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Indeling van een projectplan 

 

Bij het opzetten en uitvoeren van een (grootschalig) project komt heel wat kijken. De grondslag voor 

de uitvoering van het project is het projectplan. Dit moet minimaal voldoen aan de volgende eisen: 

 

o SMART geformuleerde doelstellingen; 

o helder geformuleerde mijlpalen*; 

o de verbanden tussen de mijlpalen binnen het project zijn in kaart gebracht; 

o de verantwoordelijkheden (wie doet wat) zijn per mijlpaal vastgelegd; 

o de tijdplanning is gemaakt (wanneer wordt welke mijlpaal bereikt); 

o een eventuele aansluiting met andere projecten is gedefinieerd. 

* Een mijlpaal is een beslismoment dat bepaalt of de volgende fase kan worden gestart. 

 

 

De tabel hieronder geeft aan uit welke onderdelen een projectplan bestaat. 

 

Onderdelen van het projectplan  

Inleiding Beschrijft de context en de geschiedenis van het 
project. Voor de formulering van de aanleiding 
en het doel kun je gebruikmaken van de briefing 
van de opdrachtgever. 

Projectdefinitie Met name bedoeld om haarscherp te 
formuleren wat opdrachtgever en projectteam 
samen tot stand willen brengen. Denk hierbij 
aan de volgende 7 aspecten:  

 de probleemstelling of uitdaging van het 
project; 

 de aanleiding: door welke oorzaak is het 
project(probleem) op de agenda 
gekomen? 

 het doel; 
 het beoogde projectresultaat: wat wordt 

opgeleverd?  
 de afbakening van het projectresultaat 

(wat wordt wel en wat wordt juist niet 
opgeleverd); 

 de effecten van het project; 
 de randvoorwaarden waarbinnen het 

project zich in de organisatie(s) afspeelt. 

Doel Het doel van het project is: wat er na het 
afronden van het project moet worden 
opgeleverd. Dit dient zo nauwkeurig mogelijk te 
worden omschreven en is niet alleen van belang 
om houvast te hebben tijdens het project, maar 
ook om achteraf te kunnen vaststellen of het 
project geslaagd is. Daarom worden de 
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doelstellingen SMART geformuleerd. 

Planning In de procesplanning breng je het proces in kaart 
dat men moet doorlopen. Je analyseert en 
ordent de activiteiten die noodzakelijk zijn voor 
de realisatie van het project en je maakt een 
tijdschema hiervoor. 

Budget In dit onderdeel behandel je niet alleen het 
budget zelf, maar ook zaken als budgetbewaking 
en bevoegdheden met betrekking tot het doen 
van uitgaven en de wijze van rapporteren. 

Kwaliteitsbeheersing Aan welke (kwantificeerbare) kwaliteitseisen 
moet het projectresultaat voldoen en welke 
meetinstrumenten worden ingezet voor de 
kwaliteitsbewaking tijdens het project? 

Projectorganisatie De projectorganisatie bestaat uit 2 onderdelen: 
 
- Eerst wordt een beschrijving gegeven van de 
interne organisatie van het project zelf. Deze 
bestaat uit een beschrijving van opzet en 
samenstelling van het projectteam, 
deelprojecten en dergelijke. Ook de 
verschillende taken en bevoegdheden van de 
teamleden komen hier aan de orde. 
 
- Daarnaast is er de externe projectorganisatie. 
Deze geeft ondermeer de relatie aan met de 
opdrachtgever (stuurgroepen) en de staande 
organisatie. Daarbij wordt ook aandacht besteed 
aan het eventuele overleg met andere projecten 
over afstemming en communicatie. 

Informatie In dit onderdeel beschrijf je op welke manier de 
informatievoorziening binnen het project 
geregeld is. Denk aan overlegstructuren, de 
manier van rapporteren binnen het project, 
verslaglegging, archivering en het toegankelijk 
maken van vergaderstukken en andere 
belangrijke stukken. 

Communicatie In dit onderdeel wordt vastgelegd hoe de 
communicatie verloopt binnen het project 
(projectcommunicatie) en over het project naar 
de rest van de organisatie (interne 
communicatie) en naar externe doelgroepen 
(externe communicatie). 
Eén en ander wordt in de vorm van een 
(project)communicatieplan gegoten, dat als 
bijlage bij het projectplan wordt gevoegd.  

 

 

Checklist evenementen organiseren 

Planningsgrid projectmanagement 
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Grid kostenbegroting projecten 

Hoe zet ik een projectadministratie op? 

Boek: Werken in projecten 

Training: Specialisatie projectmanagement 

 

http://www.secretaresseassistent.nl/sa_index.asp?page=tool&id=208
http://www.secretaresseassistent.nl/sa_index.asp?page=faq&id=1639
http://www.kluwershop.nl/managementsupport/details.asp?pr=6038
http://opleidingen.managementsupport.nl/opleidingen/home/trainingdetail.html?searchtext=project&opleidinggroep_id=1&type_id=0&opleiding_id=32&aditional_id=0&category=Opleidingen&name=home&message=trainingdetail&fuseaction=story.view

