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Voorwoord
Nijkerk is een ontwikkelgemeente. We hebben dus veel plannen, zowel in uitvoering als in voorbereiding. Ondanks de
economische crisis is het ambitieniveau hoog en de complexiteit van producten of diensten vaak groot. Ons succes
als gemeentelijke en bestuurlijke organisatie hangt voor een
groot deel af van ons vermogen, onze vaardigheid zo je wilt,
om projectmatig te werken.
Er is daarom behoefte aan organisatie-brede afspraken over
hoe we te werk gaan bij de ontwikkeling en uitvoering van
projecten. Dit standpunt wordt bestuurlijk en ambtelijk breed
gedragen. Gelukkig hoeft Nijkerk hier niet zelf het wiel uit te
vinden: er bestaan diverse in de praktijk beproefde projectmanagementmethodieken. Nijkerk heeft gekozen voor de
methode ProjectMatig Werken – nu met hoofdletters dus – in
dit document doorgaans afgekort tot PMW.

Kiezen voor een methodiek betekent
vrijheid in gebondenheid
Een werkmethode hanteren zorgt voor een herkenbaar en
voorspelbaar werkproces. De mens die deze methode toepast,
gedraagt zich dus herkenbaar en voorspelbaar, zowel intern als
voor externe partijen. Binnen ‘de regels van het spel’ zit dan
echt nog voldoende ruimte om varianten te spelen en het spel
leuk en aantrekkelijk te houden!
Vaak wordt gezegd dat PMW een werkmethode is die past bij
fysieke projecten en minder bij maatschappelijke projecten.
Dat is echter niet juist. Zo lang we ons maar houden aan de
volgende uitgangspunten:
-	projectmatig werken is een hulpmiddel en géén dogma;
de methodiek mag nooit een keurslijf zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van vele mooie en spannende integrale
projecten;
-	de implementatie van een methodiek en de afspraken die
we met elkaar maken, zijn niet vrijblijvend.
Met andere woorden: de regels in deze handleiding vragen
om een juiste toepassing. Ze zijn onze standaard, ze helpen
ons om elkaar te begrijpen. En: ze wórden al gebruikt voor
de implementatie van de drie decentralisaties in het sociale
domein en ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. Dat is goed
om te zien.

Handleiding is bottom-up tot stand gekomen

nen de organisatie waardevolle input op zowel inhoud als de
invulling van de verschillende rollen (herkennen, erkennen en
verkennen van de oplossingen). Al deze informatie is gebruikt
voor het totstandbrengen van de definitieve versie van deze
handleiding.
Als bijlage bij deze handleiding zijn de belangrijkste bestuurlijke uitgangspunten weergegeven die met het college van
Burgemeester en Wethouders van Nijkerk zijn besproken.
Daarnaast hebben de leidinggevenden een aantal afspraken
gemaakt, die zijn vertaald naar ‘10 gouden regels’. Ook deze
uitkomst is als bijage aan deze handleiding toegevoegd.

Ervaring zal komende edities verrijken
Voor de verdere ontwikkeling van het projectmatig werken
binnen de gemeente Nijkerk in het algemeen en deze handleiding in het bijzonder is gekozen voor het principe van learningby-doing. De komende jaren zal binnen de gehele organisatie
een forse inspanning gepleegd moeten worden om het
projectmatig werken tot een succesformule te maken.
De gemaakte op- en aanmerkingen tijdens de gehouden cursusdagen, de vergaderingen en de bijeenkomsten met diverse
gremia binnen de gemeentelijke organisatie, zijn opgenomen
in een groslijst en uitgewerkt in 7 Kritische Succes Factoren
(KSF’s). De ervaringen de komende jaren zullen van invloed
zijn op de uiteindelijke manier van toepassen van ProjectMatig
Werken, deze handleiding en de te gebruiken templates.

Woord van dank
Met respect en waardering spreek ik mijn dank uit naar al
degenen die een bijdrage hebben geleverd aan deze ‘Nijkerkse
handleiding’. In het bijzonder naar de leden van de projectgroep onder de bevlogen aanvoering van Hendri Kasteel.
Dankzij jullie inzet en uithoudingsvermogen ligt hier nu dit
mooie resultaat!
Deze handleiding is te zien als een eerste stap op weg naar
een organisatie die zich het projectmatig werken heeft eigen
gemaakt. Met dit doel in gedachten wens ik ons een mooie en
inspirerende reis toe!
Gert van Beek
Directeur / Ambtelijk opdrachtgever
‘Implementatie ProjectMatig Werken’ gemeente Nijkerk.

Bij de totstandkoming van deze handleiding is gekozen voor
een bottum-up-aanpak. Een concept van deze handleiding is
gebruikt als onderdeel van de cursus ProjectMatig Werken.
Daarnaast leverden besprekingen met diverse gremia bin3

Gebruik van deze handleiding
ProjectMatig Werken (PMW) is een methodiek. Uitgangspunt
is dat PMW als hulpmiddel is toe te passen bij de ontwikkeling,
de voorbereiding en de realisatie van projecten; ze is geen doel
op zich.
Deze methodiek bestaat uit een harde kern met toe te passen
spelregels bij de uitvoering: de hard skills. In de praktijk is de
uitvoering in sterke mate afhankelijk van de soft skills, dat wil
zeggen de persoonlijke invulling en de competenties van de
betrokkenen en bovendien van de omgeving, inclusief stakeholders, waarin het allemaal moet gebeuren.
Deze handleiding ProjectMatig Werken is een naslagwerk
en tegelijkertijd een werk-in-opbouw. De ervaringen die we
opdoen met deze aanpak worden verwerkt in toekomstige
versies.

PM

W

Deze handleiding laat zien, wat de basiskenmerken zijn van
PMW, hoe deze specifiek voor Nijkerk zijn ingevuld, wat we
met elkaar moeten afspreken om er in Nijkerk een succes van
te maken. In de komende hoofdstukken zullen daarom de
zaken worden besproken die hieronder kort staan samengevat.
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Voor een project in Nijkerk zien we de volgende elementen als
dragend. Deze staan nader uitgewerkt in hoofdstuk 1:
• de bestuursopdracht formuleert het doel van een project.
Deze omschrijft, bij integrale ontwikkelprojecten, ook de rol
van de projectwethouder;
• de projectopdracht geeft de visie van de opdrachtgever
over het te bereiken eindresultaat
• het projectplan bevat het inzicht van de projectleider over
hoe het eind• resultaat kan worden bereikt, gegeven de beschikbaarheid
van (financiële, personele) middelen
• de fasedocumenten bevatten een verantwoording over de
wijze waarop het project in de pas loopt met de gemaakte
afspraken. De projectleider stelt deze documenten op voor
de opdrachtgever en – indirect – de projectwethouder
Om het afbreukrisico te beperken, bevat deze handleiding ook
de afspraken die met elkaar zijn vast te leggen. Van belang
daarbij is:
• PMW zal niet zozeer voor andere resultaten zorgen, wel
voor een andere weg er naar toe.
• Goed Opdrachtgeverschap is – met name in een politiek/bestuurlijke omgeving – de basis voor het succesvol
invoeren van projectmatig werken. Zonder opdracht géén
project!;
• een projectorganisatie is een tijdelijk samenwerkingsverband waarbinnen een maximale prestatie moet worden
geleverd;
• de rolverdeling en de daarbij behorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten vorm en inhoud
krijgen tegen een achtergrond van de politiek/bestuurlijke
context en de aanwezigheid van een permanente (ambtelijke) organisatie;
• personen uit verschillende afdelingen, disciplines of vakgebieden moeten samen het resultaat bereiken. Ze dragen er
ook samen verantwoordelijkheid voor;
• uitwisseling van informatie en communicatie naar elkaar
toe is essentiëel om PMW onder de knie te krijgen: ‘delen =
vermenigvuldigen!’.

