
 

 

Projectmanagement 
Enkele basisbegrippen 

Inleiding 

Er zijn vele methodieken en modellen omtrent projectmanagement te vinden in de 

literatuur. In deze syllabus gaan we niet diep in op de theorieën zelf, maar geven je 

overzicht van een aantal basisbegrippen die je praktische houvast geven voor het 

invullen van een rol als projectleider of -medewerker.  

 

We beschrijven begrippen als Business Case, Projectplan en Projectbakens dit stuk zeker 

niet in hun volledigheid, maar benadrukken de aspecten die we relevant vinden in het 

kader van het ontwikkelprogramma waaraan je deelneemt.  

 

Wil je je stevig verdiepen in projectmanagement, volg dan een training of cursus. 

Bijvoorbeeld in Prince-2, een van de meest gangbare methodieken op dit vlak.  

 

Business Case - “Bezint eer ge begint” 

Als je van plan bent een project te gaan starten  toets je eerste de ‘levensvatbaarheid 

van het mogelijke project’ vóórdat je een praktische uitwerking maakt van de stappen 

die je gaat zetten, in de vorm van een projectplan. Je beantwoordt de 'waarom' vraag.  

Waarom doen we het project? Wat is het bestaansrecht van het project? Wat maakt het 

project nuttig voor de organisatie?  

 

De Business Case hoort in de zogenaamde initiatief-fase van het projectmatig werken 

thuis. Het wordt ook wel de validiteitstoets of zakelijke rechtvaardiging van het project 

genoemd. Het gaat erom dat je op hoofdlijn de afweging maakt tussen de inspanningen 

(in tijd, geld, middelen etc.) die het voorgenomen project vergt en de baten die het 

project gaat opleveren.  

 

Een project is zakelijk te rechtvaardigen als:  

1) het project waarde toevoegt aan een organisatie- of afdelingsdoel,  

2) de kosten helder zijn, 

3) de baten helder zijn, 

4) de risico’s helder zijn geadresseerd. 

 

De Business Case geeft antwoord op de vragen: “Waarom zou 

het project moeten worden gestart, waarom zou het uitgevoerd 

moeten worden? Waarom zijn de producten die het project gaat 

opleveren nuttig voor de organisatie”.  

 



 

Projectmanagement, enkele basisbegrippen  Pagina 2 van 5 

De hierboven genoemde aspecten zijn de zogenaamde stuur-parameters in een project. 

Naast deze vier aspecten is het relevant om voordat je het projectplan schrijft in beeld te 

hebben wat zogenaamde projecttoleranties zijn én hoe je omgaat met de consequenties 

van risico’s die je loopt in het project.  

 

De validiteitstoets maak je overigens niet eenmalig, maar gedurende de gehele 

levensloop van het project. Elke keer als een projectfase is afgerond wordt de Business 

Case bijgewerkt c.q. getoetst. Je beoordeelt na elk stap of de Business Case nog valide 

is, kortom of het nog zakelijk te rechtvaardigen is om het project door te zetten en de 

volgende projectfase te gaan uitvoeren.  

 

Voor de beschrijving van een business case is een sjabloon beschikbaar. In het sjabloon 

voor de Business Case vind je alle genoemde elementen terug. 

 

Projectplan – “Denkt aleer gij doende gaat en doende denkt dan nog”  

Pas wanneer een Business Case is goedgekeurd c.q. gevalideerd door de opdrachtgever 

werk je een projectplan uit. In dit uitvoeringsdocument of stuurdocument wordt 

beschreven, hoe, door wie, waarmee, wanneer en tegen welke kosten (mensen en 

middelen) de doelstellingen van dit project worden gerealiseerd.  

 

Het projectplan behoort bij de uitvoeringsfase van het projectmatig werken. Het is het 

stuurdocument voor de opdrachtgever, opdrachtnemer en de eventueel ingerichte 

stuurgroep, om het project fase voor fase te bewaken en bij te sturen.  

Het Projectplan beschrijft op hoofdlijnen hoe in het project resultaat wordt gerealiseerd 

binnen de gegeven doelstellingen van tijd, geld, scope en kwaliteit, de overeengekomen 

managementfasen. Ook de belangrijkste op te leveren producten, activiteiten, mijlpalen 

en benodigde capaciteiten en middelen worden uitgezet in de tijd beschreven. 

 

Het Projectplan wordt in verschillende fasen in het project geactualiseerd, bijvoorbeeld 

als er een afwijkingsplan wordt opgesteld. Voor het schrijven van een projectplan is een 

eenvoudig sjabloon beschikbaar. 

 

Onderwerp, opdrachtgever en stakeholders 

Voor je start met het schrijven van een Business Case en/of Projectplan beantwoord je 

eerst voor jezelf de volgende vragen: 

 Wat is het onderwerp/kernthema?  

Het Projectplan is een uitvoeringsdocument waarin wordt 

beschreven: “Hoe, door wie, waarmee, wanneer en tegen welke 

kosten (mensen en middelen) de doelstellingen van het project 

worden gerealiseerd”. Het projectplan is het stuurdocument voor 

het project.  
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 Wat zijn de aanleidingen om hiermee aan de slag te gaan? 

