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Voorkennis
Er wordt voor dit hoofdstuk geen voorkennis verondersteld.

In hoofdstuk 1 worden de volgende vragen beantwoord:
•  Wat is een project?
•  Wat is projectmatig werken?
•  Wat zijn projectplanningsaspecten?
•  Wat zijn knelpunten in en randvoorwaarde voor een project?
•  Wat zijn de voor- en nadelen van projectplanning?
•  Welke hulpmiddelen zijn er?
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§ 1.1 Wat is een project?
Een van de vele definities die er van het begrip  project   zijn, luidt:

A project, by definition, is a temporary activity with a starting date, 
specific goals and conditions, defined responsibilities, a budget, 
a planning, a fixed end date and multiple parties involved 
(www.softwareprojects.org).

De elementen die in deze en ook in vele andere definities worden genoemd 
zijn:
•  het project is tijdelijk
•  er is een duidelijk begin
•  er is een duidelijk eind
•  het project kent specifiek doelen 
•  de projectdoelen moet worden gerealiseerd binnen specifieke tijds-, 

bemensings- en materiële voorwaarden
•  de projectdoelen worden gerealiseerd met vaak verschillende mensen 

uit verschillende disciplines

Een van de belangrijkste kenmerken van een project is de tijdelijkheid. Het 
is geen routineklus, maar een bijzondere, afgebakende opdracht. Als de 
personeelsmanager zijn normale werk doet, is dat geen project. Moet hij 
een trainingsprogramma opzetten en uitvoeren om werknemers te leren zelf 
hun personeelsgegevens via een programma te beheren, dan is het ineens 
een project. Het is dan immers een afgerond geheel van activiteiten, met 
een duidelijk begin- en eindpunt. Het is niet de bedoeling dat de perso-
neelsmanager zijn hele loopbaan aan dit project bezig is. Het is dus geen 
routineklus voor hem. Als je een scriptie- of thesisonderzoek als voorbeeld 
neemt, dan zul je ontdekken dat ook dit een project is. Dit onderzoek is, 
hopelijk tijdelijk, met een duidelijke begin- en einddatum. Het probleem is 
alleen dat die einddatum voor veel studenten nogal flexibel is en vaak niet 
duidelijk is vastgelegd (zie ook het artikel uit de Metro in de inleiding). 
Overigens is dit kenmerkend voor veel projecten. Zoals al eerder aangege-
ven lukt het zelden om projecten binnen de daarvoor geplande tijd af te 
krijgen. Bij thesis- en scriptieonderzoek ontbreekt bovendien vaak een 

Project

FIGUUR 1.1  Wat is een project?
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Bron: Gebaseerd op www.wikipedia.org
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planning. Je ziet dan ook in het artikel uit de Metro dat het maken van een 
goede planning een van de tips is om uit de afstudeerproblemen te komen.

Een van de eigenschappen van een project is dat het niet alleen een 
duidelijk begin, maar ook een duidelijk eind kent. Het is dus eindig in tijd, 
dat is handig als je student bent. Er is een startdatum waarop je een 
opdracht krijgt, zoals organiseer een feest. Of er wordt een vraag gesteld, 
zoals ‘Hoe vaak komen RSI-klachten onder studenten voor en wat zijn 
mogelijk oorzaken?’ Ook wordt aangegeven wanneer je klaar moet zijn. De 
opdrachtgever vertelt je bijvoorbeeld wanneer het feest moet plaatsvinden. 
En wanneer je zelf opdrachtgever bent, bijvoorbeeld bij het doen van een 
thesisonderzoek, is het handig om voor jezelf een einddatum vast te 
stellen. In de tussentijd zoek je naar het antwoord op de aan jou gestelde 
vraag, of naar een oplossing voor het aan jou voorgelegde probleem. Bij 
een thesisonderzoek is het specifieke doel uiteraard het afronden van een 
onderzoek en het daarover rapporteren. 
Het kenmerk van een project is meestal ook dat je het niet alleen doet. De 
personeelsmanager zal waarschijnlijk niet zelf de trainingen geven, maar 
daarvoor professionele trainers inhuren. En voor het computerprogramma 
om de zelfregistratie van de gegevens mogelijk te maken, zal hij zich 
waarschijnlijk tot andere deskundigen wenden. Projectmatig werken 
betekent meestal teamwerk, waarbij er sprake is van een duidelijke 
taakverdeling. Ook bij thesisonderzoek werk je vaak met andere studenten 
samen en ook dan moet duidelijk zijn wie wat gaat doen en in welke 
periode. 
Het is belangrijk daarbij van tevoren goed na te denken over de voorwaar-
den: 
•  Qua tijd: denk je dat het onderzoek haalbaar is in de geplande tijd? 
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•  Qua bemensing: denk je dat als jullie met zijn tweeën of meer werken, 
jullie goed kunnen samenwerken en de benodigde expertise bezitten om 
het onderzoek uit te voeren? 

•  Qua geld: komen jullie niet voor onverwachte kosten te staan die jullie 
niet of nauwelijks kunnen opbrengen? 

Allemaal vragen die je jezelf aan het begin van een thesisproject moet 
stellen, maar die helaas vaak pas in de loop van het project worden 
gesteld, als het al te laat is. Veel projecten mislukken doordat er te snel 
wordt begonnen en van tevoren onvoldoende wordt nagedacht.

Natuurlijk zijn er naast thesisprojecten vele andere projecten. In figuur 1.2 
zie je dat een willekeurige gemeente als Wierden al heel veel projecten met 
heel verschillende karakters kent. Deze projecten variëren van bouwkundige 
projecten tot actieprogramma’s voor buurtschappen.