Hoofdstuk 1
ProjectMatig Werken in Nijkerk – De methodiek
Er bestaan allerlei projectmethodieken, waarvan PMW er één is en voor deze methode heeft Nijkerk gekozen. In dit eerste hoofdstuk komen alle aspecten van de methodiek aan de orde. Alles wat hierin specifiek is voor de Nijkerkse situatie
wordt hierin direct meegenomen. De opbouw is zo gedaan dat het document van voor naar achter te lezen is, maar dat
gemakkelijk ook afzonderlijke delen te lezen zijn voor naslag in elk stadium van een project in uitvoering. Enkele herhalingen in de tekst zijn daarbij onvermijdelijk.

Wanneer spreken we van een project?
Daar bestaan verschillende definities van, daarom moeten we duidelijk maken wat we er in Nijkerk onder verstaan.

Een reeks samenhangende activiteiten en taken is een project als:
•
•
•
•
•
•

het een concreet omschreven eindresultaat oplevert;
het resultaat uniek is en éénmalig tot stand komt;
het een duidelijk begin en einde heeft;
aan de realisatie beperkende randvoorwaarden worden gesteld;
de ontwikkeling, voorbereiding en realisatie plaatsvinden in een projectorganisatie
de eindverantwoordelijkheid voor het resultaat ligt bij één opdrachtgever met een gedeelde
verantwoordelijkheid voor de projectwethouder c.q. de portefeuillehouder in de politiek/bestuurlijke context.

Wat zijn de belangrijkste vaardigheden om van een project een succes te maken?
• Eerst denken, dan doen. Dus ook vooraf: is projectmatig werken ook in dit geval doelmatig?
• Ga planmatig te werk. Blijf in elke fase de spelregels toepassen. Stuur op het realiseren van de unieke opdracht binnen
de gestelde kaders en met de inzet van de beschikbare middelen (financieel, personeel, materiaal)
• Hanteer ‘afspraak = afspraak’.
• Werk resultaatgericht. In elk project staat het resultaat centraal.

En waar moet je dan vooral op letten?
1.	Zorg dat je beschikt over een projectopdracht voor deze unieke, eenmalige situatie. In deze opdracht komen de visie
op toekomstige ontwikkelingen, het ambitieniveau en de realiteit bij elkaar en de opdrachtgever heeft er zijn akkoord
aan gegeven. De opdracht houdt rekening met de afgegeven bestuursopdracht van de projectwethouder (bij integrale
projecten) of de aanwijzingen van de portefeuillehouder (bij overige projecten)
2.	Maak de rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder en inzichtelijk. Ga er vooral niet automatisch
van uit dat deze wel bekend zullen zijn en iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid wel zal nemen
3.	Bewaak het onderscheid tussen leiding geven aan een project en de uitvoering van taken en opdrachten.
4.	Deel het proces op in fasen en sluit elke fase af met een fasedocument.
Dit is de taak, verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de projectleider.
5.	Zorg dat alle informatie beschikbaar komt om het proces te kunnen beheersen. Onderdelen zijn: Geld – Organisatie –
Kwaliteit – Tijd – Informatie, kortweg ‘GOKTI’ en stuur daar consequent op.
Dit is de taak, verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de projectleider.
6. Op fasedocumenten en op tussentijdse rapportages wordt een beslissing genomen.
Dit is de taak, verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de opdrachtgever.
7. Geef richting aan de omgeving, de stakeholders, en blijf verbinding maken met de projectorganisatie.
Dit is de taak, verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de projectleider.
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Gemeente Nijkerk hanteert voor projecten twee categorieën
In Nijkerk maken we onderscheid tussen integrale ontwikkelprojecten en overige projecten. Het onderscheid is te
maken aan de hand van de criteria in onderstaande tabel. Op basis hiervan zal jaarlijks een projectenlijst worden samengesteld en voorgelegd aan MT/Directie. Voor de integrale projecten zal het college van B&W van Nijkerk gevraagd
worden in te stemmen met deze lijst en de verantwoordelijke projectwethouders voor deze projecten aan te wijzen.

Integrale ontwikkelprojecten

Overige projecten

Deze zijn:
• Afdelingsoverstijgend
• Sterk beleidsmatig
• Complex
• Politiek/bestuurlijk gevoelig en/of er zijn
bijzondere risico’s mee verbonden.

Deze zijn:

Proces: besluitvorming door het
college van B&W via de Stuurgroep.

Proces: besluitvorming loopt via
het college van B&W.

Ruimtelijke projecten
Maatschappelijke projecten
Interne projecten

Overige projecten met portefeuillehouder		
Uitvoeringsprojecten		
Externe projecten

• Niet belast met bijzondere risico’s
• Niet complex of sterk beleidsmatig
• Weinig politiek-bestuurlijk gevoelig

De vier aspecten van ProjectMatig Werken: samenwerken, faseren, beheersen, beslissen
De methodiek ProjectMatig Werken (PMW) bestaat in essentie uit vier aspecten:
samenwerken, faseren, beheersen, beslissen. Bekende begrippen, uiteraard, maar binnen PMW hebben ze alle een
bijzondere betekenis die we hieronder kort zullen toelichten. Met het samenwerken beginnen we, dit aspect is relevant
voor het hele project. De drie overige aspecten – faseren, beheersen en beslissen – bespreken we aan de hand van een
schema waarmee we ze in samenhang kunnen beoordelen.

Samenwerken in een project doe je vanuit je toegewezen rol
Bij een project werken in- en externe medewerkers, bestuurders en belanghebbenden, de stakeholders, tijdelijk samen.
Om deze samenwerking goed te laten verlopen wordt een projectorganisatie ingericht. Binnen deze projectorganisatie
krijgen deelnemers rollen toegewezen, waarbij bepaalde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden horen. Een
compleet overzicht hiervan staat in hoofdstuk 2. Deze rol is dus niet de functie die zo’n deelnemer gewoonlijk in zijn of
haar organisatie heeft!
In Nijkerk zijn bij de samenwerking binnen een project onderstaande factoren bepalend:
a.	Bij integrale ontwikkelprojecten is de projectwethouder eindverantwoordelijk voor het te bereiken doel en de
resultaten. Deze zorgt ook voor voldoende commitment en draagvlak binnen het collegiaal bestuur (Raad, College
B&W) en bij andere stakeholders zoals rijk, provincie, vertegenwoordigers van externe organisaties, instellingen en
verenigingen. Dit begint al bij het opstellen van de bestuursopdracht. Hierin geeft de projectwethouder aan wat het
te bereiken doel is en binnen welke – beperkende – randvoorwaarden dit zal moeten worden gerealiseerd. Ook bij de
uitwerking, uitvoering en afronding van het project, én in de overdracht van het resultaat blijft de zorg voor commitment en draagvlak van wezenlijk belang.
Bij de overige projecten is de portefeuillehouder eindverantwoordelijk voor het te bereiken doel en de resultaten.
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b.	De opdrachtgever voor een project maakt de vertaalslag van de bestuursopdracht naar de projectopdracht en geeft
helder en inzichtelijk weer:
•
wat het te bereiken resultaat is;
•
binnen welke beperkende randvoorwaarden uitwerking en de uitvoering plaatsvinden;
•
waar de grenzen liggen van het project, m.a.w. welke resultaten niet meer tot het project worden gerekend;
•
welke middelen (geld, organisatie, kwaliteit, tijd, informatie; kortweg GOKTI, zie de paragraaf over beheersen)
beschikbaar zijn om het resultaat te bereiken.
c.	De projectleider heeft – door zijn/haar verworven vaardigheden, uitstraling in houding en gedrag en kennis van projectmanagement – de competenties om het project aan te sturen;
	de projectleider geeft in het projectplan aan op welke wijze (faseren & plannen) en met de inzet van welke middelen
(GOKTI) het resultaat zal worden bereikt.
d.	De projectmedewerker wordt vanwege specifieke kennis van zaken en/of vaardigheden door de projectleider gevraagd een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het te bereiken eindresultaat. De geleverde capaciteit moet vallen
binnen de overeengekomen urenplanning en fasering.

