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• Een serie aan elkaar gerelateerde activiteiten

• Doel: 
• Algemeen doel (Beleidsdoel, Goal, 

groter Doel, Internationale Commitment

• Specifieke doelen: direct gekoppeld aan 
activiteiten

• Activiteiten leiden tot specifiek doelen

• Tijdgebonden

• Budget

• Personeel

• Stakeholders

• Maatschappelijk belang

Wat is een project





• Aan elkaar gerelateerde projecten

• Doelstellingen worden op 
gecoördineerde wijze beheerd 

• Voordelen die niet zouden worden 
behaald als ze individueel werden 
beheerd



Portfolio

• Een groep projecten en programma 's onder 

auspiciën van een organisatie

• Beheer op 3 niveau’s:
• Organisatorisch, programma of functioneel niveau

Portfoliomanagement: identificeren, prioritiseren, 
autoriseren, beheren van projecten, programma's en 
andere soorten werk om strategische 
organisatiedoelstellingen bereiken



Planningsfasen 
 

STRATEGISCHE 

 PLANNING  

TACTISCHE  

PLANNING 

(PARTICIPATORISCHE PLANNING) 

OPERATIONELE  

PLANNING  

WAAR ZIJN WIJ? 

WAAR WILLEN WE NAAR TOE? 

HOE KUNNEN WE DAAR  KOMEN? 

+ 

+ 

    = 



Financiering

•Overheidsbegroting

•Private sector: 
• Eigen middelen
• Crowd Funding

• Internationale organisaties: 
• Donor financiering (grant)
• Lening





Budget

Project Budget SRD SRD

Aantal Eenheidsprijs Totaal

Omschrijving Eenheid Eenheden

Personeel per persoon 3 100,00 300,00

Trainingsmateriaal per persoon 25 150,00 3750,00

Transport per rit 10 400,00 4000,00

TOTAAL 8050,00



Invloed op projecten

• Interne omgeving: Organisatie kan die beïnvloeden
• Projectformulering, projectuitvoering, organisatiecultuur, 

vaardigheden en competenties, financiële solvabiliteit en portfolio-
analyse

• Externe omgeving: Organisatie heeft er geen grip op
• Klimatologische omstandigheden, politieke onzekerheid en instabiliteit, 

belevingen en verwachtingen die niet door project stakeholders of 
ander belanghebbenden zijn aangegeven



Beperkingen

• Scope (activiteiten en deliverables)
• Tijd (schedule) 
• Kosten (budget)

Kritische succesfactoren:
• Managementvaardigheden en -kennis

om beperkingen te herkennen en op 
te lossen

• Kennis over ontwikkelen van plannen
en processen om balans te behouden

• Balans tussen: Scope, Tijd en Kosten
• Doel bereiken binnen gestelde tijd



Project 
Management

Toepassing van kennis, 
vaardigheden, tools, 
technieken bij
projectactiviteiten om de 
doelen te bereiken





Identificatie

• Behoefte/Probleem

• Identificatie van behoeften en problemen 

• Samen met doelgroep

• Gebruik beschikbare statistische informatie 

• Gebruik de volgende informatie:
• Duur van het bestaan van het probleem
• Is het project eerder aangepakt en wat was het resultaat
• Impact van het probleem op de doelgroep
• Impact van het probleem op de omgeving (mensen)



?????



Goals / Objectives (doelen)

• Bepaal de gewenste doelen 
(algemeen doel en specifieke 
doelen)

• Voordelen van het bereiken van de 
doelen

• Formuleer het doel SMART
• Specifiek & meetbaar doel 1 
• Specifiek & meetbaar doel 2
• Specifiek & meetbaar doel 3 



Procedures / Scope van het werk

• Gedetailleerde informatie over voorgestelde procedures en
scope van het werk

• Informatie over activiteiten zoals:
• Werving, training, aankoop, toetsing en nodige activiteiten

• Work breakdown structure (WBS)

• Stakeholdersanalyse

• Communicatiematrix / Informatie- Organisatie Matrix

• Risico-analyse



Work Breakdown Structure (WBS)
Level 1

Het Project

Level 2 Level 3

Aanleg verkoop ruimte Componenten Activiteiten

100 grond in orde maken 110 onderzoek lokatie

120 onderhandelen

130 notariële akte/ overdracht tittel

200 ontwerp 210 voorbereiding van het ontwerp

220 goedkeurig ontwerp door Bestuur

230 vergunning in orde maken

300 financiering 310 goedkeuring van ..