FIGUUR 1.2 Projectplannen van de gemeente Wierden

Bron: http://www.wierden.nl/smartsite.html?id=60987

§ 1.2 Wat is projectmatig werken?
Het werken aan een project gebeurt niet routinematig. Om die reden is het 
moeilijk te schatten wat de consequenties zijn in termen van de inzet van 
personele en financiële middelen. Vaak zijn er verschillende personen 
betrokken bij een project. In het voorbeeld gaat het om drie studenten die 
een onderzoek gaan doen. Zij zijn naast projectmedewerkers in feite ook de 
‘opdrachtnemers’. Zij nemen een opdracht van een opdrachtgever aan en 
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nemen daarmee op zich dat zij een bepaald product in een bepaalde 
periode zullen leveren. De studenten nemen de opdracht aan om een 
onderzoek te doen binnen een bepaalde periode en daarover te rapporte-
ren. Meestal maken de opdrachtnemers een project, bijvoorbeeld een 
softwareprogramma, ten behoeve van de opdrachtgever. De opdrachtgever 
is in onderwijssituaties vaak de docent, of het bedrijf waarvoor je de 
opdracht uitvoert. Het eigenaardige bij een thesisproject is dat je zowel 
projectmedewerker als opdrachtgever bent. Het product dat je maakt, de 
thesis, is immers niet alleen in het belang van de docent, maar ook in het 
belang van jezelf. Het maakt dat je kunt afstuderen, een titel en hopelijk 
een baan krijgt. 
Hoewel het samen aan een thesisproject werken voordelen oplevert, kan 
het ook voor problemen zorgen. Er kan veel misgaan. Er moet bijvoorbeeld 
worden samengewerkt, dat vraagt om het organiseren van wie wat doet. 
Samenwerking vraagt om afstemming. Niet alleen afstemming tussen de 
projectleden onderling, maar ook afstemming tussen de projectleden en de 
opdrachtgever en eventueel nog andere betrokkenen. Figuur 1.3 zegt veel 
over wat er kan misgaan.

FIGUUR 1.3 Verschillende invullingen van hetzelfde project

Juist omdat projecten vaak misgaan is er gezocht naar methoden die ervoor 
zorgen dat projecten beter te beheersen zijn. 

Zo is  projectmanagement   ontstaan. Projecten blijken veel overeenkomsten 
te hebben. De projectorganisaties zijn bijvoorbeeld vaak vergelijkbaar. Het 

Project-
management
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project zelf kent vaak projectleden en een projectleiding. Bij een thesispro-
ject zul je geen projectleiding hebben, maar wel projectleden. Verder zijn er 
de externen. Dat is in de eerste plaats je opdrachtgever, aan zijn of haar 
verwachtingen zul je moeten voldoen wil het project slagen. Daarom is het 
belangrijk om goede afspraken te maken met je opdrachtgever.
Het is handig het  projectplan   als contract te gebruiken. Zorg daarom ervoor 
dat het projectplan duidelijk is en voor slechts één uitleg vatbaar is. Dat 
voorkomt discussie achteraf. Taylor (2009, p. 22) stelt: ‘Projects don’t fail 
in the end, they fail in the beginning.’ En ‘the beginning’ is het maken van 
een goed plan en een realistische planning. Vraag ook expliciet om 
goedkeuring van het plan door je  opdrachtgever  . Dat voorkomt achteraf 
opmerkingen in de trant van ‘...ja maar ik dacht...’ Je kunt dan in de 
evaluatie teuggrijpen op de in het goedgekeurde onderzoeksplan beschre-
ven afspraken.
De belangrijkste opdrachtgever bij een thesis of scriptie is je begeleider. Hij 
moet immers je thesis goedkeuren. Je onderzoek moet voldoen aan zijn 
verwachtingen. Maak daarom met je begeleider duidelijke afspraken en zorg 
ook dat hij goed op de hoogte is van de vorderingen. Vooral als je vertra-
ging oploopt, of je tegen andere problemen aanloopt, is het van belang 
tijdig met hem te overleggen. Als je een projectplan maakt en je houdt in 
dat projectplan ook je vorderingen bij, dan is het handig om dit op een site 
te zetten die ook toegankelijk is voor je begeleider, bijvoorbeeld Google 
Documents (zie paragraaf 2.2). Het kan zijn dat je het thesisonderzoek voor 
een bedrijf of instelling doet. Feitelijk heb je dan twee opdrachtgevers. Zorg 
ervoor dat ook deze externe opdrachtgever instemt met je onderzoeksopzet 
en -planning om ook met hem meningsverschillen te voorkomen. 
Bij grote projecten, zoals de invoering van een nieuw ingrijpend automatise-
ringssysteem in een bedrijf, heb je vaak ook een stuur- of klankbordgroep. 
In de praktijk zit in een stuurgroep meestal een vertegenwoordiger van de 
opdrachtgever, terwijl in een klankbordgroep alleen adviseurs en/of 
gebruikers zitten. Voor dit soort projecten geldt dat het belangrijk is om 
gedurende het project voeling te houden met de mensen die bij dit project 
betrokken zijn.
Projecten impliceren meestal vernieuwingen. Vaak roepen vernieuwingen 
weerstand op, ook om die reden is het belangrijk om van het begin af aan 
de betrokkenen bij de voortgang van het project te betrekken, dit verhoogt 
het commitment van de betrokkenen. Via een goede communicatie, zoals 
nieuwsbrieven, kun je betrokkenen op de hoogte houden van de projectvor-
deringen en ervaringen. Voor intensiever overleg met de betrokkenen is het 
verstandig om ook een stuur-, of klankbordgroep in te stellen. Zorg wel dat 
in de klankbordgroep niet alleen de managers zitten, maar ook mensen die 
in hun uitvoerende werk met de veranderingen worden geconfronteerd. 
Een zeker voor je thesis niet onbelangrijke groep mensen zijn de adviseurs. 
Maak bij het begin van het thesisproces al een lijstje van mensen die je 
kunnen adviseren, bijvoorbeeld doordat ze inhoudelijke kennis hebben van 
het onderwerp dat je onderzoekt, of doordat ze ervaring hebben met het 
opzetten en uitvoeren van (vergelijkbaar) onderzoek. Benader deze mensen 
tijdig, zodat zij weten waaraan ze toe zijn en jij verzekerd bent van hun 
steun.

Projectplan

Opdrachtgever
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Bron: http://www.towson.edu/cbe/ebusiness/undergrad/pmba-track.asp

  De werkzaamheden binnen een project zijn globaal onder te verdelen in 
fasen waarin vergelijkbare dingen gebeuren. Die fasen variëren enigszins al 
naar gelang het karakter van het project. Gaat het bijvoorbeeld om het 
invoeren van een nieuw automatiseringssysteem, dan zul je naast een 
ontwikkelingsfase een implementatiefase hebben die andere activiteiten 
impliceert, zoals training. In een onderzoeksproject, zoals het hier beschre-
ven onderzoek naar het vaststellen van de omvang van de RSI-problemen 
van studenten, komt zo’n implementatiefase niet voor.
Vaak onderscheid je de volgende vijf fasen:
1  De projectdefinitie: in deze fase schets je het probleem waaruit het 

project is voortgekomen en geef je het projectdoel aan. Ga bij het 
formuleren van het projectdoel vooral na wat je wilt bereiken aan het 
eind van het project. In een onderzoek moet dat het antwoord op een 
onderzoeksvraag zijn. Geef dus in je eerste onderzoeksopzet duidelijk 
aan wat je onderzoeksvraag (of onderzoeksvragen) is, zodat het voor 
iedereen duidelijk is welke vraag je gaat beantwoorden (zie hoofdstuk 2). 
Voor deze fase is het handig om naast een globale onderzoeksopzet een 
globale projectplanning te maken die je in de volgende fase verder 
uitwerkt. In hoofdstuk 3 leggen we uit hoe je met behulp van Excel zo’n 
globale projectplanning kunt maken. Deze fase wordt afgesloten met een 
schriftelijk overeenkomst tussen het projectmanagement en de opdracht-
gever/begeleider.

