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1 INLEIDING 
Dit boek bevat een methode die met succes toegepast is op een brede waaier van projecten: in de 

KMO, grote onderneming en bij de overheid.  

Ook vandaag blijft een mislukt project de maatstaf. Naar schatting halen slechts 3 projecten op 10 

(30%) de gestelde doelstellingen en objectieven waarmee het project startte. 

In vele gevallen is de mislukking helaas in het project ingebouwd. Het ontwerp van het project 

gebeurt te weinig beargumenteerd. Dit leidt tot een ondoordachte projectstart die permanent 

correctiewerk vereist, meestal op een moment dat er geen tijd meer over is. 

Dit eBook beschrijft een 4-stappenplan om een idee projectklaar te maken. Projectklaar wil zeggen 

dat het doordacht is om met een bestaande projectmanagementmethode uit te werken. 

Voor de concrete uitwerking baseert het stappenplan zich op bestaande technieken die reeds 

succesvol bleken, gedocumenteerd werden en waarvan de kennis wijdverbreid is. Consulteer voor 

deze technieken andere specifieke bronnen. 

1.1 PROJECT PLAN DESIGN 

1.1.1 EEN CREATIEF ONTWERPPROCES 
Een idee projectklaar maken is een iteratieve oefening met de kenmerken van een ontwerpproces. 

Door op systematische wijze het idee van verschillende kanten te bekijken, evolueert het naar een 

doordachte oplossing met haalbare aanpak.  

Hiervoor is de inzet nodig van creatieve competenties zoals vindingrijkheid, flexibel denken, 

wegblijven van vastgeroeste denkpatronen of inventief omspringen met ervaring. Én niet te 

vergeten: binnen een vastgelegd – soms heel strikt opgelegd – kader door een opdrachtgever. 

Een idee projectklaar maken, is dus een kwestie van puzzelen met opties, mogelijkheden en 

varianten. Puzzelen zoals het vullen van een doos met een stapel items. De opdrachtgever zal de 

grootte en de vorm van de doos bepalen: hoeveel budget beschikbaar is, wanneer de oplevering 

voorzien is, en hoeveel risico er genomen mag worden. Je start met een lege doos en een stapel 

items, vervolgens start je met inladen, uitladen, passen, verleggen tot je alle items in de doos krijgt 

en kan sluiten. In dit proces zullen items ook geen plaats in de doos vinden en naar een andere doos 

verwezen worden of gewoonweg in de vuilnisbak verdwijnen. 

1.1.2 HOUVAST VOOR UITVOERING EN OPLEVERING 
Het eindpunt van dit ontwerpproces is een schriftelijke neerslag in presentaties, lijsten, 

evaluatiematrices en andere documenten die samen het denkspoor documenteren. 

Deze documentatie is een cruciaal instrument voor het uitvoerend project team. 

Enerzijds bevat de documentatie de oorspronkelijke probleembeschrijving, de verschillende opties 

en uiteindelijk geselecteerde oplossing en aanpak. Wanneer de projectuitvoering een lange 

doorlooptijd heeft of frequente personeelswissels zal de oorspronkelijke aanpak regelmatig 

gechallenged worden. De documentatie zal dan zowel focuspunt als rechter zijn voor de 

projectdeelnemers om deze varianten snel te verlaten. 

Anderzijds kunnen door het evoluerend inzicht of door personeelswissels in de Opdrachtgever de 

oorspronkelijke afspraken onder druk komen.  In dit geval is de documentatie een ankerpunt tijdens 

de acceptatie van de opgeleverde oplossing.  
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1.2 STAPPENPLAN 
Het Project Plan Design omvat vier stappen: 

Stap 1 – Probleem isoleren 

 

Alles start met een goed begrip van de situatie.  

Dit is een stap waarin de nadruk ligt op het onderzoek van de omgeving, de probleemstelling, de 

aanleiding, de historiek en reeds uitgevoerde (deel)projecten. 

Het eindpunt van deze stap is een duidelijk inzicht in het probleem, eventueel opgedeeld in 

deelproblemen. De omschrijving van een probleem gebeurt minstens door een scope beschrijving 

met de elementen in- en buiten de scope van de probleemstelling. Specificatieoverzichten kunnen 

de scopelijsten eventueel aanvullen. 

Stap 2 - Oplossing kiezen 

Elk probleem heeft meerdere oplossingen die een afweging vereisen ten opzichte van elkaar en van 

de nuloptie, de optie waarin het probleem blijft bestaan en iedereen ermee leeft.  

 

Stap 2 omvat de generatie en evaluatie van verschillende oplossingsvarianten om het vastgestelde 

probleem op te lossen. 

Het eindpunt van deze stap is een overzicht van de mogelijke oplossingen voor de probleemstelling, 

de voorkeursoplossing en de motivatie voor deze keuze. 
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Stap 3 - Aanpak bepalen 

De realisatie van de voorkeursoplossing kan opnieuw op meerdere manieren gebeuren, bijvoorbeeld 

als één geheel of in stapjes. Elke manier heeft zijn voor- maar ook nadelen waarbij sommigen leiden 

tot enorme risico’s die de opdrachtgever mogelijk niet kan aanvaarden. 

 

Stap 3 omvat de generatie en evaluatie van verschillende variant om de gekozen oplossing te 

realiseren. 

Het eindpunt van deze stap is een overzicht van de mogelijke varianten om de probleemstelling aan 

te pakken, de voorkeursaanpak en motivatie voor deze keuze. 

Stap 4 - Aansluiten op de verwachtingen 

Aan het einde van stap 3 zou je denken dat het Project Plan Design volledig is. In een ideale wereld is 

dit het geval. 

In de praktijk botst een Project Plan Designer op de grenzen die de opdrachtgever stelde met 

objectieve beperkingen zoals het budget, de tijd of de aanvaardbare risico’s, of ronduit subjectieve 

zoals bijvoorbeeld oplossingsvoorkeur, een niet-in-deze-organisatie reflex of leiderschapstekort om 

de voorgestelde veranderingen te implementeren. 

