onderwerp te boven maar het is wel nodig om 
goed, en van een afstand, te zien welke interne en externe krachten hun invloed op de loop van het 
project uitoefenen – of ze die bevorderen of belemmeren. 
Bij een krachtenveldanalyse stel je volgens Bos en Harting (1998) de volgende vragen: 
- Wie zijn er bij het project betrokken?
- Hoe gedragen de betrokkenen zich ten opzichte van het project?
- Hoe belangrijk zijn de betrokkenen voor het project?
- Hoe kun je de informatie visueel voorstellen?
- Wat is de kwaliteit van de belangrijkste relaties?
- Welke risicogebieden zijn er te onderkennen?

De betrokkenen bij een project zijn meestal de opdrachtgever, de leveranciers van capaciteit, de 
uitvoerders van het project en de latere gebruikers van het resultaat. Al deze betrokkenen kunnen 
positief, negatief of neutraal tegenover het project staan – of hun houding en gedrag blijven 
onbekend. Hun eigen bijdrage aan het project kan belangrijk, neutraal of onbelangrijk zijn – dat 
bepaalt hoeveel gewicht je aan hun houding moet toekennen. Op een projectkaart kun je deze 
informatie visueel voorstellen; zie de bijlage III.4.
De kwaliteit van de belangrijkste relaties leid je af uit de mate waarin ze het project stimuleren of 
juist blokkeren of belemmeren.
Actoren met een negatieve houding, en slechte relaties tussen betrokkenen leveren risico’s op voor 
je project; zij verdienen dus grote aandacht van het projectteam; belangrijke actoren met een 
positieve houding tegenover het project moet je koesteren.

III.2.8  Projectrisico’s
Bij projectmatig werken moet je mogelijke problemen in de voorbereiding en uitvoering kunnen 
overzien. We zagen al dat sommige actoren in het krachtenveld een risico kunnen betekenen. Er 
zijn risico’s van allerlei aard. Met een risicoanalyse ga je na welke situaties of factoren de voortgang 
en/of het realiseren van het project bedreigen. Als je de risico’s in kaart hebt gebracht, kun je een 
plan maken om ze te vermijden of te verminderen.

Een risicoanalyse voer je uit in vier stappen:
1. Wat kan er misgaan? Bij het doordenken van het project van voor naar achter en omgekeerd 

kom je mogelijk problemen tegen.
2. Hoe definieer je het risico, wat zijn er de precieze oorzaken van?
3. Hoe groot is elk risico? Hiervoor zijn twee graadmeters die je beide op een schaal van 1-10 kunt 

afzetten en met elkaar kunt vermenigvuldigen:
- de kans dat het risico zich voordoet (klein, groot);
- de ernst van de gevolgen van het risico voor het project (van gering tot fataal).

4. Welke preventieve acties of alternatieven zijn er mogelijk? Kun je oorzaken wegnemen, of kun je 
de gevolgen verminderen of tegengaan?
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Tabel III.1  Een risicoanalyse m.b.t. afstuderen 

Omschrijving van 
het risico

Ernst van  
het risico
(1-10)

Kans op  
het risico  
(1-10)

Grootte van 
het risico  
(1-100)

Preventie of alternatief

Anderen willen je 
geen informatie 
geven

7 6 42 Goede afspraken; noodzaak 
aangeven; andere bronnen voor 
informatie zoeken

Je onderwerp is te 
specifiek en vervalt

9 3 27 Algemener onderwerp kiezen

Je wordt ziek 9 1 9 Goed op je gezondheid letten

In de tabel hierboven is het risico dat je voor je informatie van anderen afhankelijk bent, zo groot 
omdat de ernst hoog is maar de kans dat het optreedt ook groot is. Je zult dus zeker een of meer 
acties moeten ondernemen om dit risico te vermijden of te verminderen. 
Je kunt volgens Grit (1998) interne en externe risico’s onderscheiden.

Voorbeelden van interne risico’s zijn:

- de haalbaarheid van een project en de looptijd;

- onervarenheid van projectteamleden en niet of slecht samenwerken;

- onvoldoende kennis en vaardigheden of onvoldoende motivatie;

- onvoldoende inbreng van opdrachtgever en eindgebruikers. 