2  Het projectontwerp: in deze fase worden de inhoud en de planning van 
het projectplan uitgewerkt en kan het gebruik van een projectplannings-
programma zeer handig zijn. In hoofdstuk 4 leggen we uit hoe je zo’n 
planning met een officieel planningsprogramma als MS Project kunt 
maken.

3  De uitvoering: in deze fase ga je wat je in fase 2 bedacht hebt, in de 

Projectfasen

FIGUUR 1.4  De projectmanager
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praktijk uitvoeren. Je gaat bijvoorbeeld voor je onderzoek respondenten 
werven en vervolgens interviews afnemen bij de respondenten en hun 
gegevens verwerken. 

4  De implementatie: in deze fase wordt wat je in fase 2 hebt bedacht en in 
fase 3 hebt uitgevoerd toegepast. Als je bijvoorbeeld voor een bedrijf 
een nieuw softwareprogramma hebt ontwikkeld om gegevens beter te 
kunnen opslaan en terug te vinden, ga je dat eerst maken en uitprobe-
ren op een proefgroep. In de implementatiefase ga je dat programma in 
het hele bedrijf invoeren.

5  De rapportage en evaluatie: zeker voor onderzoek is dit een belangrijke 
fase. Je kunt nog zo’n goed onderzoek doen, maar als je daarvan niet op 
een goede en verantwoorde manier verslag doet is het onderzoek weinig 
zinvol. Onderzoek moet immers informatie opleveren die anderen kunnen 
gebruiken. Die informatie vinden ze als het goed is in je verslag.

In onderzoeksprojecten is er meestal geen sprake van implementatie, deze 
fase kun je dan overslaan. Daarentegen is in onderzoek de laatste fase, die 
van de rapportage en evaluatie, belangrijker dan bij de meeste andere 
soorten projecten. Het resultaat van je onderzoek is immers een artikel of 
een rapport, daarop word je beoordeeld. Besteed daaraan dus veel 
aandacht en trek daarvoor voldoende tijd uit. Dat geldt overigens ook voor 
de eerste fase, de start- of initiatiefase, hier leg je namelijk het fundament 
voor je project. Als dat fundament niet klopt, stort je project in een latere 
fase in. Let verder erop dat de tijd die je aan je onderzoeksproject besteedt 
een beetje gelijkmatig over de verschillende fasen is verdeeld.
Taylor (2009) geeft aan dat de grafiek van het verloop van de tijdsbesteding 
van een project op een dinosaurus lijkt. Een dunne kop, een dunne staart 
en een dikke buik in het midden. Pas op voor die dikke buik, bijvoorbeeld 
de tijd die nodig is voor de dataverzameling als die bestaat uit interviews, 
en schakel zo nodig assistentie in. De meeste tijd van de  projectmanager   
moet in de kop en de staart gaan zitten, daar worden de belangrijkste 
beslissingen genomen. De buik is vooral een kwestie van uitwerken van wat 
er in de kop is bedacht. En net zoals bij mensen is bij dinosaurussen de 
kop het belangrijkste onderdeel, daar vindt het meeste denkwerk plaats.

Taylor (2009) schetst ook de fasen in een falend project. Globaal komt dat 
op het volgende neer:
1 het project begint met enthousiaste reacties
2 dan ontstaat verwarring
3 gevolgd door teleurstelling
4 waarna een schuldige wordt gezocht
5 die gestraft wordt
6 waarna een buitenstaander komt die het project overneemt
7 en die buitenstaander ontvangt een royale beloning voor het succes

Ben je met een project bezig en herken je een van deze gevoelens, vraag je 
dan af of je wel goed bezig bent en kijk  nog eens goed naar de projectplan-
ning en de randvoorwaarden.

Project-
manager
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§ 1.3 Welke elementen spelen een rol bij een 
projectplan?

In de vorige paragrafen hebben we uitgelegd waarom een projectplan en 
projectmanagement belangrijk zijn. In deze paragraaf willen we dieper 
ingaan op de inhoud van een projectplan. 
In een projectplan spelen vijf elementen een belangrijke rol:
•  activiteiten
•  tijd
•  geld
•  middelen 
•  mensen

Activiteiten
Om een goede planning te kunnen maken moet je goed weten wat voor 
activiteiten je voor het project moet verrichten, in welke volgorde die 
voorkomen en in welke mate ze voorwaardelijk zijn voor elkaar. Bij het 
bouwen van een nieuw huis moet je bijvoorbeeld eerst inventariseren welke 
eisen de bewoner stelt. Daarna moet je een ontwerp en een begroting 
maken. Vervolgens moet je vergunningen aanvragen, personeel werven, de 
grond bouwrijp laten maken et cetera. Het is duidelijk dat je niet kunt 
beginnen met het bouwen voor je de vergunning hebt. De activiteiten zijn 
dus voorwaardelijk aan elkaar gekoppeld.
Voor een onderzoek moet je een probleemstelling met een onderzoeksvraag 
en doelstelling formuleren, een onderzoeksopzet schrijven, opzoeken wat er 
al bekend is over jouw onderwerp et cetera. Ook hier geldt de voorwaarde-
lijkheid. Je moet bijvoorbeeld eerst een vragenlijst hebben alvorens je data 
gaat verzamelen. In hoofdstuk 3 werken we die verschillende onderzoeks-
activiteiten verder uit. 
In die activiteiten zit vaak een volgorde. Een enquête kun je niet afnemen 
voordat die is opgesteld. Voor het opstellen moet je de populatie hebben 
vastgesteld. Elk van deze activiteiten kent een bepaalde duur. Door aan te 
geven welke activiteit na welke komt ontstaat er een tijdpad. Dit kun je 
weergeven in een Gantt-diagram (zie figuur 1.6). 