 

Stap 4 is de echte puzzelstap. Met de stukjes uit stappen 2 en 3 puzzelt de Project Plan Designer een 

oplossing in elkaar die binnen de verwachtingen van de opdrachtgever past. 

1.3 DEELNEMERS 

1.3.1 DE OPDRACHTGEVER 
De opdrachtgever is – bij voorkeur - één persoon die bevoegd is voor de activiteit of proces waarin 

het probleem zich voordoet. Bovendien beheert deze persoon ook het budget om een project uit te 

voeren om dit probleem op te lossen.  
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In organisatorische context is de opdrachtgever voor een kleine organisatie doorgaans de 

bedrijfsleider of zaakvoerder, in een non-profit context een coördinator of zakelijk 

verantwoordelijke. In overheidscontext komt het budget bij de opdrachtgever-ambtenaar terecht 

door opname in een begrotingsgoedkeuring of na een aanbesteding. Dat is nagenoeg hetzelfde als in 

een grote organisatie waar een formele delegatie naar deze persoon als budget eigenaar gebeurt. 

De mate van beide kenmerken – probleemeigenaar én budgeteigenaar - in het profiel van de 

opdrachtgever zijn belangrijke parameters in de voorspelling van projectsucces.  

 Hoe meer de opdrachtgever het probleem ervaart, hoe sterker zijn engagement om het op 

te lossen. 

 Hoe onafhankelijker de opdrachtgever zijn budget kan beheren, hoe sterker de aansturing 

met financiële impulsen - in min én plus – naar het voor de Opdrachtgever gewenste 

resultaat. 

1.3.2 DE KENNISEXPERT 
De kennis van de opdrachtgever over een probleem neemt af als het specifieker wordt. In zo’n geval 

doet een opdrachtgever een beroep op de persoon die deze kennis wel beheerst, de kennisexpert.  

De rol van een kennisexpert is de verstrekking van kennis, inzicht en ervaringen om het probleem in 

kaart te brengen, en mogelijke oplossingen aan te brengen of af te toetsen. 

Opgelet! De opdrachtgever kan ook de rol van kennisexpert opnemen maar omgekeerd heeft een 

kennisexpert niet automatisch de bevoegdheid van de opdrachtgever. De minder ervaren Project 

Plan Designer kan zich teveel vastbijten in een probleem waardoor de invloed van de kennisexpert 

subjectief toeneemt waardoor de kennisexpert zowel de oplossing als de aanpak zodanig bijstuurt 

dat ze niet meer aansluit op de behoefte van de opdrachtgever. 

1.3.3 DE PROJECT PLAN DESIGNER 
De Project Plan Designer is de persoon die samen met de opdrachtgever en de kennisexperts het 

probleem identificeert, afbakent en vervolgens een plan ontwerpt om het afgebakende probleem op 

te lossen. 

De Project Plan Designer werkt zeker op de specifieke elementen van een project: de identificatie en 

afbakening van het probleem, de keuze van de oplossing en de aanpak. 

Specifiek is hier een synoniem van uniek. Het zijn elementen die uniek zijn aan dit project in 

tegenstelling tot herbruikbare elementen die gelden voor meerdere projecten zoals de governance, 

een aantal strategieën voor communicatie, configuration of change management. Veel organisaties 

hebben hiervoor standaarden bepaald en uitgeschreven. Elk project moet deze elementen 

overnemen en toepassen. In uitzonderlijke gevallen zal een Project Plan Designer ook alle generieke 

elementen bepalen. 

De specifieke en generieke elementen vormen samen de volledige projectomschrijving 

samengebracht in een Project Initiation Document dat het projectcontract vormt klaar voor 

uitvoering. De aftekening van dit document is tegelijk de acceptatie van de activiteiten en bijgevolg 

het einde van de opdracht van de Project Plan Designer. 
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2 HET PROBLEEM ISOLEREN 
Het ontwerp van een projectplan start direct met de belangrijkste stap: de afbakening van het idee 

of probleem. 

Aan het einde van het project zal de opdrachtgever het opgeleverde resultaat evalueren in de 

werkelijke context en dan vaststellen of er na de projectoplevering een oplossing is, of minstens een 

verbetering.  

De evaluatie van de acceptatie wordt sterk beïnvloed door de mate van ondubbelzinnigheid in de 

afbakening van het probleem of idee bij de start van het project, en door de mate van loyaliteit aan 

de gemaakte afspraken door de opdrachtgever. De succesfactoren voor een succesvolle acceptatie 

zijn bijgevolg: 

 Een uitgepuurde lijst met zo objectief mogelijk bepaalde meetcriteria die de afbakening 

kwantificeren, verhoogt de duidelijkheid en vermindert de dubbelzinnigheid die elke 

omschrijving kenmerkt. 

 De permanente afstemming tussen project team en opdrachtgever moet de loyaliteit aan de 

definitie onderhouden. Dit is een taak van de uitvoerend project manager gebruikmakend 

van Change Management technieken1. 

Helaas is de acceptatie een menselijke, en bijgevolg subjectieve aangelegenheid. Zelfs de meest 

ervaren project managers en loyale opdrachtgevers streven de perfectie na en ervaren maar een 

complete voldoening wanneer het idee volledig uitgewerkt is, of het probleem volledig verholpen. 

Dit onvoldaan gevoel resulteert 

 ofwel in één of meerdere vervolgprojecten, 

 ofwel in een discussie tussen opdrachtgever en projectuitvoerder die wordt beslecht op 

basis van de probleembeschrijving en -afbakening.  

Aangezien perfectie niet van de wereld is, schuilt achter deze tweesprong de sleutel tot projecten 

die als goed of als gefaald ervaren worden. Wanneer de opdrachtgever aanvaardt dat het project 

gerealiseerd heeft wat bepaald werd en dat een vervolgtraject onvolkomenheden zal verholpen, 

krijgt het project de subjectieve waardering: geslaagd. In het andere geval, zelfs bij volledig realisatie 

van het project volgens de afspraken, blijft het onvoldaan gevoel en de score: gefaald. 