De rolverdeling bij integrale ontwikkelprojecten en
bij ‘overige projecten’
De rollen bij de uitvoering van projecten in Nijkerk

Integrale ontwikkelprojecten

Overige projecten

Eén lid van het College van B&W (de projectwethouder)
is eindverantwoordelijk en stemt met de Raad en met de
overige collegeleden af wat het doel is en de (beperkende)
randvoorwaarden; dit wordt vastgelegd in de bestuursopdracht.
De projectwethouder stemt de mogelijkheden van realisering
(financien; personele capaciteit) af met de verantwoordelijk
leidinggevende (de opdrachtgever) en draagt zorg voor
commitment en draagvlak binnen het collegiaal bestuur.

De portefeuillehouder stemt met de opdrachtgever af wat het
doel van het project is en welke resultaten moeten worden
gerealiseerd.

De opdrachtgever maakt met de medewerker (de projectleider)
een vertaalslag naar een projectopdracht.

De opdrachtgever maakt met de medewerker (de projectleider)
een vertaalslag naar een projectopdracht.

De projectleider stelt het Projectplan op in samenwerking met
de collega’s en externe adviseurs (de projectmedewerkers) en
met gebruikmaking van hulpmiddelen als het Werk Verdeel
Schema (WVS), de softwarepakketten, de templates etc.

De projectleider stelt het Projectplan op in samenwerking met
de collega’s en externe adviseurs (de projectmedewerkers) en
met gebruikmaking van hulpmiddelen als het Werk Verdeel
Schema (WVS), de softwarepakketten, de templates etc.

In de Stuurgroep hebben zitting: de projectwethouder, de
opdrachtgever en de projectleider.
De Stuurgroep beoordeelt in hoeverre de voorstellen voldoende
‘gerijpt’ zijn om aan het college van B&W of aan de Raad ter
besluitvorming/ ter kennisname voor te leggen. De Stuurgroep
draagt niet de eindverantwoordelijkheid over de inhoud van de
voorstellen.
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Samenwerken is ook: het organiseren van het leerproces
Het functioneren binnen een matrixorganisatie, een permanente lijn- en een tijdelijke projectorganisatie naast elkaar,
stelt eisen aan de kwaliteit van de organisatie en aan de vaardigheden van betrokkenen.
Een probaat middel om het noodzakelijke leerproces snel en goed op gang te brengen is de Project-Start-Up (PSU).
Opdrachtgever en projectleider kunnen besluiten dit middel in te zetten. Een PSU is een gestructureerde bijeenkomst
van alle toekomstige leden van de projectgroepen.
Hiermee kan in een kort tijdsbestek een groot effect worden bereikt door een heldere afstemming tot stand te brengen
Een goed georganiseerde PSU levert doorgaans veel meer rendement op dan het rondsturen van documenten en het
bestoken van stakeholders met mailberichten. Soms kan een gespreksleider, die geen deel uit maakt van het project,
vanuit een onafhankelijke positie het proces faciliteren.

Faseren, beslissen en beheersen: van begin tot eind grip op het project
Naast de beschreven heldere verdeling van rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden maken duidelijke
afspraken over het faseren, beslissen en beheersen van het project het PMW-instrumentarium compleet. In het schema
hieronder zijn deze aspecten bij elkaar gebracht.

Faseer:
in 6 fasen
( of 5 als het kan )

fase 1
+
Beheers: Initiatief
'Waarom?’

fase 2 fase 3 fase 4 fase 5
Definitie
'Wat?’

gOktI

geld
organisatie
kWaliteit
tijd
inforMatie

(indien nodig)
Oriëntatie
Verdere
'hoe?’
uitwerking
'Welke?’

fase 6

Uitvoering Overdracht/
'aan het
nazorg
werk!’
'hoe hou je
het in
stand?’

+
Beslis:
OK?
ga dan door naar
volgende fase

ProjectoPdracht

ProjectPlan

Model

door naar
fase 2

door naar
fase 3

door naar
fase 4

+
Samenwerken:
=
vanUit je tijdelijke Projectrol

UitgeWerkt
Model
door naar
fase 5

door naar
fase 6

en
k
r
e
W
ig
t
a
M
t
c
e
Proj
in nijkerk

In het schema staan de belangrijkste fasen van een project bovenin van Initiatief tot Overdracht en nazorg.
Elk van de fasen mondt uit in een fasedocument dat het mogelijk maakt te beslissen of het project
gereed is om volgende fase in te gaan.
In elk van deze van deze fasen gebeurt de beheersing vanuit de GOKTI-aspecten:
geld, organisatie, kwaliteit, tijd en informatie.
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Faseren: in stappen naar het eindresultaatn
Simpeler kan niet: je verdeelt de route naar het gewenste, vooraf omschreven resultaat in een aantal logische stappen.
Gebruikelijk is een opdeling in 6 fasen: (1) het initiatief, (2) de definitie, (3) de oriëntatie, (4) het ontwikkelen, (5) de
productie en (6) de overdracht van het eindresultaat.
In elke fase komen steeds weer de vragen aan de orde:
• wat is het doel van deze fase?
• wat er gebeurt tijdens de fase?
• wanneer wordt de fase uitgevoerd?
• wie zijn betrokken tijdens deze fase?
• hoe worden de activiteiten uitgevoerd?
• welk resultaat wordt aan het einde van deze fase opgeleverd?
De antwoorden op deze vragen vormen de input voor het op te stellen fasedocument.
Niet altijd is het nodig om alle fasen ook daadwerkelijk in het project op te nemen. Welke fasen nodig zijn is een vraag die
tijdens de opstelling van het projectplan moet worden beantwoord. De vraag komt met name naar voren bij het opdelen
van het eindresultaat in producten, hoofdactiviteiten en activiteiten aan de hand van het Werk Verdeel Schema (WVS,
zie de paragraaf over beheersen). Dan blijkt gauw genoeg of er in alle fasen ook (hoofd)activiteiten zijn uit te voeren.