320 goedkeuring van financierder

330 voorwaarden verkrijgen eerste tranche

400 inkopen/ aanschaffingen 410 voorbereiding van aanbestedingsdocumenten

420 aanbestedingsadvertentie

430 voorbereiding van aanbesteding

440 evaluatie en toekenning/ contracteren 

500 lokatie gereedmaken 510 verwijderen van krakers

520 afbreken gebouwen

530 verwijderen van alle materiaal





Stakeholders





Risico-identificatie
• Brainstormen: in een of meer sessies 

met de deelnemers de risico's 
identificeren die kunnen optreden, 
gebaseerd op de doelstellingen, de 
reikwijdte, planning, begroting en 
andere projectvoorwaarden

• SWOT-analyse: projectsterkten, zwakke 
punten, kansen en bedreigingen

• Delphi-techniek: naar consensus 
streven op basis van informatie verstrekt 
door deskundigen via vragenlijsten. 
Conclusies worden getrokken op basis van 
statistieken verkregen uit de gegevens





Uitleg Risico-matrix
1. Risico-identificatienummer

2. Component / Output: projectdoelstelling of component

3. Type risico: risicoclassificatie of taxonomie

4. Risico: beschrijving van het risico

5. Impact: waarde die de impact op het project bepaalt. Het is gemeten op 
een schaal van 1 - 3, waarbij 1 de laagste is en 3 de hoogste

6. Waarschijnlijkheid: waarde die de waarschijnlijkheid van de risico's bepaalt. 
Net als impact, gemeten op een schaal van 1 – 3

7. Beoordeling: Waarde die het mogelijk maakt om het risico te beoordelen 
door impact en waarschijnlijkheid van voorkomen. Berekend door de 
impactwaarde te vermenigvuldigen met de waarschijnlijkheid

8. Classificatie: Waarde die het mogelijk maakt de risico's te rangschikken



Risicomanagement
• Pleeg scenario's van onzekerheid

• Beoordeel de gevolgen daarvan

• Neem gecoördineerde, kosteneffectieve acties om risico's aan te pakken en 
volg die acties.

• Risico is de voorziene of onvoorziene gebeurtenis(sen) die van invloed 
kan/kunnen zijn op de verwezenlijking van de projectdoelstellingen en 
verwachte resultaten. 

• Het is over het algemeen:
• Uitgedrukt in termen van de gevolgen van de gebeurtenissen (impact); en

• Waarschijnlijkheid van het voorkomen. 

• Risico's in ontwikkelingsprojecten zijn afkomstig van de onzekerheid aanwezig 
in alle projecten





Tijdschema(timetable
• Maak een tijdschema

• Verdeel het project in fasen

• Bepaal de tijd van elke fase/ activiteit

• Beschrijving van werk: startdatum en einddatum
• Fase 1 …
• Fase 2 …
• Fase 3 …

• Een Gantt chart kan worden gebruikt voor meer detail in het 
tijschema van het project:



Voorbeeld
ACTIVITY IMPLEMENTATION TIME RESPONSIBILITY 
1. Design and implement training 
program for 
project management 

Month 1 Month 2 Month 3  
XXXXXXX   Program 

Manager (PM) 

1.1. Conduct needs assessment  XXXXXX  Consultant 

1.2. Design training modules   XXXXXX Consultant 

1.3. Conduct training   XXXXXX Consultant 

2. Improve procedure for project 
management 

XXXXXXX XXXXXX XXXXXX Program 
Manager 

2.1. Conduct management audit of 
current 
procedures 

 XXXXXX  Consultant 

 



Benodigde personeel (Key Personnel)

• Bepaal het benodigd personeel (competenties en vaardigheden)

• Wie is nodig, waarvoor en wanneer

• Opdrachtgever: [naam]

• Sponsor: [naam]

• Projectmanager: [naam]

• Teamleden: [naam], [naam], [naam], [naam]



Monitoring en Evaluatie (M&E)

• Hoe wordt de voortgang bewaakt?

• Formuleer duidelijke indicatoren voor elk doel
en resultaat

• Geef aan hoe en wanneer M&E-activiteiten
worden uitgevoerd om de voortgang te meten

• Bepaal de methode voor M&E: vergaderingen, 
veldbezoeken, foto’s, enz …

• Bepaal wie belast wordt met de evaluatie



Results-Oriented Management

• Risicomanagement

• Results-based management

• Performance monitoring

• Evaluatie van resultaten



Endorsement / Tekeningsbevoegdheid

• Verstrek de namen en adressen van de personen en
afdelingen die tekeningsbevoegdheid hebben



Next Steps: Duurzaamheid

• Follow-up activiteiten

• Welke activiteiten zijn nodig om dit project in stand te 
houden?
• Next Step 1: …
• Next Step 2: …
• Next Step 3: …



Opdracht

• Werkgroep per ministerie:
• Gebruik de planningsmatrix van 2019 

• Kies een output met activiteiten 

• Welke stakeholders zijn nodig?

• Welke risico’s kunnen geïdentificeerd worden?