2.1 INVENTARISEREN 
De inventarisatie van het probleem blijft een creatieve taak. Er bestaat geen vast routeplan om het 

exacte probleem te benoemen en omschrijven. Het is een taak van de Project Plan Designer om op 

basis van kennis en ervaring en met behulp van gedocumenteerde technieken het probleem in kaart 

te brengen. Persoonlijke vaardigheden zoals luisterbereidheid, open blik, analytisch én synthetisch 

inzicht, presentatie- en communicatievaardigheden helpen, evenals een aantal karakteriële 

eigenschappen zoals begripsvol zijn en geduld. 

Het startmateriaal voor de inventaris is te vinden in 3 grote bronnen: interviews, gegevens en de 

situatie. De eerste twee bronnen zijn aangeleverd door de opdrachtgever of kennisexpert, de derde 

volgt uit een plaatsbezoek door de Project Plan Designer. 

 De bron Interviews is gebaseerd op gesprekken en workshops met belanghebbenden die op 

één of andere manier gelinkt zijn aan het probleem. De belanghebbenden zijn de 

opdrachtgever en de kennisexperts aangevuld met personen die volgens hen ook een 

                                                           
1
 Zie Change Management technieken zoals ADKAR® 
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invalshoek van het probleem kunnen belichten. Al deze belanghebbenden zullen mondeling 

toelichting geven over het probleem, in sommige gevallen onderbouwd met schriftelijke 

elementen zoals probleemrapporten, eerdere analyses of wensen- en behoeftelijstjes. 

 De bron Gegevens omvat een geheel van gekwantificeerde gegevens die het probleem in 

kaart brengen. Deze gegevens zijn bewaard doorheen een langere periode in 

gegevensverzamelingen (data-sets), eventueel in een data warehouse of data mart. Deze 

bron levert de meest objectieve gegevens, in zoverre de verzameling van de basisgegevens 

correct, systematisch en eenvormig gebeurde. 

 De bron Situatie laat de Project Plan Designer het probleem ervaren, bij voorkeur in de 

werkelijke context, indien niet mogelijk in een simulatieomgeving van de werkelijkheid.  

In de projecten waarin dit mogelijk is, zal de Project Plan Designer het probleem beter 

doorgronden die de samenwerking met de opdrachtgever op zijn beurt positief beïnvloed. 

De beste inventaris baseert zich op een cocktail van de 3 bronnen. 

Het documenteren van het gebruik van deze bronnen is de taak van de Project Plan Designer. De 

documentatie omvat interviewverslagen, overzichten van de aangeleverde gegevensbronnen en 

verslagen van de plaatsbezoeken. 

De Project Plan Designer moet er op toezien dat hij het probleem niet internaliseert, het probleem 

niet ervaart als zijn probleem. Hij moet zijn rol als buitenstaander koesteren en behouden om op zo 

objectieve mogelijke manier de situatie te documenteren en de afbakening voor te bereiden. 

2.2 SCHERPSTELLEN 
De deelstap Inventariseren levert een hele boel informatie op aangevuld met persoonlijke indrukken 

van de Project Plan Designer. De nadruk verschuift in deze deelstap van analyse naar synthese, van 

het onderzoek naar een verhaal, van divergentie naar convergentie. 

De Project Plan Designer distilleert een probleemstelling en –omschrijving en lijnt die zo strikt als 

mogelijk af door 2 lijsten op te stellen:  

 de lijst met de elementen die tot de probleemstelling behoren, de in-scope lijst en 

 de lijst met elementen die er niet toe behoren, de out-of-scope lijst 

Gebruik maken van scope categorieën zoals de doelgroep in scope, de processen in scope, de tools 

in scope, de afdelingen in scope enzovoort verhoogt de lees- en begrijpbaarheid van de scope lijsten. 

Van beide lijsten is de out-of-scope de belangrijkste. Deze lijst zal het projectteam tijdens de 

projectuitvoering beschermen voor scope creep, het fenomeen waarbij een project permanent 

uitdijt door het toevoegen van elementen aan de scope. Alleen al om dit fenomeen te counteren, is 

deze stap cruciaal. 

Aan het einde van deze deelstap is het voor iedereen duidelijk wat het probleem is dat een oplossing 

vereist. De minimale documentatie is een probleemomschrijving en de scope en out-of-scope lijsten. 

2.3 MEETPUNTEN VASTLEGGEN 
Zowel tijdens het Project Plan Design als de uitvoering verwerven opdrachtgever en kennis experts 

nieuwe of diepere inzichten, beter bekend onder de naam “voortschrijdend inzicht”. Hierdoor 

kunnen opdrachtgevers en kennis experts het probleem doorheen de tijd op een andere manier 

bekijken en interpreteren. 

Hoe meer tijd verloopt tussen Project Plan Design en de Oplevering, hoe groter de afwijking tussen 

de oorspronkelijke en de huidige interpretatie wordt. 
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Om problemen door herinterpretatie tijdens de uitvoering en bij de acceptatie van de Oplevering te 

vermijden, bepaalt de Project Plan Designer neutrale Objectieven en Meetpunten.  

De kwantificering in meetpunten voor de gestelde objectieven vermindert de afhankelijkheid van de 

interpretatie van de opdrachtgever. De ideale acceptatie vervelt dan tot het aflopen van een 

ondubbelzinnige checklist met ja/nee keuzes. 

2.4 PROBLEEMRISICO’S IN KAART BRENGEN 
Als laatste stap inventariseert de Project Plan Designer de risico’s die verbonden zijn met de 

probleemomschrijving en bedenkt mitigerende maatregelen voor de hoog scorende risico’s. 

Een probleemrisico ontstaat door de gemaakte keuzes voor de afbakening van het probleem. Door 

elementen mee in de scope of juist buiten de scope te plaatsen, creëert de Project Plan Designer zelf 

– bewust, maar veelal onbewust - risico’s voor de verdere uitvoering van de het project. De 

toevoeging van een element aan de scope of de verplaatsing van een out-of-scope item naar de 

scope, resulteert immers in aanzienlijke meerwerken, voor het project plan design als voor de 

uitvoering. 