 Wie is/zijn potentiële opdrachtgever(s)? 

 Welke stakeholders (belanghebbers, belangengroepen) spelen een rol, naast de 

opdrachtgever? Wat is hun houding tegenover het onderwerp en hun eventuele 

invloed op het project? Op welke manier zijn zij betrokken of hebben zijn invloed 

op het (welslagen van) het project? 

 Wat is een pakkende titel voor het project? Bedenk een titel die past bij de inhoud 

van je voorgenomen project en die de aandacht trekt.  

 

In de sjablonen voor de Business Case en het Projectplan vind je de plaatsen terug waar 

je het antwoord op de bovenstaande vragen kwijt kunt. 

 

Stuurparameters 

De criteria waarop gestuurd wordt tijdens een project zijn gemakkelijk te onthouden met 

de acroniem “GOCOKIT”: 

 

Geld  Financiën, kosten en budget  

Organisatie  Organisatie en omgeving  

Contract  Scope & afspraken van het project  

Opdrachtgever  Klant  

Kwaliteit  Kwaliteit van project en proces  

Informatie  Projectinformatie en projectadministratie  

Tijd  Bouwtijd en planning 

 

In het sjabloon voor het projectplan vind je de genoemde elementen uiteraard terug. 

 

Projectbakens  

Een project kan betrekking hebben op het realiseren van een product of bijvoorbeeld op 

het implementeren van een methodiek, beleid, beleidsmaatregel of verandering van een 

andere aard.  

 

Projectbakens zijn de indicatoren (meetpunten) waar je op let en waar je op stuurt in de 

loop van het project. Denk aan zaken als: 

 De daadwerkelijke toepassing van de maatregel of (beleids-)verandering; 

 Veranderend gedrag van gebruikers of medewerkers; 

 Concrete resultaten of gerealiseerde producten. 

 

Bij het schrijven van een Business Case of Projectplan benoem je zowel concrete 

projectresultaten en producten alsook resultaten in termen van (gebruikers)gedrag als 

dat relevant is in relatie tot de doelen. 
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Planning, GANTT-chart & Kritiek pad 

In een projectplan hoort een overzichtelijke fasering en planning thuis. Bij voorkeur in de 

vorm van een Gantt-chart. Het kritieke pad is een begrip uit de theorie van 

projectmanagement en -planning dat aangeeft welke activiteiten in een tijdsplanning de 

einddatum bepalen. 

 

In de planning van een project ontstaat een kritiek pad als sommige van de uit te voeren 

fasen, activiteiten (of 'taken') van andere fasen of activiteiten afhankelijk zijn, 

bijvoorbeeld omdat de ene activiteit pas kan starten nadat een andere activiteit is 

voltooid. Zo kunnen bij het bouwen van een huis de muren pas gemetseld worden als de 

fundering gereed is en het dak kan pas gemaakt worden als de muren klaar zijn. De 

activiteiten liggen in het kritieke pad, als het schuiven van de activiteit het schuiven van 

de einddatum veroorzaakt. 

 

Een voorbeeld 

In het onderstaande voorbeeld van een Gantt-chart moet taak C na taak A uitgevoerd 

worden, en taak D na taak B. Door de gezamenlijke lengte bepalen taak A en taak C de 

einddatum van de planning. Hierdoor liggen Taak A en Taak C in het kritieke pad (hier 

rood gekleurd). 

 

Het kritieke pad is dynamisch. Mocht Taak D bijvoorbeeld 2 dagen langer duren dan 

oorspronkelijk gepland en de planning wordt tijdens uitvoering gewijzigd, dan zullen Taak 

B en D het kritieke pad bepalen en vallen Taak A en C niet meer onder het kritieke pad. 

 

Project-toleranties  

Tolerantie is de afgesproken toegestane afwijking van het oorspronkelijke plan, zonder 

dat een ‘hogere autoriteit’, opdrachtgever of stuurgroep hiervan direct op de hoogte 

behoeft te worden gebracht. De toleranties leg je vast ten aanzien van: 

 tijd 

 geld 

 risico 

 kwaliteit 

 projectscope 

 opbrengsten 

 

Calamiteitenplan (Risk & Recovery) 

Als je aan de slag gaat met je project en het projectplan gaat uitvoeren bereid je je 

uiteraard voor op risico’s die je van te voren in kunt schatten. Je maakt een lijstje van 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Project
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gantt-grafiek
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kritieke_pad.jpg
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lastige situaties en van ‘show-stoppers’. Hierbij schrijf je bij elk punt een 

calamiteitenplan, d.w.z. wat je concreet gaat doen als je vastloopt. Een eenvoudig 

voorbeeld:  

 

Project Fietstocht 

 

Risico Calamiteitenplan 

Lekke band  Pech: band plakken en rij binnen 20 

minuten weer verder 

Botsing en wiel verbogen ‘show-stopper’: de fietstocht stopt, 

laat je ophalen 

 

Neem in het projectplan een lijst risico’s en een calamiteitenplan op. Het sjabloon 

voorziet in handvatten. Verwerk de benodigdheden van je calamiteitenplan ook in je 

projectbudget. In het voorbeeld: koop een plaksetje als je het nog niet hebt en neem dat 

mee. 