Het beheersen van het project met GOKTI
Beheersen van een project wil zeggen: er grip op houden. Wat iets heel anders is dan beheren of instandhouden. Een
goed project is een proces van beheerste verandering. De basis hiervoor zijn de klassieke beheersaspecten: geld, organisatie, kwaliteit, tijd en informatie, kortweg GOKTI (ezelsbruggetje: ‘gokt ie of gokt ie niet!’).
Daarnaast is er in de praktijk nog een aspect onmisbaar voor het slagen van een project: communicatie. De binnen Nijkerk toe te passen nota Participatie vormt hierin een belangrijk basisdocument.
Bij het bereiken van het vastgestelde resultaat zal de meeste aandacht gaan naar de aspecten geld – tijd – kwaliteit. Deze
uitgangspunten staan vaak met elkaar op gespannen voet: binnen die spanningsdriehoek zullen steeds de beslissingen
genomen moeten worden.
Beoordelen of een project zich in de richting van het resultaat beweegt, betekent in alle fasen monitoren met de blik
in twee richtingen: enerzijds op het doel, anderzijds op de huidige stand van zaken. In elke fase is er een te halen doel.
In elke fase is er een werkelijkheid die je vertelt of je inderdaad op weg bent naar dat doel. Het gaat dus steeds om het
naast elkaar houden van deze twee dingen:
• het plannen: wat moet er gebeuren, binnen welke marges, vertaald naar producten / activiteiten (zie hiervoor het
Werk Verdeel Schema (WVS) in hoofdstuk 3) en inzet van financiële en niet-financiële middelen. Plannen is per aspect
een unieke activiteit. Dit is alleen mogelijk als er specifieke beheerseisen worden gesteld aan zaken als het projectresultaat, het inhoudelijke werk, de middelen.
• het beheersen: voortgang bewaken, de marges in kaart brengen, actief bijsturen waar nodig. De kernactiviteit is het
regelmatig nagaan in hoeverre de werkelijkheid afwijkt van wat er volgens het projectplan of onderdelen daarvan had
moeten zijn. Zijn er verschillen, dan is bijsturen noodzakelijk.
Een project kun je zien als een ploegentijdrit:
- de tussentijden laten zien of het goed gaat of dat er
een tandje bij moet: bepaal voor een project je mijlpalen;
- de ploegleider bepaalt wie er mag versnellen, wie moet
inhouden: wie is bevoegd de marges benutten;
- hoe dichter bij de finish, hoe minder je kunt wijzigen: de
worden marges smaller na elke fase in het project.
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Bijsturen in dienst van het projectdoel
Bij de beheersing van een project is het van essentieel belang om vast te houden aan de in het projectplan vastgelegde
beheerseisen (op basis van GOKTI). Het té vaak of té gemakkelijk veranderen bevordert niet de geloofwaardigheid van een
project. Echter, dit geldt ook bij het star vasthouden aan projectplannen die onhaalbaar blijken.
Bijsturen is er voor om te zorgen dat het projectplan wordt uitgevoerd. Meestal is het niet noodzakelijk om onmiddellijk
het projectplan aan te passen. Bijsturen kan bijvoorbeeld inhouden: de marges gebruiken, naar andere capaciteiten zoeken,
onderdelen van het plan opnieuw inplannen. In een tussentijdse rapportage of in het eerstvolgende fasedocument kan daarvan melding worden gemaakt.

Per fase beslissen op basis van fasedocumenten
Na elke fase in een project wordt een beslisdocument opgesteld: het fasedocument. Zes fasen betekent dus zes beslisdocumenten. Het beslissen op basis van een fasedocument is de taak van de opdrachtgever. Het opstellen van een fasedocument
is de verantwoordelijkheid van de projectleider.
In de figuur hieronder is de inhoud van zo’n fasedocument schematisch weergegeven.

Beschrijving projectresultaat

G

Beschrijving

Gedetailleerd voor eerstvolgende fase

Inhoudelijke
Activiteiten

Globaler voor de volgende fasen

O

K

T

I

©

© = Communicatie: wat zijn de vorderingen?
Informatie: wie moeten geïnformeerd worden?
Tijd: wanneer klaar?
Kwaliteit: hoe goed wordt geleverd?
Organisatie: wie zijn ingehuurd?
Geld: welk budget nodig?

Het eerste gedeelte (groen in het schema) is een beschrijving van het projectresultaat: wat moet het project opleveren?
Het tweede gedeelte (blauw in het schema) is een beschrijving van de inhoudelijke activiteiten van het project. Dit gedeelte
kun je opstellen door antwoord te geven op de volgende vragen:
- wat was in de betreffende fase gepland aan inhoudelijke activiteiten?
- wat is daarvan gerealiseerd ?
- wat is daarvan NIET gerealiseerd en kan alsnog worden uitgevoerd; wat is de marge?
- wat kan en moet nog gedaan worden om afwijkingen te corrigeren of te accepteren ?
- wat is de prognose aan inhoudelijke activiteiten voor de volgende fase ?
Het derde gedeelte tenslotte (paars in het schema) zijn de bekende GOKTI© aspecten geld, organisatie, kwaliteit, tijd en informatie. De toegevoegde © staat voor Communicatie. Opstellen van het fasedocument begint met het opschrijven van de
antwoorden op de vragen in het schema hierboven. In veel gevallen ben je dan al een heel eind op weg met de rapportage
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Een overzicht van alle fasen in een project: het doorloopschema
De doorloop, de stappen in een project leveren onderstaand model op:
Fase 1:
Het initiatief

1
eindresultaat:
de projectopdracht
Fase 2:
De definitie

2

eindresultaat:
het projectplan
Fase 3:
Het oriënteren

3
eindresultaat:
het model

4
5

Fase 4
(facultatief):
eindresultaat:
de uitwerking
Fase 5:
De productie
eindresultaat:
de oplevering van
het eindproduct
Fase 6:
De overdracht

6

eindresultaat:
overdracht voor
(door)ontwikkeling
of beheer/ decharge
verlenen

De inventarisatie = waarom-vraag
1. Stel de startvragen (de ‘7 W-vragen’*) om de volgende zaken helder te krijgen:
• de aanleiding, aannames en historie: waarom dit project, wat is de noodzaak?
• het gewenste resultaat: wat is het doel van het project?
• de toekomstige context: waar moet dit project resultaat sorteren?
• de middelen: waarmee wordt het project gefinancierd?
• de stakeholders: wie zijn betrokken bij dit project?
• de werkwijze: op welke wijze wordt het projectresultaat gerealiseerd?
• de principiële haalbaarheid: wat maakt het project haalbaar en/of afdwingbaar?
Samenvattend: verkrijg een eenduidig beeld over de opdracht, de opdrachtgever en
het (regelen van het) budget.
Gebruik, indien aanwezig, het startdocument of business case als ‘onderlegger’ voor de projectopdracht.
De afbakening = wat-vraag
1.	Verzamel het basismateriaal en bepaal de projecteisen: randvoorwaarden, functionele eisen,
operationele eisen, ontwerpbeperkingen.
2. Onderzoek de haalbaarheid, elimineer strijdige of onhaalbare eisen.
3. Verdeel, in groepsverband, het werk met het Werk Verdeel Schema (WVS) en faseer het project;
4. Verzamel informatie voor het invullen van de GOKTI-elementen.
5. Vorm de projectorganisatie.
6. Richt het administratieve proces in, zoals een werkdossier om alle documenten terug te vinden.
7. Beleg een start-up-bijeenkomst van het project.
Het onderzoek naar oplossingen = hoe-vraag
1.	Specificeer functionele eisen, en randvoorwaarden zoals het wettelijk kader: waaraan moet het
eindresultaat voldoen?
2.	Achterhaal operationele eisen van het eindresultaat. Bijvoorbeeld door overleg met klanten of
gebruikers.
3.	Maak een selectie van mogelijke scenario’s, varianten, modellen of ontwerpen zijn. Geef hierbij de
voor- en nadelen aan.
4. De opdrachtgever maakt een keuze uit de voorstellen.
De voorbereidingsfase = welke-vraag
1. Werk het gekozen schetsontwerp, model of voorstel uit.
2. Detailleer, nu het eindproduct helder wordt, het activiteitenoverzicht (het WVS).
3. Stel een draaiboek op om de uitwerking uit te voeren of het ontwerp te implementeren.
4. Doorloop, indien nodig, de aanbestedings- en gunningsprocedure.
De productie van het eindresultaat = doen
1.	Voer het programma of draaiboek uit met inachtneming van de opgestelde planningen. Met andere
woorden: realiseer het eindresultaat.
2. Voer technische- / kwaliteitscontrole uit op deze uitvoering.
3. Werk gebruikers of beheerders in, leid ze op.
4. De productie of realisatie eindigt met de acceptatie van het geleverde.
De overdracht = de instandhouding
1. Draag het resultaat over aan:
• de opdrachtgever (soms voor het verstrekken van een volgende projectopdracht);
• de gebruiker van het resultaat;
• de beheerder/ onderhoudsplichtige van het resultaat.
2.	Schep de condities voor optimale implementatie en handhaving van het resultaat. Zorg bijvoorbeeld
voor gebruikershandleidingen, onderhoudsvoorschriften en –contracten.
3. Stel de eindrapportage op.