In de Zwitserse Alpen groeit de appelsoort Uttwiler Spätlauber.  

Een lokale boer – Hans – erft een veld met een boomgaard, het Verreland. Helaas zijn er 

tussen de locatie van de boerderij - waar de boer ook appels van andere boomgaarden 

verwerkt en verpakt – en dit veld twee ravijnen waarvan één gevuld met water. 

 

Op basis van zijn ervaring weet Hans dat hij de boomgaard met snoeiwerken en 

geschikte verzorging winstgevend kan uitbouwen als hij erin slaagt om de oogst aan een 

redelijke kostprijs in zijn boerderij kan krijgen voor verwerking en verpakking. 

Diverse interviews, een plaatsbezoek aan het veld en inzicht in onderzoeksresultaten 

van de universiteit van Zürich tonen de potentiële winstgevendheid van het veld aan. 

Hans sluit de verplaatsing of ontdubbeling van zijn verwerkingscapaciteit uit. Hij ziet op 

tegen de vergunningslast en bijhorende tijdsinvestering. Deze piste is onmiddellijk 

afgesloten en valt buiten het bestek van de opdracht die hij toevertrouwt aan een 

consulting groep die het opzetten van projecten als specialisme heeft. 



© k°squad Alle rechten voorbehouden 10 van 29 

 

 

Hans en de Project Plan Designer bepalen volgende meetpunten als evaluatiecriteria om 

bij de afsluiting van het project zullen aantonen of het project geslaagd dan wel gefaald 

is. 

 

Hans en de Project Plan Designer evalueren de uitgangspunten en stellen vast de 

gekozen afbakening mogelijk tot ongewenste neveneffecten kan leiden. 
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3 OPLOSSING KIEZEN 
De keuze van een oplossing kan pas starten als de probleemstelling volledig in kaart gebracht is: de 

omschrijving, de scopelijsten, de objectieven en de meetpunten.  

Een wilde keuze voor een oplossing kan er toe leiden dat het verkeerde probleem een oplossing 

krijgt. Deze aanpak is meestal ingegeven door persoonlijke voorkeuren voor een bepaald product of 

dienst van de Opdrachtgever of Project Plan Designer. Een voorbeeld maakt het duidelijker. De 

Opdrachtgever wil absoluut een sportwagen van een topmerk aankopen, helaas is de 

probleemstelling de verplaatsing van een grote last doorheen woestijngebied. In dit geval zou een 

4x4 een meer geschikte keuze zijn, of een vrachtwagen, of een vliegtuig, of een kameel, of…  

Dit is een andere vaststelling. Meerdere oplossingen kunnen een probleem oplossen, al zal elke 

oplossing bepaalde probleemaspecten beter oplossen dan andere.  

De keuze van de oplossing is bijgevolg een afweging tussen criteria waarbij het belang van een 

criterium project specifiek is. Hetzelfde criterium kan in project 1 veel minder belang hebben dan in 

project 2. In ons voorbeeld, de beschikbaarheid van benzine voor een project met een verplaatsing 

doorheen een woestijn zal een andere belang hebben dan voor een verplaatsing doorheen stedelijk 

gebied waar frequent tankstations. 

3.1 OPLOSSINGSRICHTING BEPALEN 
Wanneer de contouren van het probleem duidelijker worden, zullen Project Plan Designer en 

Opdrachtgever reeds mogelijke oplossingsopties lijsten. Deze lijst wordt in deze stap verder 

aangevuld. 

3.1.1 OPLOSSINGSOPTIES GENEREREN 
De oplossingsopties voor de probleemstelling ontstaan uit de vindingrijkheid en ervaring van de 

belanghebbenden van het toekomstige project. Belangrijke inspiratiebronnen zijn: 

 Gelijkaardige problemen in andere omgevingen  

 Leveranciers die producten en diensten komen voorstellen 

 Hogescholen of universiteiten die onderzoeken publiceren 

Hoewel de optielijsten een zeker lengte kan krijgen, zal er door de Opdrachtgever en Project Plan 

Designer een voorselectie gebeuren tot een 3-tal onderzochte opties.  

De Project Plan Designer en Hans nemen rustig de tijd voor een gesprek en beginnen 

samen te brainstormen. Van het ene idee komen ze op een ander. 

Uiteindelijk besluiten ze dat er 3 mogelijke richtingen zijn die ze de moeite vinden om 

verder te onderzoeken: 
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Deze voorselectie is eigenlijk minder onschuldig dan het lijkt, de persoonlijke voorkeuren en soms 

wel beperkte kennis over de opties hebben een doorslaggevende rol in dit proces. Hier kunnen 

waardevolle oplossingen met een vingerknip verdwijnen. Het is de Project Plan Designer die zich van 

dit onbewuste proces beducht moet zijn en actief weerstand bieden tegen te snelle uitsluitingen van 

waardevolle oplossingsopties. 

3.1.2 DE NULOPTIE 
Het lijstje oplossingsopties moet ook de optie “niets doen” bevatten. Deze optie is voor de meeste 

teams niet aantrekkelijk want doorgaans is het sentiment dat “er daar iets aan moet gebeuren”.  

De evaluatie van de nuloptie is een nuttige oefening omdat ze zowel de rationale geeft om een 

andere optie te kiezen, als de randvoorwaarden die de gekozen optie zal krijgen op het vlak van 

budget en timing. De nuloptie zal immers kosten genereren door fouten of extra werk en zolang dit 

doorloopt zijn dit verloren kosten. Wanneer de gekozen oplossing die kosten kan opheffen, heeft de 

gekozen optie een budget gebaseerd op een terugverdieneffect. Dit effect is een sterk argument om 

het project te realiseren want de kosten komen hoedanook. Dan is het beter ze te besteden aan een 

permanente oplossing. 

3.1.3 DE BUSINESS CASE 
In de lange en diverse lijst van definities voor het begrip Business Case bestaan er twee grote 

stromingen: de stroming van het commerciële en deze van het noodzakelijke. 