FIGUUR 1.5  Een verkeerde inzet van projectactiviteiten

Projectdefinitie

Uitvoering

Projectontwerp

Implementatie

Rapportage
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 FIGUUR 1.6 Gantt-diagram onderzoeksproject

Tijd
Tijd is een belangrijk aspect van projectmanagement. Een project kent 
meestal een begin- en een einddatum. De einddatum legt vast wanneer het 
project gerealiseerd moet zijn. Nadat de begin- en einddatum zijn vastge-
steld, kun je gaan kijken welke activiteiten je op welk moment moet 
ondernemen. Deze moeten worden ingevoerd in het Gantt-diagram. Je ziet 
dan direct wanneer je klaar moet zijn, zowel met het hele project als met de 
te onderscheiden activiteiten van het project. In het als figuur 1.6 afge-
drukte Gantt-diagram kun je bijvoorbeeld lezen dat je op 23 januari 2012 
de planning moet hebben afgerond. Lukt het niet om op tijd klaar te zijn, 
dan kun je kijken waar je extra mensen kunt inzetten. Voor het afnemen van 
enquêtes zou dit kunnen lukken, maar dan komen er wel extra kosten bij. 
Je merkt al hoe ingewikkeld het is. De activiteiten, mensen, middelen, 
kosten en tijd zijn onderling afhankelijk. Het ene kan niet zonder het 
andere. En dan hebben we het hier alleen nog maar over de planning en 
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nog niet over het uitvoeren daarvan. Bij het uitvoeren registreer je tijd, inzet 
en kosten en vergelijk je deze met je planning. En pas dan heb je vol-
doende informatie om een goede evaluatie te maken.

Geld
Als je het over tijd hebt, heb je het bij professionele projecten ook over 
geld. Bijvoorbeeld, meer interviewers om tijdwinst te boeken kost geld. Je 
zult misschien denken dat dit niet speelt bij het doen van thesisonderzoek, 
maar dat klopt niet helemaal. Ook daar moet je kosten maken, zoals 
reis- en kopieerkosten. Dus ga ook bij thesisonderzoek na of er extra 
kosten zijn waardoor het project gevaar kan lopen.

Middelen
Bij een bouwkundig project spelen middelen uiteraard een belangrijk rol, 
want je hebt bouwkundige materialen, gereedschap, steigers en dergelijke 
nodig om een huis te kunnen bouwen. Die middelen moeten op een 
bepaald moment beschikbaar zijn en heb je vaak niet de hele tijd nodig. Je 
kunt de steigers bijvoorbeeld voor een bepaalde periode huren, maar dan 
moet je wel weten voor welke periode. Voor dat laatste heb je je planning 
nodig. In veel onderzoek speelt dat minder, maar ook daarbij moet je 
bedenken of je bepaalde middelen nodig hebt, denk bijvoorbeeld aan een 
videocamera of andere (opname) apparatuur.

Mensen
Bij mensen moet je niet alleen denken aan het aantal mensen, maar ook 
aan de kwaliteiten van mensen. Natuurlijk maken meer handen het werk 
lichter, maar ze maken de communicatie ook ingewikkelder. Nog belangrijker 
dan het aantal mensen is de kwaliteit die zij met zich meebrengen. Voor het 
bouwen van een huis kun je niet volstaan met alleen metselaars, je hebt 
ook timmerlieden, loodgieters, schilders en dergelijk nodig. Ook bij een 
onderzoek moet je erover nadenken of je alle kwaliteit in huis hebt om het 
onderzoek goed uit te voeren. Heb je bijvoorbeeld iemand die goed kan 
interviewen, iemand die kan schrijven en iemand die statistische analyses 
kan uitvoeren?
De vijf genoemde elementen wijken enigszins af van de in de literatuur vaak 
genoemde TGKIO of GOTIK en KOFTIG  projectbeheersmodellen   (Grit, 2008). 
De in deze afkortingen genoemde letters betekenen het volgende:
•  T staat voor het door ons ook genoemde cruciale tijdselement. 
•  G staat voor het door ons ook benoemde aspect geld. 
•  K staat voor kwaliteit. Het is lastig om dit kwaliteitsaspect concreet te 

maken. Het is meer het resultaat van alle inspanningen. Een goed 
projectplan bevordert de kwaliteit, maar het is moeilijk om dit als 
onderdeel in een projectplan in te bouwen. Wel moet er sprake zijn van 
kwaliteitsbewaking. Als het goed is vindt die kwaliteitsbewaking plaats in 
de gesprekken die je voert met je begeleider en ook met een stuurgroep 
als je die hebt. Laat ook je teksten af en toe kritisch lezen door collega-
studenten of door andere betrokkenen. Deze activiteiten moet je 
uiteraard wel in je projectplan opnemen.

•  I staat voor informatie. Feitelijk is het projectplan al een vorm van 
communicatie en dus van informatie. Het geeft de opdrachtgever en 
andere betrokkenen een beeld van wat ze op welk moment kunnen 
verwachten. Het is belangrijk dat je die informatie aanpast aan je 
doelgroep. Daarom pleiten we ervoor een beknopt projectplan te maken 

Project-
beheers-
modellen
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voor je opdrachtgever of je begeleider en een uitgebreider projectplan 
voor de  projectleden  . In het geval van een thesisonderzoek zijn de 
projectleden de verschillende studenten die aan het thesisproject 
werken. Door aan hen een uitgebreid projectplan te geven weten zij 
precies wat zij van elkaar op welk moment kunnen verwachten. Bij 
grotere projecten, bijvoorbeeld bij de reorganisatie van een groot bedrijf, 
is het verstandig ook tussentijds de verschillende betrokkenen te 
informeren via nieuwsbrieven of informatieve bijeenkomsten. Wij hebben 
ervoor gekozen om informatie niet als apart projectelement op te 
nemen. Wij beschouwen het verschaffen van informatie als een van de 
vele activiteiten die je in een project moeten verrichten. Het is opvallend 
dat de projectactiviteiten die wij als apart element noemen, vaak niet als 
zodanig in projectbeheersschema’s als TGKIO zijn opgenomen. Wij 
denken dat het belangrijk is om nadat je hebt vastgesteld wat het doel is 
van het project, je als eerste vaststelt welke activiteiten dat vraagt, 
omdat je dan kunt vaststellen hoeveel tijd je nodig hebt en welke 
mensen je nodig hebt om die activiteiten te kunnen realiseren.