De keuze voor de fasen en de te hanteren benamingen en begrippen kan zich uiteraard aanpassen aan ‘het soort’ projecten. Het scheelt bijvoorbeeld nogal of sprake is van – zeg – het realiseren van gedifferentiëerde tarieven voor gescheiden
afvalstromen of het actualiseren van voorzieningen voor gehandicapten in de openbare ruimte. De fasering vertoont
echter ook voor sterk verschillende projecten grote overeenkomsten.
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Hoofdstuk 2
De projectorganisatie
In het vorige hoofdstuk kwam de projectorganisatie al even kort aan bod. In dit hoofdstuk beschrijven we gedetailleerd de
organisatievormen voor projecten en hoe daarin de rollen zijn verdeeld en ingevuld.
Het onderscheid in de besluitvorming van het gemeentebestuur van Nijkerk tussen ‘integrale ontwikkelprojecten’ en
‘overige projecten’ zien we terug in projectorganisatie voor beide soorten projecten.

De projectorganisatie voor integrale ontwikkelprojecten
Onderstaande figuur laat zien hoe de projectorganisatie voor integrale ontwikkelprojecten er uit zou kunnen zien.

Projectorganisatie Integrale ontwikkelprojecten
De projectwethouder is:
• politiek-bestuurlijk verantwoordelijk;
• drager van het project

De projectwethouder

De opdrachtgever is
• Beslisser;
• resultaat verantwoordelijk.

De opdrachtgever

De projectleider is:
• Procesbegeleider
De stuurgroep:
• doet voorbereiding besluitvorming
voorstellen
• heeft een vaste bezetting:
de projectwethouder; de
opdrachtgever; de projectleider.

stuurgroep

projectleider
projectteam

Projectteam (groeimodel)
• Zorgt voor afstemming / voortgang
• Bestaat uit voorzitters projectgroepen
(deel-projectleiders)
Projectgroepen:
• zijn uitvoerend
• bestaan uit vakspecialisten
• Kunnen externe adviseurs
in plaatsnemen

leden
projectteam

leden
projectteam

leden
projectteam

Projectvergadering
• werkbespreking

Opvallend in integrale ontwikkelprojecten is de verantwoordelijke rol van de projectwethouder. Deze neemt ook plaats
in de stuurgroep, samen met de opdrachtgever en de projectleider. Eventueel aangevuld met andere collegeleden of
integrale managers, die voor een vergadering worden uitgenodigd. In de stuurgroep vindt de informatie-overdracht en de
afstemming plaats in hoeverre voorstellen ter besluitvorming aan het college van B&W kunnen worden aangeboden.
Vooral op basis van het gemaakte Werk Verdeel Schema (WVS) ontstaat inzicht over de verschillende te leveren producten en uit te voeren activiteiten. Deze producten kúnnen de aanzet zijn om daar omheen de projectgroepen te formeren
en de rollen daarin te definiëren. Deze projectgroepen bestaan bijvoorbeeld uit ingehuurde medewerkers uit de lijnorganisatie, adviseurs, de hoofdaannemer en onderaannemers.
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Als groeimodel is het mogelijk om de projectorganisatie in te richten met meerdere projectgroepen, waarbij in elke projectgroep de rol van deel-projectleider wordt aangewezen. Deze deel-projectleiders hebben een dubbele opdracht:
• sturen de projectgroep aan, zijn verantwoordelijk voor het resultaat van hun groep, zitten de vergaderingen voor, bewaken de voortgang en de kwaliteit e.d.
• zijn lid van het projectteam en leggen daar verantwoording af aan de projectleider (die voorzitter is) over de bereikte
resultaten.

De projectorganisatie voor ‘overige projecten’
De projectorganisatie voor de ‘overige projecten’ ziet er eenvoudiger uit zoals te zien is in onderstaande figuur. Anders
dan bij de integrale projecten is de bestuurlijk opdrachtgever niet gedurende het project bij de uitvoering betrokken: de
ambtelijk opdrachtgever is verantwoordelijk voor de hele uitvoering. Er is geen sprake van een stuurgroep; wel kan besloten worden een klankbordgroep in te stellen om tussentijdse resultaten te bespreken, toetsen en bij te sturen.

Projectorganisatie ‘Overige Projecten’
De portefeuillehouder is:
bestuurlijk opdrachtgever
De opdrachtgever is:
• beslisser
• eindverantwoordelijk
De projectleider
• is procesbegeleider

bestuurlijk opdrachtgever

(ambtelijk)opdrachtgever

projectleider

Projectteam (groeimodel)
• Zorgt voor afstemming /
voortgang
• Bestaat uit voorzitters
projectgroepen (deel-projectleiders)
Projectgroepen
• Zijn uitvoerend
• Bestaan uit vakspecialisten
• Kunnen externe adviseurs
in plaatsnemen
• Aannemer kan er deel
van uitmaken