Een Business Case is in beide gevallen een uitgebalanceerde argumentatie die is samengesteld om 

een beslissingsnemer – een persoon, een groep van personen of een formeel beslissingsorgaan van 

een organisatie – te ondersteunen in de keuze om een bepaalde actie wel of niet uit te voeren.  

 De commerciële stroming voegt als expliciet element de financiële haalbaarheid en winst 

aan de Business Case toe. De voorgestelde actie moet een winst opleveren binnen een 

redelijke tijd, er moet verdiend worden aan de investering, in het Engels er moet een Return 

on Investment (ROI) volgen binnen een tijdsperiode die in verhouding staat tot de actie, 
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langer voor grotere investeringen, korter voor kleine of risicovolle. Voor de commerciële 

stroming moet een project aantoonbare return opleveren, zo niet stopt de uitvoering. 

 De noodzakelijke stroming bouwt een aannemelijke argumentatie op, waarvan het 

terugverdieneffect een deel kan zijn maar niet het allesbepalende. In deze stroming kan een 

project starten dat verlieslatend is op financieel vlak maar een meerwaarde betekent op 

andere vlakken. Erg gekende voorbeelden zijn allerlei innovatieve projecten of 

fundamenteel onderzoek waarvan de uitkomst uiterst onzeker is. 

Zelfs indien een project een verlies kan opleveren, blijft het interessant de financiële oefening te 

maken, al is het alleen maar om de verwachte grootte-orde te bepalen en dus de nodige 

projectsubsidiëring bij elkaar te krijgen. 

De opbouw van een Business Case omvat meerdere rubrieken die de beslissingsnemer een compleet 

en duidelijk inzicht geven in de manier waarop het project het dagdagelijkse zal beïnvloeden.  

Allereerst zijn dat: 

1. De verwachte opbrengsten 

2. De verwachte kosten voor de uitvoering 

Indien het project een vervanging inhoudt: 

3. De verloren opbrengsten 

4. De vermeden kosten 

Alle rubrieken worden uitgedrukt in een munteenheid over de totale periode waarover het project 

loopt aangevuld met de periode waarin de opgeleverde Deliverables van het project in gebruik zijn. 

De munteenheid is doorgaans een munt zoals euro of dollar.  

De rubrieken bevatten zowel eenmalige als herhalende kosten en opbrengsten. Voor een correcte 

berekening gebeurt een discontering van toekomstige kosten en opbrengsten naar de waarde van 

vandaag, in vele gevallen tegen een voet van 2% per jaar. 

Kwalitatieve rubrieken zoals “tijdswinst” of “kwaliteitsverbetering” moeten omgezet worden naar de 

monetaire dimensie, bijvoorbeeld door de omzetting in VTE (voltijdse equivalenten) voor tijd of 

uitvalpercentages voor kwaliteit die op hun beurt een valorisatie in de munteenheid krijgen. 

De bepaling van de rubrieken van de Business Case volgt uit de gekozen aanpak, eventueel de 

fasering. In vele gevallen bevat dé Business Case berekeningen voor die varianten. Gezien de 

aanzienlijke werkkracht die nodig is voor de samenstelling van een Business Case, zal een Project 

Plan Designer ofwel met high-level cijfers werken, ofwel de samenstelling uitstellen tot er voldoende 

consensus ontstaat over zowel de oplossingsrichting als de variant. Deze voorkeurscombinatie krijgt 

dan een gedetailleerde Business Case, de andere een afgeleide in min of meer. 

3.1.4 BEPALEN EVALUATIECRITERIA VOOR DE OPLOSSINGSOPTIES 
Vervolgens gebeurt er een vergelijking van de oplossingsopties op basis van criteria. 

De keuze van de criteria is een taak van de Project Plan Designer die op basis van de input uit de 

inventaris voeling heeft gekregen met zowel de probleemstelling als de voorwaarden voor de 

oplossing. 
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In overleg met de Opdrachtgever wordt de lijst beperkt tot de belangrijkste, in vele gevallen weerom 

een 3-tal. 

De Project Plan Designer en Hans bespreken de waarden die ze willen hanteren om de 

bedachte oplossingen te evalueren. 

1. Startend vanaf de objectieven is al snel duidelijk dat de oplossing 

gebruiksvriendelijk moet zijn. Hans moet in staat zijn het vervoer te organiseren 

zonder specialisten. 

2. Hans - als tuinbouwer - zit ook erg in met de toestand van het klimaat en de wereld 

als ze zelf volwassen zal zijn, duurzaamheid is voor haar ook een criterium 

3. De kostprijs van de oplossing over een lange periode vindt hij ook belangrijk, de 

kostprijs over een periode van 10 jaar is een derde criterium 

3.1.5 SCOREN 
Elke oplossingsoptie wordt vervolgens gescoord tegen de criteria.  

De scoring gebeurt bij voorkeur met een schaal die tot een zo breed mogelijke distributie leidt: liever 

een scoring met 1, 10, 100 te verdienen punten dan gebruik te maken van een schaal tussen 1 en 

100 waarbij alle opties een score rond de 80 punten krijgen. Dit leidt uiteindelijk tot overzichten 

waarbij de sommaties zo dicht bij elkaar liggen dat de belanghebbenden de indruk hebben dat de 

opties perfect inwisselbaar zijn wat doorgaans niet zo is. Om de distributie te vergroten kan er ook 

gekozen worden om de score te bepalen met een product (maal maal maal) in plaats van met een 

sommatie (plus plus plus). 

Gebruikmakend van de evaluatiecriteria scoren Hans en de Project Plan Designer de 

oplossingsopties. 

 

Ze bepalen de score op basis van een product van de individuele scores. De gekozen 

oplossingsrichting is de constructie van een brug. De uitwerking van de opties met de 

helikopter of de boot stopt. 
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De scoring resulteert in een tabel met alle oplossingsopties versus de criteria. De optie die de 

meeste punten verzamelde, is de voorkeursoptie. 

Op dit moment is de oplossingsrichting duidelijk. 