•  O staat voor organisatie. Zeker bij ingewikkelde projecten is een project 
meer dan een verzameling van mensen en moet er een goede projector-
ganisatie worden opgebouwd (zie figuur 1.7). Het moet duidelijk zijn wie 
de projectleider is. Bovendien is het vaak zinvol om subprojecten te 
onderscheiden met aparte subprojectteams. Die subprojectteams 
moeten uiteraard niet langs elkaar heen werken. Er moet een overleg-
structuur worden gemaakt om dat te voorkomen. Bij een thesisonder-
zoek speelt dat nauwelijks. Uit het projectplan moet duidelijk worden wie 
waarvoor verantwoordelijk is. Wel is het belangrijk dat alle informatie die 
noodzakelijk is voor de voortgang van het thesisproject, zoals het 
projectplan, belangrijke literatuur, vragenlijsten, databestanden en 
dergelijke voor alle projectleden makkelijk toegankelijk zijn. Wij adviseren 
dan ook om die informatie op een website te zetten die toegankelijk is 
voor alle projectleden op ieder moment van de dag, bijvoorbeeld Google 
Documents (zie paragraaf 2.2).

•  F staat voor faciliteiten, de door ons genoemde middelen, zoals opname-
apparatuur.

Van belang is dat je de genoemde beheersaspecten niet los van elkaar 
moet zien. Zij vormen een geheel en beïnvloeden elkaar wederzijds. Kies je 
bijvoorbeeld ervoor om in het RSI-onderzoek open interviews af te nemen 
(activiteit), dan zal dit veel tijd kosten. Het is dan de vraag of het je lukt om 
binnen het bestaande tijdsbestek je onderzoeksopdracht af te ronden. Het 
afnemen van enquêtes via een websurvey (internetvragenlijst) kost veel 
minder tijd en geld. Je hebt bijvoorbeeld geen reiskosten. Doordat je bij 
websurveys vaak veel non-respons hebt, is het alleen de vraag of de 
kwaliteit van je onderzoek dan voldoende is. Het is daarom belangrijk om 
alle genoemde beheersaspecten in een projectplan op te nemen, dus zowel 
de activiteiten, als de tijd, het geld, de middelen en de mensen. Je kunt die 
niet los van elkaar zien.
Op basis van het projectplan wordt vaak een Go or No go-beslissing 
genomen. De docent/begeleider krijgt tijdens het traject inzicht in de stand 
van zaken van het onderzoeksproject. Afwijkingen in de planning van tijd, 
inzet en kosten worden direct duidelijk. De docent kan die punten direct ter 
discussie stellen. Hij moet namelijk kunnen bepalen of de afwijking terecht 
is. Heeft iemand bijvoorbeeld veel minder gewerkt in een bepaalde periode? 

Projectleden
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Heeft die persoon er een beetje de kantjes van afgelopen en moet hij een 
daarom een cijfer krijgen dat afwijkt van de cijfers van de anderen? Of is de 
persoon in kwestie ziek geweest? Of is er een afspraak gemaakt dat hij in 
een latere fase meer wordt ingezet? Waarom heeft het afnemen van de 
enquêtes zo lang geduurd? Kwam dit doordat er in eerste instantie weinig 
respons was en er alsnog een niet geplande reminder is gestuurd? 
Misschien is hierdoor de afnameperiode langer geworden maar heeft dit 
wel een positief effect gehad op de kwaliteit van de onderzoeksresultaten. 
Het projectplan is dus een middel om zowel voor jezelf, als voor je begelei-
der en je opdrachtgever de kwaliteit van het onderzoeksproject te bewaken.

§ 1.4 Knelpunten in en randvoorwaarden voor het 
project

Veel projecten mislukken. Volgens het Chaos Report 2009 (Standish Group, 
2009) geldt dat voor bijna een kwart van de voor dit rapport geregistreerde 
informatietechnologieprojecten. Het is belangrijk om hiervan te leren en van 
tevoren de risico’s te inventariseren. Er zijn veel technieken om een 
risicoanalyse uit te voeren. Als je van tevoren vaststelt wat mogelijke 
knelpunten in je project zijn, kun je misschien al nadenken over mogelijke 
oplossingen. Het gaat te ver om hier dieper op deze analyse in te gaan, 
maar aan het eind van deze paragraaf geven we een eenvoudig voorbeeld 
van een dergelijke risicoanalyse. Wil je er meer over weten kijk dan als 
eerste oriëntatie op de site van Wikipedia (http://nl.wikipedia.org) en zoek 
daar op de termen risicomanagement en projectmanagement. Een recent 
boek over risicoanalyse en risicomanagement in projecten is Identifying and 
Managing Project Risk: Essential Tools for Failure-Proofing Your Project van 
Tom Kendrick (New York: AMACOM, 2009).

Bron: www.wijchen.nl
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Het grootste probleem dat veel projecten kennen is tijd- en middelen-
gebrek. Vaak mislukken projecten daardoor. Zoals in de inleiding al is 
aangegeven lukte het maar in een derde van de door de Standish Group 
geregistreerde informatietechnologieprojecten om binnen het geplande 
budget en de geplande tijd te blijven. Bij bijna een kwart van de overschrij-
ders werd het budget zelfs met meer dan 100% overschreden. En waar het 
de tijdsoverschrijding betreft, ging bijna de helft meer dan 100% over de 
geplande tijd heen. Bij scripties speelt die budgetoverschrijding vrijwel nooit 
omdat zij een laag budget hebben. Tijdsoverschrijdingen doen zich vaker 
voor. Wij hebben de indruk dat de meeste scripties en thesissen niet 
binnen de daarvoor geplande tijd worden gerealiseerd. Het is daarom 
interessant de risico’s vast te stellen die de oorzaak zijn van het uitlopen 
en het mislukken van projecten. In het eerder genoemde Chaos report vind 
je een top 10 van oorzaken van mislukking. We zullen die hier in relatie tot 
de hiervoor genoemde vijf  projectelementen   bespreken.

Activiteiten
Tijdens het plannen worden nogal eens activiteiten over het hoofd gezien 
waardoor het project uiteindelijk langer duurt dan gepland. Voor een 
thesisonderzoek geldt dat studenten bijvoorbeeld vaak vergeten dat 
begeleiders een aantal weken nodig hebben om een thesis te lezen en te 
beoordelen. In het volgende hoofdstuk zullen we een opsomming geven van 
onderzoeksactiviteiten en wijzen we je op problemen die zich hierbij kunnen 
voordoen. Mogelijk zijn ook wij activiteiten vergeten, ieder onderzoek kent 
zijn eigen specifieke activiteiten. Vul die dan zelf aan. Plan ruim, dat geeft 
ruimte om alsnog onverwachte activiteiten in te voegen. 