Voorbeelden van externe risico’s zijn:

- onvoldoende medewerking van de organisatie of de opdrachtgever;

- onduidelijke projectgrenzen of andere belangen bij het project;

- onvoldoende levering van capaciteit en/of informatie vanuit de organisatie;

- wijziging in de samenstelling van het projectteam.

III.3	 Samenvatting
- Een project is een bewuste keuze om een eenmalige opgave op een bepaalde manier te managen. 

Dit onderscheidt een project van lopende processen rond vaststaande, regelmatig terugkerende 
onderwerpen, producten, diensten et cetera.

- Projecten zijn erop gericht om een situatie of bestaande praktijk te veranderen. De doelstelling, 
de grenzen en het beoogde resultaat van een project zijn extreem belangrijk.

- Een projectopdracht doordenk je van voor naar achteren en omgekeerd. 
- Projecten bestaan gewoonlijk uit meer of minder fasen, al naargelang het soort project. Iedere 

fase sluit je af met een fasedocument, op basis waarvan de opdrachtgever besluit om verder te 
gaan of niet. 

- Het beheersen van een project houdt in dat je in de gegeven tijd, met de organisatie, de middelen 
en de informatie die je ter beschikking staan, het resultaat bereikt dat aan de eisen voldoet. 
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- De organisatorische actoren met ieder hun taak zijn: een opdrachtgever, een projectleider en de 
leden van het projectteam.

- Ieder project speelt zich af in een krachtenveld; je moet het in ieder geval afstemmen op de 
staande organisatie. In een krachtenveldanalyse krijg je meer zicht op de positieve en negatieve 
krachten bij het project.

- Voor het succes van een project moeten de actoren, met name de leden van het projectteam, 
goed met elkaar samenwerken. Dit bevorder je door een goede communicatie over het verloop 
en de resultaten.

- Bij elk project spelen bepaalde risico’s, die je vooraf en tijdens het project met een bijgewerkte 
risicoanalyse in kaart moet brengen en in de gaten moet houden. Voor elk risico moet je 
berekenen hoe groot het is, en als het voldoende groot is moet je aangeven hoe je ermee omgaat.

III.4	 Literatuur
Bos, J. & E. Harting (1998) Projectmatig creëren. Schiedam: Scriptum Management Books.
Christiaans, Henri H.C.M., Alex L.A. Fraaij, Erik de Graaff, Charles F. Hendriks (2004) 
Methodologie van technisch wetenschappelijk onderzoek. Utrecht: Lemma BV.
Gevers, T. & T. Zijlstra (1977) Praktisch Projectmanagement: handleiding bij het voorbereiden, 
realiseren en beheersen van projecten. Schoonhoven: Academic Service.
Grit, R. (2000) Projectmanagement: projectmatig werken in de praktijk. Groningen: Wolters 
Noordhoff.
Honert, dr. Ir. A. van de & dr. Ir. H. Broersma (1995) Projectmatig management. Utrecht: Teleac. 
Spanjer, M. (2004) De eenvoud van projectmatig werken, Houten/Diegem: Bohn Stafleu van 
Loghum.
Visscher, R. (2000) Projectmatig werken in schoolorganisaties. Hogeschool Holland 
Informatiebulletin I&I, september.
Wijnen, Gert, Willem Renes & Pieter Storm (1988) Projectmatig werken. Utrecht: Marka.



Aanvullende theorie bij Praktijkonderzoek voor bachelors – 14 / 18
          

   

III.	5	 Bijlagen

III.1  Checklist projectmatig werken

Resultaat
- Is het resultaat duidelijk voor alle partijen?
- Zijn de grenzen van het project helder?
- Zijn de doelen op hetzelfde resultaat gericht?

Faseren en plannen
Standaardfasen:
- Initiatieffase.
- Definitiefase.
- Ontwerpfase.
- Voorbereiding.
- Realisatie.
- Nazorg.

Bij plannen onderscheiden we:
- Strokenplanning.
- Netwerkplanning voor ingewikkelde projecten.

Zie figuur 1.

Beslissen
Faseren vraagt om beslissen. Er zijn bij deze faseringen vijf beslismomenten, die zijn gericht op:
- Een globaal projectresultaat.
- Een concreet pakket van eisen.
- Een ontwerp.
- Een realisatiewijze.
- Een resultaat.