3.2 VARIËREN OP DE OPLOSSINGSRICHTING 
Behoudens voor kleine projecten kan de oplossingsrichting in verschillende gradaties het probleem 

verhelpen, van zeer compleet en elegant tot basis en elementair. 

Dit betekent dat het team meerdere varianten voor dezelfde oplossing moet bedenken, van de 

meest ideale variant tot de variant die nét de geformuleerde objectieven zal invullen en een aantal 

varianten daartussenin.  

Voor het Project Plan Team is dit vooral een afbraakoefening startend met de meest complete 

variant. De afbraak stopt op het ogenblik dat de variant tegen één van beide grenzen aanloopt: de 

waarde of de haalbaarheid van de oplossing. Kortweg, als het geen oplossing meer is of als het niet 

uit te voeren valt zonder enorme risico’s. 

Nu komt het erop aan de variant met de beste slaagkans te kiezen. Het team moet de variant kiezen 

die het probleem echt zal verhelpen, die haalbaar is én die de grootste kans heeft om minstens een 

deel van het probleem op te lossen indien het project voortijdig zou stoppen door tijds- of 

budgettekort of door een andere onvoorziene reden. 

Door de aard van het probleem is het mogelijk verschillende types bruggen te bouwen. 

De oefening start met een volledige brug die beide ravijnen overspant. 

 

4. Variant 1 is een overspanning over beide ravijnen. 

5. Variant 2 overspant enkel het eerste ravijn, Variant 3 enkel het tweede. 

6. Variant 4 is een combinatie van 2 en 3 die samen wel de volledige overspanning 

realiseert. 
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3.2.1 DE WAARDE VAN DE OPLOSSING 
Een variant heeft waarde wanneer de gestelde objectieven ingevuld zijn. Dit betekent dat het 

project een oplossing zal voortbrengen die de confrontatie met de probleemstelling en de gestelde 

meetpunten zal doorstaan. 

3.2.2 DE HAALBAARHEID 
De variant heeft zo’n kenmerken dat de uitvoering kan lukken, niet te moeilijk is en aanvaardbare 

risico’s heeft. De haalbaarheid is dikwijls bedreigd wanneer er teveel resources in parallel nodig zijn, 

dat de doorlooptijd te zeer ingedrukt wordt of het aantal afhankelijkheden zeer hoog is. 

3.2.3 DE KANS OP WAARDE REALISATIE 
Een moeilijke aanname bij de start van een project is de mogelijkheid van een ingekorte of 

afgebroken uitvoering door onvoorziene omstandigheden. Veel voorkomende omstandigheden zijn 

nieuwe inzichten, vertrekkende teamleden, wijzigende Opdrachtgever of een budgetinkrimping. 

Wanneer zo’n evenement zich voordoet, is een gedeeltelijke oplevering altijd beter dan geen 

oplossing.  

Elke variant vereist daarom een evaluatie naar de kans en de hoeveelheid waarde die het project 

nog creëert bij plotse stopzetting tijdens het uitvoeringstraject. 

3.3 BEPALEN VAN DE OPLOSSING 
Met de probleemstelling en de objectieven als leidraad heeft het team een oplossingsrichting 

gekozen en varianten bepaald en gedocumenteerd, doorgaans een handvol om het praktisch en 

hanteerbaar te houden. 

De laatste stap is de keuze van de voorkeursvariant die de drie sleutelvragen beantwoordt: 

 Lost de variant ons probleem op? 

 Kunnen we de variant op een beheersbare manier uitvoeren tegen aanvaardbaar risico? 

 Stel dat we het project halfweg moeten afbreken, houden we dan iets over waarmee we nog 

íets zijn? 

De Project Plan Designer stelt een overzichtsmatrix samen tussen de varianten en de 

criteria, en scoort elk criterium in overleg met de Opdrachtgever. 

Voor Waarde krijgen varianten 1 en 4 een gelijke score omdat ze beiden de volledige 

overspanning maken, variant 3 is ook mogelijk want dit lost de hoofdcomponent van 

het probleem ook op. Variant 2 is geen oplossing voor het gestelde probleem en vereist 

geen verder onderzoek. 

Voor Haalbaarheid scoren de drie varianten gelijkwaardig. 

Vanuit het standpunt dat er mogelijk een voortijdig einde moet komen aan de 

projectrealisatie zijn varianten 3 en 4 gelijkwaardige varianten voor het criterium Kans 

op Waarderealisatie, variant 1 scoort minder omdat bij een voortijdig einde slechts een 

halve brug beschikbaar zou zijn die bijgevolg onbruikbaar is.  
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De keuze valt op variant 4 die bestaat uit 2 aaneensluitende bruggen, startend met de 

brug die het water overspant. De belangrijkste reden voor deze keuze is dat wanneer 

het project tussentijds eindigt, de grootste hindernis – het moeilijk doorwaadbare water 

– opgelost is. 

De Project Plan Designer zal een evaluatietabel opstellen waarbij elke variant een score krijgt voor 

de criteria: waarde van de oplossing, haalbaarheid en kans op waarde realisatie. Net zoals bij de 

evaluatiematrix van de oplossingsrichtingen heeft een brede distributie van de resultaten de 

voorkeur. Een brede distributie betekent dat de scores van de varianten ver uit elkaar liggen. Dit 

vereenvoudigt de communicatie naar stakeholders omdat het de perceptie van gelijkwaardigheid 

wegneemt. 

3.3.1 OPDELEN IN PRODUCTEN 
Nu de oplossing bekend is, zijn de eindproducten van elke deeloplossing gekend en kunnen deze 

uiteengerafeld worden in deelproducten. Dit is de eerste stap in de samenstelling van een Product 

Breakdown Structuur2 (PBS). 

  

                                                           
2
 Zie internet 
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De Project Plan Designer werkt samen met een aantal kennisexperts in bruggenbouw 

om de belangrijkste deelproducten te bepalen van beide bruggen. 

 

Voor beide bruggen zijn nodig: 

7. een bouwplan,  

8. pylonen om de brug te ondersteunen en  

9. een wegdek.  