Tijd
Onze ervaring is, en dat wordt gesteund door de bevindingen in het Chaos 
report, dat er over het algemeen te krap wordt gepland. In de top 10 van 
factoren die bijdragen aan de mislukking van een project staat dat plannin-
gen vaak niet realistisch zijn. Een onderdeel als het werven van responden-
ten kost vaak meer tijd dan gepland doordat je bijvoorbeeld toestemming 
nodig hebt van het management van een bedrijf om aan de werknemers 
van het bedrijf een vragenlijst voor te leggen. Het verkrijgen van toestem-
ming is vaak een ingewikkelde en tijdrovende procedure. Bouw in je 
tijdsplanning ook duidelijke evaluatiemomenten in zodat je tijdig erachter 
kunt komen of het project dreigt uit te lopen en je eventueel moet ingrijpen. 

Geld
Hoewel thesisonderzoeken en scripties over het algemeen niet kostbaar 
zijn kunnen zich toch kosten voordoen waaraan je niet hebt gedacht, 
bijvoorbeeld de kosten voor het afdrukken van het rapport, reiskosten, 
kosten van literatuur, kopieën en dergelijke.

Middelen
Dit speelt vooral bij projecten als grote bouwprojecten en minder bij 
thesisonderzoeken en scripties. Ook bij thesis- en scriptieonderzoek kun je 
echter specifieke apparatuur nodig hebben, zoals videocamera’s die tijdig 
moeten worden gereserveerd. Zorg er voor dat je niet wordt geconfronteerd 
met het feit dat de videocamera’s zijn uitgeleend net op het moment dat jij 
ze nodig hebt.

Oorzaken 
mislukken 
project
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Mensen
In de top 10 van factoren die bijdragen aan de mislukking van een project 
gaat het drie keer om eigenschappen van mensen, wel van verschillende 
soorten mensen. Het grootste probleem bij veel projecten is de weerstand 
die projecten oproepen bij de uiteindelijke gebruikers van de projectresulta-
ten. Projecten leiden immers vaak tot verandering, bijvoorbeeld een andere 
manier van werken, of een andere manier van betalen zoals bij de invoering 
van de OV-chipkaart. Verandering leidt vaak tot weerstand. Mensen vragen 
zich bijvoorbeeld af waarom ze moeten veranderen terwijl het volgens hen 
op dat moment juist goed gaat. 
Je zult zeggen, maar daar heb ik bij een thesisonderzoek toch geen last 
van. Je hebt gelijk, niet in de zin van weerstand van gebruikers, maar wel in 
de vorm van weerstand van respondenten die niet willen meewerken, wat 
tot een hoge non-respons kan leiden. Denk er dus goed over na hoe je je 
respondenten het best kunt motiveren.
In veel boeken over projectmanagement vind je een apart hoofdstuk over 
change management. Daarbij speelt een goede communicatie een belang-
rijke rol. Het is belangrijk dat je gebruikers goed voorlicht over wat het 
project precies inhoudt. Je moet ze niet alleen wijzen op de voordelen die 
het op den duur kan opleveren, maar ook op de mogelijke nadelen die 
eraan kunnen kleven. Wees eerlijk! Staan de communicatieactiviteiten 
trouwens in je lijstje van activiteiten? Ook bij onderzoek speelt communica-
tie een rol, bijvoorbeeld in de werving van respondenten, maar ook in het 
achteraf informeren van respondenten over de uitkomsten van het onder-
zoek. Een aardig beknopt boekje op het gebied van change management 
met veel praktische tips is The Change Management Pocket Guide: Tools for 
Managing Change van Kate Nelson en Stacy Aaron (USA, 2005: Change 
Guides). 
Een andere categorie mensen, is de opdrachtgever. Het is belangrijk dat de 
opdrachtgever je steunt. Als je begeleider ‘gelooft’ in jouw project, commit-
ment toont, zal hij eerder geneigd zijn om je te steunen. Zorg dus ervoor 
dat je je begeleider goed op de hoogte houdt van de voortgang, vooral ook 
wanneer je veranderingen aanbrengt. Hij moet niet voor ongewenste 
verrassingen komen te staan.
De laatste categorie mensen wordt gevormd door de projectleden. Van die 
categorie maak je zelf deel uit. De in het Chaos report genoemde factoren 
waardoor het kan misgaan, zijn gebrek aan commitment en gebrek aan 
competentie. Wat betreft het gebrek aan commitment zie je in het lijstje 
van Taylor, over de fasen in een mislukt project, dat ook projecten die 
mislukken vaak zijn begonnen met gevoelens van enthousiasme. Dat 
gevoel van enthousiasme slaat in een project dat mislukt echter al snel om 
in gevoelens van verwarring en teleurstelling. Die gevoelens van verwarring 
en teleurstelling zullen tot een verminderde motivatie en inzet leiden; het 
teleurgestelde projectlid gelooft het wel. Als je met een aantal mensen aan 
het (thesis)project werkt, kan het gebrek aan inzet tot irritatie leiden. Het is 
daarom goed om tijdens het project momenten in te bouwen waarop je de 
gevoelens van de projectleden evalueert. Wat gaat er goed en wat niet en 
in welke mate zie je het project nog zitten? Wat zou er beter kunnen? Staan 
die evaluatiemomenten al in je lijstje van activiteiten?
Ook een gebrek aan competentie kan tot irritatie leiden. Denk bij het begin 
van het project goed na over de vraag of ieder projectlid de benodigde 
vaardigheden heeft om de hem toevertrouwde projectactiviteiten uit te 
voeren. Is projectlid X in staat om de statistische analyses op een verant-
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woorde manier uit te voeren? Wat is de kracht van ieder projectlid en wat 
de zwakte en vooral hoe kun je die kracht benutten en die zwakte ophef-
fen? Misschien is het handig als iemand in het kader van het opheffen van 
de zwakte een training gaat volgen, zich verder verdiept in het onderwerp of 
een adviseur inschakelt. Ook dit zijn activiteiten die je moet plannen. 

TABEL 1.1 Eenvoudige risicoanalyse

Risico Omschrijving Kans op mislukken 
(klein/midden/
groot)

Impact (klein/
midden/groot)

Oplossing

Activiteiten:
…
…

Tijd
Onderdelen die 
mogelijk gaan 
uitlopen:
…
…

Geld:
...

Middelen:
...

Mensen
Respondenten:
...
Opdrachtgever/
begeleider:
...
Onderzoekers:
...