klankbordgroep
projectteam

leden
projectteam

leden
projectteam

leden
projectteam

Projectvergadering
• werkbespreking
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Rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Een rol – het werd in hoofdstuk 1 al aangestipt – is een positie binnen een project, die men tijdelijk vervult. En dat meestal
gedurende een overeengekomen, afgesproken aantal uren per dag, week of maand. Iemand kan tegelijkertijd in meerdere
projecten, plannen of trajecten, verschillende rollen vervullen.
De projectwethouder is in overige projecten de bestuurlijk opdrachtgever. Deze stuurt in zo’n project de ambtelijk
opdrachtgever taakgericht en operationeel aan. Op zijn of haar beurt stuurt de projectleider de projectmedewerkers
taakgericht en operationeel aan.
In het algemeen kunnen we de vier rollen als volgt typeren:
De projectwethouder is – vanuit de politiek/bestuurlijke insteek – eindverantwoordelijk voor het halen van het gestelde
doel in een raads- of collegeprogramma. Van de projectorganisatie (opdrachtgever, projectleider, projectmedewerkers) mag
worden verwacht dat zij de resultaten leveren – tijdig en binnen budget – die nodig zijn om het doel te realiseren.
Als de bestuursopdracht voldoende houvast geeft om tot een projectopdracht /-plan te komen mag de projectwethouder
vertrouwen op een overeenkomstig vastgestelde fasering en planning; dat betekent grotendeels managing by exceptions.
De opdrachtgever is degene die het werk tot een succes kan en wil maken en de verantwoordelijkheid neemt voor de totstandkoming van het gewenste en afgesproken doel. Deze onderhoudt een rechtstreekse lijn met de projectwethouder en
relevante managers binnen de lijnorganisatie. Is vóóral bezig met de omgeving rondom een project: het gemeentebestuur,
management, toekomstige gebruikers, adviseurs e.d., ook wel genoemd de stakeholders. De blik is ‘naar boven gericht’, op
de omgeving rondom het project. Naar onderen is er maar één lijn: die met de projectleider. De opdrachtgever bemoeit
zich niet met de organisatie rondom een project! Hij/zij maakt gebruik van de bevoegdheid om middelen (personeel,
financieel, materieel) vrij te maken en binnen de afgesproken kaders beslissingen te nemen.
De projectleider geeft directe sturing aan de medewerkers in de projectorganisatie. In een project van een kleinere omvang
is sprake van een directe aansturing. Anders kan sprake zijn van een indirecte aansturing via de deel-projectleiders (groeimodel).
Hij/zij initieert, coördineert en begeleidt de inhoudelijke activiteiten die uiteindelijk de juiste resultaten opgeleveren binnen
de afgesproken kaders.
Hij/zij beschikt over de nodige competenties om invulling te geven aan de processen, de aansturing van de deelnemers en
het gebruik van zijn of haar bevoegdheden.
De projectmedewerker levert vanuit de vakinhoudelijke kennis een bijdrage aan het eindresultaat en de producten. Hij/zij
is in staat om binnen de kaders van een heldere opdrachtomschrijving te functioneren. Staat in een rechtstreekse lijn met
de (deel)projectleider.
Op basis van bovenstaande, beschreven rollen kan een inschatting worden gemaakt omtrent het aantal uren per dag, week
of maand dat nodig zal zijn om de rol en de inhoudelijke taken adequaat in te vullen. De projectleider is verantwoordelijk
voor de concrete vertaalslag en de toerekening van kosten in het projectplan.
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Rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden per fase aangegeven
Bij elke rol horen taken, verwantwoordelijkheden en bevoegdheden, en vaak verschillen ze per fase. In het onderstaande
overzicht staat dat voor elke rol per fase aangegeven.

Rol van projectwethouder tijdens projectopstart
Taak

•
•

verantwoordelijkheid

•
•
•

bevoegdheid

•
•

k aart onderwerpen aan, creëert commitment en draagvlak
voor de voorgenomen resultaten met belanghebbenden
(stakeholders)
stelt bestuursopdracht op en draagt zorg voor besluitvorming
 iedt ondersteuning waar nodig in de relatie met de
b
opdrachtgever
zorgt voor blijvende aandacht voor het project
informeert gevraagd en ongevraagd Raad, College B&W en
portefeuillehouder over het verloop van het project

•
•
•

verantwoordelijkheid

•
•

bevoegdheid

•

is voorzitter van de stuurgroep
ondersteunt voorstellen van de stuurgroep in het
besluitvormingsproces
is alert op signalen en ontwikkelingen die van (grote) invloed
kunnen zijn op het projectresultaat
s temt af als aanvullende middelen (financieel, personeel)
nodig zijn
informeert de opdrachtgever als het project (politiek/
bestuurlijk) onder druk komt te staan

•

•
•
•
•
verantwoordelijkheid

•

•
•

signaleert als gestelde grenzen of marges niet realistisch blijken

•
•

bevoegdheid

selecteert de (beoogde)projectleider op basis van:
- b
 eschikbare competenties (kennis, vaardigheden, houding &
gedrag)
- het passen binnen de context van het project
bepaalt het projectresultaat; formuleert de projectopdracht
neemt deel aan de start-up bijeenkomst
onderhandelt met de managers in de lijnorganisatie over het
beschikbaar stellen van middelen (geld, mensen, tijd, materiaal
e.d.) om het project te kunnen uitvoeren
beoordeelt en accordeert het projectplan
s telt de documenten beschikbaar die nodig zijn om het
projectplan op te stellen
begeleidt de projectleider bij het opstellen van een
projectopdracht/-plan
toetst regelmatig of alle betrokkenen in de omgeving van het
project (de stakeholders) nog hetzelfde beeld hebben over het
project, vooral over de op te leveren resultaten
schermt het team en het project af van ongewenste,
verstorende invloeden uit de omgeving
bewaakt de risico’s rondom een project

•

4 5
Fase: projectuitvoering
(ontwikkeling/ productie)

s telt de voortzetting van het project aan de orde bij dreigende
overschrijding van de beschikbaar gestelde middelen of bij het
niet (tijdig) halen van het eindresultaat

Rol van de opdrachtgever tijdens de projectopstart
Taak

Fase: projectopstart
(initiatief/ definitie/
oriëntatie)

geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de opdrachtgever
houdt de informatiestroom aan de projectomgeving
(stakeholders) op gang

Rol van projectwethouder tijdens projectuitvoering
Taak

1 2 3

1 2 3

Fase: projectopstart
(initiatief/
definitie/ oriëntatie)
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Rol van de opdrachtgever tijdens de projectuitvoering
Taak

•
•
•
•
•
•
•
•

verantwoordelijkheid

•
•
•
•
•

bevoegdheid

•
•
•

 ewaakt de overeengekomen mijlpalen; opleveringsmomenten
b
van resultaten
grijpt in als melding wordt gedaan van een dreigende afwijking
van het projectplan
neemt beslissingen over rapportages en andere voorstellen
stuurt binnen de stuurgroep het besluitvormingsproces aan
neemt deel aan de vergaderingen van de stuurgroep
neemt op basis van de fasedocumenten de gevraagde besluiten
creëert ruimte in de agenda voor overleg met de projectleider
en informeert hem/haar over de ontwikkelingen
rapporteert naar managers in de lijnorganisatie over het
behalen van resultaten c.q. mijlpalen
maakt de afweging of een project in stand moet worden
gehouden als nieuwe prioriteiten worden gesteld
schermt het team en het project af van ongewenste,
verstorende invloeden uit de omgeving
toetst regelmatig of alle betrokkenen nog hetzelfde beeld van
het project hebben; vooral over de op te leveren resultaten
bewaakt de risico’s rondom een project
indien van toepassing: draagt het het project over naar een
andere opdrachtgever (bijvoorbeeld van ontwikkeling naar
uitvoering)