In functie van de lengte van de bruggen gebeurt een andere keuze voor de ravijnbrug 

dan voor de waterbrug. De korte ravijnbrug wordt in hout gerealiseerd, de waterbrug in 

metaal. 

Voor de samenstelling van het Project Plan is een eerste opsplitsing voldoende, voor de latere 

project planning zal een verdere opsplitsing nodig zijn om met voldoende zekerheid de werktijd per 

Deliverable in te schatten. 
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3.4 OPLOSSINGSRISICO’S IN KAART BRENGEN 
Als laatste stap inventariseert de Project Plan Designer de risico’s die verbonden zijn met de gekozen 

oplossing en bedenkt mitigerende maatregelen voor de hoog scorende risico’s. 

Om het criterium Duurzaamheid maximaal in te vullen, wil de Project Plan Designer de 

ravijnbrug in hout realiseren. Hierdoor kan het risico ontstaan dat er een houttekort 

ontstaat, wat de afwerking van de brug bedreigd en het project als geheel.  

 

Als mitigerende maatregel zal de Project Plan Designer een aankoopplan voor hout 

voorzien tijdens de projectuitvoering. 

Bij de afronding van de deelstap “Oplossing kiezen” heeft het Project Plan Team het antwoord 

geformuleerd op volgende vragen: 

 WAT is de oplossing om het gestelde probleem? 

 WAT zijn mogelijke alternatieven voor de gekozen oplossing? 

 WAT maakt de gekozen oplossing beter dan de alternatieven? 

De volgende sleutelvraag is “hoe”. Hoe gaat de opdrachtgever of een team de oplossing realiseren. 

Dat gebeurt in de tussenstap “Aanpak bepalen”. 
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4 AANPAK BEPALEN 
Zowel de bepaling van het probleem als de selectie van een geschikte oplossing zijn een uitdaging 

voor de Project Plan Designer, de Opdrachtgever en de Kennisexperts. 

Waar de creativiteit van de oplossing de tevredenheid van de stakeholders beïnvloedt, is het de 

keuze van de aanpak die ervoor zal zorgen dat het project gerealiseerd kan worden: de oplossing 

mag nog zo creatief zijn, als het niet uitgevoerd raakt, is ze waardeloos. 

De uitvoering ligt in handen van een project team. De ervaring en inzet van het team zal een 

belangrijke driver naar succes zijn maar zonder haalbare aanpak is dit team bij voorbaat gedoemd 

tot mislukking. 

4.1 GESCHIKTE METHODE BEPALEN 
In tegenstelling tot de bepaling van de oplossing waar een echt beroep gedaan wordt op creativiteit 

van Project Plan Designer, opdrachtgever en kennis experts, bestaan er voor de aanpak 

gedocumenteerde methodes en technieken waarop het Project Plan Team zich kan baseren. 

Een methode is een vaste manier van handelen3. Die vaste manier van handelen is gedocumenteerd 

en eventueel statistisch onderbouwd. De keuze voor een specifieke methode geeft het uitvoerend 

project team wel een stevige houvast zodat er minder ervaring nodig is om het project op de rails te 

houden. In sommige gevallen kan het Project Plan Team een volledig vrije keuze maken, in andere 

moet ze zich schikken naar een methode die opgelegd is door de opdrachtgever. 

Een eerste keuze is daarom de keuze van een geschikte methode. Een methode is ook te schalen van 

algemeen naar specifiek. Een algemene methode is toepasbaar om een veelheid aan domeinen en 

sectoren, bvb. PRINCE2, PMBok terwijl een specifieke methode een beperkter actieterrein heeft, 

bijvoorbeeld PPDIOO voor netwerk device projecten.  

Voor projecten zonder methode of voor zeer kleine projecten vormen de stappen: Planning, Analyse, 

Ontwikkeling, Test, Release een toepasbare basismethode. 

De Project Plan Designer stelt vast dat een eenvoudige methode kan volstaan om beide 

bruggen te bouwen. Een methode met analyse, ontwerp, realisatie en roll-out. 

 

                                                           
3
 http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/methode 
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4.2 FASERINGSVARIANT BEPALEN 
Met de stappen uit de standaard- of gekozen methode start een gelijkaardige oefening als met de 

oplossingsvarianten.  

De oplossingsvarianten geven een inzicht in de mogelijke oplossingen, de varianten van WAT er kan 

gebeuren om de probleemstelling in te vullen. De faseringsvarianten zullen de verschillende 

mogelijkheden lijsten HOE de oplossing bereikt kan worden. De latere planning geeft ten slotte het 

WANNEER aan. 

4.2.1 OPSTELLEN MATRIX PRODUCTUITVOERINGSSTAPPEN 
De opbouw van de varianten start met de bepaling van de uit te voeren stappen van de gekozen 

methode om de oplossing te realiseren. 

Wanneer de oplossing eenduidig is en bestaat uit één geheel volstaat de toepassing van de 

methode. Wanneer de gekozen oplossing echter bestaat uit deeloplossingen die samen de oplossing 

vormen – een typisch kenmerk van grotere projecten – zal de methode op elk van de 

deeloplossingen toegepast moeten worden. 

De Project Plan Designer bepaalt welke deelproducten in welke methodestappen aan 

bod komen. 

 

 

Hiervoor stelt de Project Plan Designer een matrix op die per geïdentificeerd deelproduct de stappen 

uit de methode aangeeft die van toepassing zijn. 

4.2.2 GENEREREN VARIANTEN 
Startend met de productstappenmatrix groepeert de Project Plan Designer de stappen in fases.  

Hierbij kunnen gelijkaardige stappen samengevoegd worden, maar om hoog te scoren in de 

evaluatiecriteria van een faseringsvariant is het beter te kiezen voor en fasering per deeloplossing, 

eventueel benoemd met een logische naam zoals set-up, designfase, constructie. 
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De fases worden vervolgens chronologisch – achter elkaar (!) - in een faseringsvariant geplaatst.  