Zie figuur 2.



Aanvullende theorie bij Praktijkonderzoek voor bachelors – 15 / 18
          

   

Fase Nieuw product Onderzoek

Initiatief Idee nagaan Oorsprong vraag verkennen
  Terrein van onderzoek a�akenen

De�nitie Systeem speci�ceren Vooronderzoek entameren
  Criteria; diepgang en aspecten
  bepalen
  Aangeven onderlinge verbanden

Ontwerp Systeem ontwikkeling Onderzoeksopzet maken
 Ontwerptekeningen Methodiek bepalen
 Prototype-bouw Programma opzetten
 Prototype-test

Voorbereiding Fabriekstekeningen Onderzoekscondities vastleggen
 Stuklijsten Onderzoeksinstructies geven
 O-serie-fabricage
 O-serie-test

Realisatie 1ste serie fabricage Onderzoek uitvoeren
  Gegevens verwerken
  Eindrapport opstellen

Nazorg Verkopen Toelichting geven
 Gebruiken
 Service
 
 

Figuur 1  Voorbeeld van een fasering van een project.

Initiatief De�nitie

Alternatieve projecten vallen af

Het project

Het eisenpakket

Het resultaat

De realisatiewijze

Alternatieve eisen vallen af

Alternatieve oplossingen vallen af

Ontwerp 
Voor-

bereiding Realisatie Nazorg

Het ontwerp

Figuur 2  Essentiële beslismomenten.

(Bron: G.P. de Groote, P. Slikker, C.J. Hugenholtz-Sasse, 1998, Projecten leiden, Spectrum, Utrecht)



Aanvullende theorie bij Praktijkonderzoek voor bachelors – 16 / 18
          

   

III.2  Voorbereiding van een project schematisch voorgesteld

Welke wijze?
Wie?
Waarmee?
Waar?
Wanneer?

Waarom?
Wat?

Bepaal opdracht
en resultaat

Maak een
projectopzet

Rond het projectplan af

• Opdrachtgever
• Uitgangssituatie
• Projectdoelstellingen
• Beoogd resultaat
• Randvoorwaarden • Bepalen fasering

• Bepalen inrichting
• Maken planning

• Voorwaarden
• Samenstellen
• Bespreken

PROJECTVOORBEREIDING

Figuur 3  Projectvoorbereiding in schema.

(Bron: Ten Gevers en Tjerk Zijlstra, 1997, Praktisch projectmanagement, Academic Service, Schoonhoven)
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III.3  Opbouw van een projectplan

Figuur 4  De opbouw van een projectplan.

(Bron: Ten Gevers en Tjerk Zijlstra, 1997, Praktisch projectmanagement, Academic Service, Schoonhoven)
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III.4  De projectkaart
Met de projectkaart wordt de omgeving van de projectleider en het project in beeld gebracht. Op 
de kaart zien we dat er tal van relaties zijn (zie de figuur 5). De relaties verschillen in het belang dat 
ze voor het project hebben en in de kwaliteit (verstandhouding, samenwerking). Helaas lopen beide 
aspecten niet altijd gelijk op.

�nanciers

12

3

4 5

6

7

8

opdrachtgever

gedelegeerd
opdrachtgever

gebruikers

eindgebruikers

derdenprojectmedewerkers

projectleider
staf- en lijn-
management

hiërarchische
chef

1 t/m 8 = belangrijkste relaties
= overige relaties

belangen-
groepen

klanten

Figuur 5  De projectkaart.

Toelichting
- Gedelegeerd opdrachtgever: aanspreekbaar namens de opdrachtgever voor tussentijdse 

rapportages en kleine bijstellingen.
- Financier: betaalt uiteindelijk de rekening van het project.
- Lijn- en stafmanagement: stellen capaciteit ter beschikking aan het project.
- Derden: worden ingehuurd van buiten de moederorganisatie.
- Gebruiker: zijn organisatie moet met het projectresultaat werken.
- Eindgebruiker: moet echt zelf met het projectresultaat werken.
- Klant: klant van de gebruiker.
- Belangengroepen: hebben belang bij het projectresultaat en oefenen daarop invloed uit.

(Bron: vrij naar Jo Bos en Ernst Harting, 1998, Projectmatig creëren, Scriptum Management, Schiedam)