•
•
•

 raagt het eindresultaat over aan de leidinggevende, die
d
verantwoordelijk wordt voor de instandhouding van het
resultaat
beslist over de eindverantwoording van de projectleider
verleent de projectleider decharge

verantwoordelijkheid

•

informeert de belanghebbenden (stakeholders) over de
hoofdlijnen van het bereikte resultaat en de overdracht voor
instandhouding

bevoegdheid

•

l aat eventueel een audit uitvoeren (kwaliteit product,
effectiviteit, efficiency)
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Fase: projectuitvoering
(ontwikkeling/ productie)

indien nodig: wijkt af van knellende en/of belemmerende
procedures
springt in als zich situaties voordoen die –blijkbaar – buiten het
bereik van de projectleider liggen
beslist in geval van onverwachte, noodzakelijke tussentijdse
wijzigingen, zoals:
-	beschreven doel en resultaten wijzigen (bijzondere
omstandigheden, nieuwe inzichten)
- wijzigingen in de specificaties van het projectplan
- wijzigingen in GOKTI-elementen

Rol van de opdrachtgever tijdens de projectafronding
Taak

4 5

6
Fase: projectafronding
(nazorg / overdracht)

Rol van de projectleider tijdens de projectopstart
Taak

•
•
•
•
•
•
•
•
•

 oet voorstellen m.b.t. het formuleren van de projectopdracht
d
(doelen en resultaten, randvoorwaarden, begrenzing e.d.)
organiseert de start-up van het project
werkt het resultaat van de projectopdracht uit in een
projectplan met de faseringen, de beheersaspecten, de planning
e.d.
bepaalt de wijze van informatievoorziening binnen een project
stelt projectteam samen op basis van vakkennis, competenties,
beschikbaarheid en bruikbaarheid
voert een stakeholdersanalyse uit (afnemers, doelgroepen,
adviseurs)
stelt de integrale (werk)planning op voor projectmedewerkers
laat het projectplan accorderen door de opdrachtgever
rapporteert ad hoc over dreigende overschrijdingen van marges
als gevolg van bijzondere, onverwachte gebeurtenissen

verantwoordelijkheid

•

z orgt voor draagvlak en betrokkenheid binnen de gemeentelijke
organisatie

bevoegdheid

•

v erstrekt opdrachten en doet financiële uitgaven die passen
binnen de overeengekomen kaders van het projectplan

Rol van de projectleider tijdens de projectuitvoering
Taak

•
•
•
•
•
•
•

verantwoordelijkheid

•
•
•

bevoegdheid

•

s tuurt projectmedewerkers en/of leden van het projectteam
aan
draagt zorg voor de uitvoering van de acticviteiten in het
projectplan en let daarbij op de opgelegde kaders
houdt de opgestelde planning actueel, bewaakt dat planningen
binnen de marges blijven
plant wanneer mijlpalen moeten worden bereikt, en over de
resultaten kan worden gerapporteerd
doet voorstellen die de stuurgroep nodig heeft in haar
besluitvormingsproces
neemt deel aan de vergaderingen van de stuurgroep
stelt fasedocumenten / voortgangsrapportages op:
- rapporteert over het bereikte resultaat in de fase
-	beschrijft de consequenties daarvan voor het vastgestelde
doel en/of resultaten; toetst de GOKTI-elementen aan het
projectplan
- beschrijft doel, resultaten e.d. voor de komende fase

•
•
•

Fase: projectopstart
(initiatief/ definitie/
oriëntatie)

4 5

Fase: projectuitvoering
(ontwikkeling/ productie)

geeft aan als projectmedewerkers de vergaderingen van de
projectgroep of andere bijeenkomsten moeten bijwonen.
rapporteert ad hoc aan de opdrachtgever over dreigende
overschrijdingen van marges als gevolg van bijzondere,
onverwachte gebeurtenissen
managet de afhankelijkheden en risico’s
 aakt gebruik van de overeengekomen of af te spreken marges
m
voor het eindresultaten of de mijlpalen in het projectplan

Rol van de projectleider tijdens de projectafronding
Taak

1 2 3

stelt het eindverslag op dat nodig is om het resultaat over
te kunnen dragen aan degene die wordt belast met de
instandhouding van het eindresultaat
maakt het projectdossier compleet en biedt het aan voor
archivering
draagt zorg voor de dechargeverklaring

6
Fase: projectafronding
(nazorg / overdracht)

verantwoordelijkheid
bevoegdheid
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Rol van projectmedewerker tijdens de projectopstart
Taak

•

•
•
verantwoordelijkheid

•
•
•
•

bevoegdheid

•

l evert een inhoudelijke bijdrage met betrekking tot
aspecten als:
- het concreet benoemen van het te behalen eindresultaat
-	het benoemen van de producten, hoofdactiviteiten en
activiteiten in het Werk Verdeel Schema (WVS)
-	het inschatten van de benodigde tijd, geld, capaciteit,
materiaal e.d. per activiteit
legt in een planning vast wanneer gevraagde prestaties moeten
worden geleverd en stemt deze planning af met overige
werkzaamheden
werkt mee aan de oplevering van documenten
(fasedocumenten, mijlpalenresultaten, overige rapportages)

•
•
•

verantwoordelijkheid

•
•
•

Fase: projectopstart
(initiatief/ definitie/
oriëntatie)

 raagt bij aan een goede teamgeest
d
onderhoudt relatie met de bestaande organisatie (werkoverleg
lijnmanager; afdelingsoverleg e.d.)
signaleert bij dreigende overschrijdingen van gestelde marges
neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit op basis van
vakbekwaamheid
•

geeft gevraagd en ongevraagd advies

Rol van projectmedewerker tijdens projectuitvoering
Taak

1 2 3

 eemt deel aan de vergaderingen van de projectgroep als de
n
projectleider daartoe beslist
verricht in teamverband (projectgroep / werkgroep) de
opgedragen taken en werkzaamheden conform de vastgestelde
aspecten rondom tijd, geld en kwaliteit.
legt zijn of haar tijdsbesteding vast in de administratie op de
manier die de projectleider heeft gekozen
bewaakt de voor het eindresultaat gevraagde kwaliteit
 nderhoudt relatie met de bestaande organisatie (bijv.
o
werkoverleg lijnmanager; afdelingsoverleg e.d.)
signaleert nieuwe ontwikkelingen, methoden en technieken
binnen het vakgebied

4 5
Fase: projectuitvoering
(ontwikkeling/ productie)

bevoegdheid

Rol van projectmedewerker tijdens de projectafronding
Taak

verantwoordelijkheid
bevoegdheid
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•
•

neemt deel aan het markeren van de projectafronding
draagt alle beschikbare documentatie over aan de projectleider

6

Fase: projectafronding
(nazorg / overdracht)

Hoofdstuk 3
De hulpmiddelen
In de hoofdstukken voorafgaand werden diverse hulpmiddelen genoemd die een belangrijke invloed kunnen hebben op
het succes van een project. We noemen hier de twee voornaamste.

Opstellen van de Business Case
Opstellen van een ‘Business Case’ kan de rechtvaardiging van een project onderbouwen. Allereerst vanuit de nulvariant met een kosten-/batenanalyse, de haalbaarheid, de effecten voor het gebied of de organisatie waarvoor het project
wordt opgestart, de kwaliteitsaspecten. Maar ook met een opsomming van de risico’s en de aannames, om die risico’s te
beheersen.
Verder wordt in de Business Case alvast een voorschot genomen op het onderzoek naar varianten (zie fase 3: oriëntatie).
Dat onderzoek moet laten zien wat de voor- en nadelen zijn van de alternatieven ten opzichte van de nulvariant. Vooral
in financiele zin, haalbaarheid en risico’s .
In samenhang met de opgestelde projectopdracht kan het realiseren van een Business Case toegevoegde waarde hebben
om ‘aan de voorkant van het proces’ al keuzes te kunnen maken en (financiële) risico’s inzichtelijk te hebben.
Het opstellen van een Business Case zal, bij de verder ontwikkeling van projectmatig werken binnen de Gemeente Nijkerk,
gefaseerd worden ingevoerd. De opdrachtgever zal dan het initiatief nemen om met de projectleider te bepalen of voor het
betreffende project een Business Case zal worden opgesteld.