In het overleg met de kennisexperts ervaart de Project Plan Designer dat het 

samenstellen van de bouwplannen van beide bruggen best samen gebeurt, 1. omdat 

kennis schaars is en eens je een expert kan aantrekken deze best behoudt, 2. om te 

garanderen dat er een perfecte aansluiting is van beide bruggen, 3. om waar mogelijk 

hetzelfde materiaal zoals schroeven en bouten te gebruiken en zo de kosten te 

optimaliseren. 

De Project Plan Designer komt tot 3 varianten: 

 

 

4.2.3 KIEZEN 
De gegenereerde faseringsvarianten krijgen een score op volgende criteria 

 Schaalvoordeel: door gelijkaardige stappen, bvb. analyse, te groeperen ontstaat er een 

schaalvoordeel omdat gelijkaardige werken samen uitgevoerd kunnen worden zonder 

herstart met de bijhorende opstartkosten? 

 Parallelisme: kunnen fases simultaan uitgevoerd worden als de nodige resources 

beschikbaar zijn. Dit is veelal het geval voor de realisatie van onafhankelijke 

deeloplossingen? 

 Deelopleverbaarheid: groepeert de variant activiteiten op een manier dat regelmatig alle 

Deliverables van een deeloplossing compleet zijn? 

De scoring gebeurt bij voorkeur met een schaal die tot een zo breed mogelijke distributie leidt: liever 

een scoring met 1, 10, 100 te verdienen punten dan gebruik maken van een schaal tussen 1 en 100 

waarbij alle opties een score rond de 80 punten krijgen. Dit leidt uiteindelijk tot overzichten waarbij 

de sommaties zo dicht bij elkaar liggen dat de belanghebbenden de indruk hebben dat de opties 

perfect inwisselbaar zijn wat doorgaans niet zo is. 
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De Project Plan Designer scoort samen met de kennis experts en de Opdrachtgever de 

faseringsopties volgens de criteria. 

 

Optie C waarbij de planning en roll-out gegroepeerd worden en de constructie van de 

elke brug in een aparte fase opgenomen is wordt weerhouden. 

Op basis van de scoring selecteren de Project Plan Designer en de opdrachtgever de faseringsvariant 

waarmee de oplossing gerealiseerd zal worden. 

4.3 PROJECTPLANNINGSOVERZICHT VASTLEGGEN 
Met de selectie van de voorkeursoplossing en -fasering bekend zijn, liggen de puzzelstukken klaar 

voor een eerste versie van het projectplan. 

4.3.1 MIJLPALEN BEPALEN 
In overleg met de opdrachtgever inventariseert de Project Plan Designer de belangrijkste mijlpalen in 

het project. Een mijlpaal is een tussenpunt dat het project op een bepaald ogenblik moet nemen. De 

redenen om een bepaalde mijlpaal te kiezen, hangen vast aan budgetperiodes, individuele 

voorkeuren, activiteiten van de concurrentie, enzovoort. 
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De realisatie van de oplossing is tijd kritisch gezien de beperkte periode doorheen het 

jaar waarin appels rijp zijn en klaar voor pluk en consumptie. 

Het project krijgt slechts 1 mijlpaal, de oogstperiode voor appels. 

 

Er ontstaat 1 tijdvak waarin alle fases een plaats vinden. 

4.3.2 FASESPREIDING BEPALEN 
De mijlpalen worden uitgezet op een tijdlijn en creëren op die manier lege tijdvakken. Vervolgens 

worden de fases van de gekozen faseringsvariant in de tijdvakken geplaatst zodat de mijlpalen 

gerespecteerd worden.  

Parallelliseren van de fasen is toegestaan in zoverre de fases geen onderlinge afhankelijkheden 

hebben, dit wil zeggen dat ze niet op dezelfde producten – deel- of eindproducten - werken. 
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De Project Plan Designer plant de fase voor Planning zo snel als mogelijk, en deze voor 

roll-out vlak bij de mijlpaal. De constructiefases voor de bruggen kunnen elkaar 

overlappen omdat ze geen deelproducten delen. 

 

 

4.4 AANPAKRISICO’S IN KAART BRENGEN 
Als laatste stap inventariseert de Project Plan Designer de risico’s die verbonden zijn met de gekozen 

aanpak en bedenkt mitigerende maatregelen voor de hoog scorende risico’s. 

De Project Plan Designer is zich erg bewust van de krappe timing. Wanneer de planfase 

zou uitlopen, is het mogelijk dat hij een tekort aan werkmensen zal hebben om de 

bruggen te bouwen. 
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Het risico is daarom dat wanneer hij aan beide bruggen bouwt, geen van beide 

compleet zal raken. Dit is een risico dat hij mitigeert door te besluiten wanneer het zich 

voordoet hij de constructie van de waterbrug voorrang zal geven. 

Bij de afronding van de deelstap “Aanpak bepalen” heeft het Project Plan Team het antwoord 

geformuleerd op volgende vragen: 

 HOE zal de oplossing gerealiseerd worden? 

 WANNEER zullen de deeloplossingen beschikbaar zijn? 

 WANNEER gebeurt de volledige oplevering? 
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5 OP VERWACHTINGEN AANSLUITEN 
De uitvoering van de vorige deelstappen levert de puzzelstukken voor het Project Plan:  

1. de probleemstelling,  

2. de voorkeursoplossing en  

3. de aanpak.  

Deze puzzelstukken zijn samengebracht in een eerste draftversie, in praktijk een eerste 

sneuvelversie. 

 

Nu volgt een iteratie waarbij het Project Plan stelselmatig aangepast wordt aan de verwachtingen: 

 In een geïntegreerd evaluatiemoment toetsen de Project Plan Designer en de Opdrachtgever 

deze sneuvelversie aan randvoorwaarden zoals voorzien budget, inzetbare resources, 

intuïtief verwachte vorm van de oplossing, aanvaardbaar niveau van risico’s, enzovoort. 

 De overeenkomstige elementen uit het Project Plan krijgen een aanvulling of bijwerking 

 Het Project Plan krijgt een update 

Tot het moment dat de Opdrachtgever akkoord is met het Project Plan. 
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