§ 1.5 Voor- en nadelen van projectmatig werken
Mogelijk dat je tijdens het lezen van het voorafgaande je afvraagt of alle 
genoemde aspecten het project niet erg ingewikkeld maken. Je vraagt je 
misschien af of het echt nodig is dat je een projectplan maakt voor je 
onderzoek. Je zult misschien zeggen ‘Wij bouwen geen huis, wij willen 
gewoon weten waarom studenten van onze opleiding soms last hebben van 
RSI’. In deze paragraaf zullen we de voor- en nadelen van het maken van 
een projectplan nog eens op een rijtje zetten.
De voordelen zijn:
•  Het maken van een projectplan moet tijdswinst opleveren door een 

efficiëntere inzet van de beschikbare tijd en een betere planning.
•  Het maken van een projectplan bevordert een duidelijke communicatie, 

de gemaakte afspraken liggen immers vast.
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•  Het maken van een projectplan biedt betere evaluatiemogelijkheden. Het 
projectplan biedt de mogelijkheid om op ieder moment de voortgang van 
het project te evalueren doordat je precies weet wat in welke periode 
moet zijn afgerond.

•  Een bijkomend voordeel is dat je ervaring kunt opdoen met het maken 
van een projectplan, wat je positie op de arbeidsmarkt kan versterken. In 
het bedrijfsleven wordt immers veel met projectplannen gewerkt.

Een nadeel kan zijn dat het maken van het projectplan een doel op zich 
wordt dat (te) veel tijd vraagt. Daarom bespreken wij in dit boek zowel hoe 
je een globaal projectplan met Excel kunt maken, als hoe je een meer 
gedetailleerd projectplan met een professioneel programma als MS Project 
kunt maken. Uitgangspunt is dat het projectplan altijd een hulpmiddel moet 
zijn.

We gaan nu nog wat uitgebreider op de genoemde voor- en nadelen in.

Maar kost het maken van een projectplan dan niet erg veel tijd?
Ja, het kost veel tijd. Maar dit moet je afzetten tegen de opbrengsten. Door 
een goede planning te maken is de kans dat je op tijd klaar bent veel 
groter. Als het goed is, moet het tijdswinst opleveren. Je weet wanneer wie 
wat doet en welke kosten daaraan verbonden zijn. Met een goed project-
managementpakket kun je kosten verbijzonderen per activiteit, persoon, 
middel of tijdseenheid. Hierdoor is de kans klein dat er dubbel werk wordt 
verricht. En ook de kans dat er onnodig werk wordt verricht is klein. Als een 
taak niet in het projectplan staat, hoeft hij niet te worden uitgevoerd, tenzij 
jij denkt dat het een taak is die essentieel is voor het project. In het laatste 
geval moet je het projectplan bijstellen. Het projectplan maakt duidelijk wie 
wat wanneer moet doen. Ook de tijdsdruk die zo’n projectplan oplevert kan 
gunstig zijn. Als je weet dat de literatuurstudie in week 12 klaar moet zijn 
en je bent nu in week 11, dan weet je dat je niet veel nieuw materiaal meer 
moet verzamelen, maar dat je moet gaan afronden, want de gevonden 
literatuur moet ook nog worden verwerkt in een verslag. 

Wat is het nut van een evaluatie?
Zoals gezegd, een projectplan biedt je de mogelijkheid tot evaluatie van de 
voortgang. Als het projectplan aangeeft dat je in week 18 met het intervie-
wen van de respondenten moet starten en het is nu week 20, dan is het 
duidelijk dat je een probleem hebt dat je moet oplossen. Het voordeel van 
het gebruik van een projectplan is dat je tijdig signalen krijgt als er plan-
ningsproblemen zijn en je dus ook op tijd de noodzakelijke maatregelen 
kunt nemen. De meest gehanteerde oplossing is dat je de projectduur 
verlengt, maar dat betekent waarschijnlijk dat je later afstudeert. Het is 
handig om te kijken of er ook ander oplossingen zijn. Wel is het zaak om in 
de planning duidelijke evaluatiemomenten op te nemen. Je kunt die 
bijvoorbeeld laten samenvallen met de besprekingen met je begeleider, dan 
is die ook direct op de hoogte van de voortgang en de daaruit voortvloei-
ende problemen. 

Hoezo communicatie?
Een van de opbrengsten van projectmanagement is het projectplan. Het 
projectplan kun je opvatten als communicatiemiddel voor de opdrachtgever 
en voor de teamleden van het project. Het schept duidelijkheid en een vorm 
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van gemeenschappelijkheid. Je weet waaraan je toe bent en het is het 
werkplan van jullie als groep. Gaat er iets mis, dan kun je teruggrijpen op 
de gemaakte afspraken: het projectplan. Het is daarom, zoals al eerder 
aangegeven, zaak dat er regelmatig wordt geëvalueerd, dat voorkomt 
opmerkingen achteraf in de trant van dat projectmedewerker X eigenlijk niet 
zoveel aan het project heeft bijgedragen. Commitment is essentieel voor 
het welslagen van een project. Problemen moeten daarom zo snel mogelijk 
worden gesignaleerd en opgelost.
Is je begeleidende docent de opdrachtgever, dan vormt het projectplan het 
contract dat je met hem afsluit. In dit contract staat gespecificeerd wat je 
wanneer gaat doen, wie het gaat doen, waarom en wat het gaat kosten.
Tijdens het project kan het voorkomen dat je afwijkt van het projectplan. Dit 
zul je moeten verantwoorden aan je opdrachtgever. Hij kan dan het project 
bijsturen, bijvoorbeeld door te beslissen dat bepaalde onderdelen kunnen 
vervallen, of meer tijd toe te staan. 
Als uitvoerder van het project is het belangrijk te weten van welke activitei-
ten en/of personen je afhankelijk bent. Wat voor jou de gevolgen zijn als er 
wordt afgeweken van het projectplan. Wie en/of wat afhankelijk is van jou, 
voor het geval jij, terecht of niet terecht afwijkt van je planning.