Invullen van het Werk Verdeel Schema (WVS)
De definitiefase is er om de hoe-vraag te beantwoorden. Dat wil zeggen: hier wordt het project opgedeeld in fasen en
subfasen. Vervolgens worden het werk en de te behalen resultaten toebedeeld aan die fasen. Om vervolgens per fase de
beheersaspecten (GOKTI) te benoemen en af te sluiten met het benoemen van het (voor elke fase) te bereiken resultaat.
Op grond van die beschrijvingen per fase en de benoemde resultaten kan de opdrachtgever verantwoorde go/no-gobeslissingen nemen.
De projectleider stippelt, eventueel met het projectteam, voor zijn opdracht de route uit om de resultaten te kunnen
bereiken. Die route wordt de structuur van het project genoemd; een logische ordening van activiteiten, die uiteindelijk
zichtbaar wordt in een planning.
Het Werk Verdeel Schema (WVS) helpt bij het aanbrengen van een goede structuur. Het WVS is een hulpmiddel voor
het in kaart brengen en logisch ordenen van alle activiteiten die het project vereist.
• Allereerst gaat het er om een fasering in het projectverloop aan te brengen. Per fase wordt het WVS opgeknipt. Per
fase worden de risico’s benoemd, de projectgroepen met hun specifieke bemensing; vakspecialisten etc.
• In de planning worden per fase alle activiteiten, doorlooptijden en afhankelijkheden bepaald. Activiteiten worden in
een gedetailleerde tijdvolgorde geplaatst. Voor iedere activiteit worden begin- en einddatum afzonderlijk aangegeven.
Bovendien wordt per activiteit aangegeven wie verantwoordelijk is of zijn voor de uitvoering ervan.
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Voorbeeld Werk Verdeel Schema

Een algemeen voorbeeld van een Werk Verdeel Schema (WVS) is onderstaand uitgewerkt
een nieuwe woning

eindresultaat

een nieuwe woning
huis + garage

huis + garage

tuin

eigendom
grond
ontwerp
maken

eigendom
grond
ontwerp
maken

onderhandelen

akte
passeren

ontwerp
maken

akte
passeren

hoofdactiviteiten

tuin

grondwerk
uitzetten
beplantenontwerp

bouwen

onderhandelen

producten

uitgraven

maken

grondwerk
uitzetten

bouwen

activiteiten

uitgraven

beplanten

In de praktijk bestaat een WVS vaak uit niet meer dan zeven niveaus; vaak minder. Het aantal niveaus kan per deelproject
aanzienlijk verschillen. Voor het gebruiken van het WVS geldt ook: ‘oefening baart kunst’: wie het systeem eenmaal door
heeft, doet dit soort exercities betrekkelijk moeiteloos.
Aanbevelingen om tot de invulling van het WVS te komen:
Stap 1: inventariseer deelresultaten en leid daaruit de activiteiten af
• beleg brainstorm-sessie(s) met projectteam /projectgroepen
• beleg ‘post-it-sessies’ om ideeën te verzamelen
• beleg plenaire sessie voor samenstellen groslijst met producten/(hoofd-)activiteiten.
Stap 2: cluster tot deelprojecten
• cluster materiaal
• doorloop deelprojecten
• ken mijlpalen toe
Stap 3: kies de uit te werken deelprojecten
• detailleer, werk uit
• schat de bewerkings- en doorlooptijden van de afzonderlijke activiteiten
• bereken de geschatte totale doorlooptijd van het project (‘het kritieke pad’)
• wijs voorlopig coördinatoren/deelprojectleiders aan
• los knelpunten op
Stap 4: werk deelprojecten verder uit
• laat (voorlopige) projectteams uitwerkingen maken
• stem begin- en einddata van uit te voeren taken af met agenda’s van teamleden
• vergelijk planning met bestaande randvoorwaarden (projectplan)
• tot op laagste niveau van activiteiten is het WVS nu compleet
Stap 5: neem het project ‘in eigendom’
• rond het uitwerken van schema’s af
• deel het projectteam definitief in/wijs deelprojectleiders aan
• bepaal de start-up van het project
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In de praktijk blijkt het werken met een WVS nog meer voordelen te bieden:
-	De projectleider kent vanaf de definitiefase zijn of haar project door-en-door. Ook over de detaillering en de verwachte
risico’s en problemen is vroegtijdig nagedacht. Juist het in beeld brengen van de projectomgeving en de mogelijke
risico’s draagt in belangrijke mate bij aan het scherp krijgen van het de te doorlopen projectfasen.
-	Vul het WVS bij voorkeur in teamverband in, met alle projectmedewerkers aanwezig. Kruisbestuiving en vakdiscipline
worden dan maximaal benut.
-	Het WVS beïnvloedt in positieve zin de kwaliteit van de eindresultaten. Opstellen is een krachtig signaal over de
manier waarop de uitvoering vorm en inhoud moet krijgen. Het maakt het proces minder vrijblijvend; er is minder aanleiding voor vragen en discussie.
- Om de informatie uit de WVS te rangschikken is er:
De faseplanning
	Plak de verschillende producten (deel-resultaten), hoofdactiviteiten en activiteiten in tijdvolgorde achter elkaar: daarmee heb je de fasering. Elke fase van een project bestaat uit groepen activiteiten rond op te leveren resultaten. Eerst
komen de ontwerpactiviteiten, dan alle realisatieactiviteiten enz.
Elke afsluiting van een fase is een mijlpaal. Daarmede wordt gemarkeerd wanneer een deelresultaat bereikt is.
- De informatie uit het WVS is tevens input voor een aantal planningen zoals:
• de activiteitenplanning
• de middelen/capaciteitsplanning
• mijlpalenplanning
• financiële planning / begroting
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Voorzet te gebruiken templates
Faseringen

Toe te passen templates

1

fase 1:
initiatief

formuleren van de opdracht (7 W-vragen)

2

FASE 2:
Definitie

3

FASE 3:
Oriëntatie

de projectopdracht
het projectplan
het Werk Verdeel Schema (WBS) met:
• een netwerkplanning
• tijdsplanning
• faseplanning

4 Ontwikkeling

Geen templates beschikbaar

FASE 4:

Geen templates beschikbaar

5

FASE 5:
Productie

Geen templates beschikbaar

6

FASE 6:
Nazorg/overdracht

dechargeverklaring opdrachtgever

Algemeen

De bestuursopdracht
Overdrachtsdocument
Het fasedocument
Voortgangsrapportage
Nota van Uitgangspunten
Voorbeeld agenda projectgroep/stuurgroep
Voorbeeld verslag projectgroep/stuurgroep
Voorbeeld startnotitie participatie
Meldingsformulier aanbesteding
Voorbeeld opdrachtbrief
Evaluatieformulier samenwerking adviesbureau en/of aannemer
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Gouden regels
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3861 AK Nijkerk
Postbus 1000
3860 BA Nijkerk
Telefoon 14 033
www.nijkerk.eu
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Nijkerkerveen
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