Zijn er dan helemaal geen gevaren of nadelen?
Doordat het projectplan meer partijen moet dienen, loop je het risico dat 
wanneer je een projectplan schrijft dit voor de opdrachtgever te detaillis-
tisch is, terwijl het voor de projectmedewerkers te globaal is. De vraag is 
dan ook of het projectplan voor alle partijen hetzelfde moet zijn. Daarvoor 
moeten we ons verplaatsen in de genoemde personen. De opdrachtgever 
c.q. docent is niet zozeer geïnteresseerd in details. Hij moet beslissingen 
nemen. Hij kijkt globaal of doelen behaald zijn binnen gestelde normen. 
Voor het management en de opdrachtgever is het soms beter een globale 
planning te maken, zodat zij in een oogopslag kunnen zien welke producten 
wanneer worden geleverd.
Voor de projectleden geldt een ander verhaal. Zij dienen inzicht te hebben 
in meer gedetailleerde aspecten, vooral de aspecten waarbij zijzelf recht-
streeks betrokken zijn. Als je bijvoorbeeld een groot feest plant waarvoor je 
een feesttent moet opbouwen, dan is het voor de opdrachtgever voldoende 
om te weten wanneer met die opbouw wordt begonnen en wanneer die is 
afgerond. Voor de persoon die verantwoordelijk is voor de bouw van de 
feesttent is dat niet voldoende. Hij moet weten wanneer het materiaal 
beschikbaar is om de tent bouwen, wanneer hij vergunningen moet aanvra-
gen, hoe en wanneer hij de stroomvoorziening moet regelen et cetera. Dit 
mondt vaak uit in zeer gedetailleerde projectbeschrijvingen, waarbij vooral 
de planning in de tijd cruciaal is.
Wel moet voortdurend gelden dat de projectplanning een hulpmiddel is om 
de projectactiviteiten te overzien, te plannen en te beheersen. Het moet 
geen doel op zich worden. Het projectplan moet tijdswinst opleveren 
doordat je efficiënter kunt werken. Het moet geen blok aan het been 
worden.
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§ 1.6 Welke hulpmiddelen zijn er?
Er zijn zeer uitgebreide   planningspakketten, zoals MS Project, Primavera P3 
en Prince 2. Deze programma’s zijn vooral geschikt voor het projectteam, 
dus voor het meer gedetailleerde werk. Zij genereren vaak de informatie 
voor het projectplan voor de beslissers. In dit boek gaan we uit van MS 
Project voor de meer  gedetailleerde planning   (MS Project is tegen geringe 
kosten te verkrijgen  via www.surfspot.nl voor aangesloten onderwijsinstel-
lingen). 

FIGUUR 1.8 Voorbeeld van MS Project

Ook met VISIO, een Microsoft-programma dat voor studenten maar €15 
kost, kun je projectplannen en  Gantt-diagram  men maken. Het is een 
programma om ingewikkelde gegevens te visualiseren, zoals informatie over 
een project. Het programma is voor het maken van een projectplan minder 
bekend. Op de website geven we daarover meer informatie.
Voor een meer  globale planning  , bijvoorbeeld voor de opdrachtgever, 
gebruiken we Excel. Het streven is hier om het projectplan op één bladzijde 
te presenteren. 
We zullen in dit boek en op de bijbehorende website het voorbeeld, dus het 
onderzoek naar RSI-klachten bij studenten, zowel met Excel als met MS Pro-
ject uitwerken. Op de website vind je zowel een handleiding voor Excel als 
voor MS Project.

Waarom een moeilijk programma als MS Project gebruiken als het ook 
makkelijk met Excel kan?
Het voordeel van het gebruik van MS Project is dat het ook in het bedrijfs-
leven vaak wordt gebruikt om projecten te plannen en te controleren. Je 
kunt dus nu door je onderzoek projectmatig op te zetten en uit te voeren de 
vaardigheid leren om met een programma als MS Project te werken. Dat 
verhoogt je marktwaarde; je wordt daardoor voor werkgevers interessanter.
Ook in Excel kun je tijdbalken maken. Wil je meer gedetailleerde informatie 
onderling integreren en samenhang creëren, dan vergt dit veel Excel-kennis 
en heel veel tijd om dit te realiseren omdat Excel daarvoor niet is gemaakt 
en MS Project wel. Ons advies is, gebruik Excel voor de globale planning en 

Plannings-
software

Gedetailleerde 
planning

Gantt-diagram

Globale 
planning
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MS Project (of een ander planningspakket) voor het meer gedetailleerde 
werk.

In de komende hoofdstukken laten we zien hoe je zowel met Excel als met 
MS Project een projectplan kunt maken. Daarbij gebruiken we het RSI-the-
sisproject als voorbeeld.
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Samenvatting

�  Een project is een afgerond geheel van 
activiteiten die erop zijn gericht een 
bepaald doel in een vastgestelde 
periode te bereiken. Bij projectmatig 
werken is er sprake van projectmanage-
ment. Het project wordt in fasen 
uitgevoerd door de projectleden onder de 
verantwoordelijkheid van een projectma-
nager ten behoeve van een opdrachtge-
ver. Soms is er ook sprake van een 
stuur- of klankbordgroep en/of advi-
seurs. Bij grote projecten is er zelfs 
sprake van een projectorganisatie. Een 
project bestaat meestal uit verschillende  
fasen. Het project begint met de fase 
van de projectdefinitie. Als er overeen-
stemming is over de inhoud, de globale 
planning en de randvoorwaarden, dan 
wordt er meestal een projectontwerp 
gemaakt. Daarbij spelen vijf elementen 
een belangrijke rol:

 –  de activiteiten
 –  de tijd
 –  het geld
 –  de middelen
 –  de mensen

�   Veel projecten worden niet binnen de 
geplande projecttijd gerealiseerd, 
doordat er onvoorziene omstandigheden 
zijn. Het is van belang om bij aanvang 
van het project een goede risicoanalyse 
te maken. 

�  Nadat een goed projectplan is gemaakt, 
waarmee iedereen heeft ingestemd, 
wordt het project uitgevoerd. Soms 
maakt de implementatie, bijvoorbeeld 
van een nieuwe werkwijze, deel uit van 
die uitvoering. Tot slot wordt het project 
geëvalueerd en wordt er gerapporteerd. 

�   De voordelen van projectmanagement en 
het gebruik van een projectplan zijn dat 
zij duidelijkheid geven. Het projectplan 
biedt een goede planning en overzicht. 
Bovendien is het een communicatiemid-
del dat iedereen op de hoogte brengt 
van wat er van hem wordt verwacht. 
Daardoor is een betere controle mogelijk 
en kan er efficiënter worden gewerkt. 

�   Het gevaar bij het gebruik van één 
projectplan is dat het voor sommigen, 
bijvoorbeeld de opdrachtgever, te 
detaillistische en voor anderen, bijvoor-
beeld de projectmedewerkers, te globaal 
is. Het hanteren van een globale naast 
een meer gedetailleerde planning kan 
dan een oplossing zijn. Een ander gevaar 
is dat het projectplan een doel op zich 
wordt. Het projectplan moet altijd een 
hulpmiddel blijven.

�   Om een globale planning te maken kun 
je het beste Excel gebruiken, voor een 
meer gedetailleerde planning genieten 
pakketten als MS Project, Primavera P3 
en Prince 2 de voorkeur.


