
Checklist Projectmatig werken: is er grip op het project? 

Voldoende grip om te starten? 

Is het doel van het project (resultaat) duidelijk minimaal voor opdrachtgever en opdrachtnemer?  

Zijn de activiteiten (minimaal op hoofdlijnen) bekend die tot het doel leiden?  

Is er minimaal tijd en/of budget beschikbaar voor opdrachtnemer om activiteiten uit te voeren?  

Is er een planning (minimaal mijlpalen) wanneer de activiteiten moeten zijn gedaan?  

Niet aan deze 4 voorwaarden voldaan?: project kan niet starten. 

Wel aan deze 4 voorwaarden voldaan?: project kan starten met aanvangsrisico’s als:  

• het doel nog niet bij alle betrokken duidelijk is → risico 

• nog niet alle activiteiten (van eerste fase) in detail zijn uitgewerkt → risico 

• als er nog geen tijd en/of geld is voor alle benodigde resources → risico 

• als er nog geen detail planning (voor eerst fase) is → risico 

Voldoende grip om door te gaan? 

Is er een proces/structuur om wijzigingen (op doel/resultaat, inzet, planning) door te voeren?  

Voor alle risico’s zijn gevolgen duidelijk, maatregelen gedefinieerd en worden ze gevolgd?   

Is doel van huidige fase voor alle betrokkenen duidelijk?  

Zijn de activiteiten van de huidige fase in detail uitgewerkt?  

Is er voldoende tijd en budget beschikbaar voor huidige fase?  

Is de detailplanning voor de huidige fase beschikbaar?  

Niet aan deze 6 voorwaarden voldaan?: project pauzeren. 

Wel aan deze 6 voorwaarden voldaan?: project kan doorgaan met extra risico’s als:  

• het doel voor volgende fase nog niet bij alle betrokken duidelijk is → risico 

• nog niet alle activiteiten van volgende fase in detail zijn uitgewerkt → risico 

• als er nog geen tijd en/of geld is voor volgende fase →risico 

• als er nog geen detail planning voor volgende fase is → risico 

Voldoende grip om af te sluiten? 

Is het projectresultaat overgedragen aan lijnorganisatie?  

Zijn projectzaken (informatie, deelresultaten, projectfaciliteiten) opgeruimd?   

Is het project geëvalueerd?  

Is nazorg georganiseerd?  

Niet aan deze 4 voorwaarden voldaan?: project kan nog niet worden afgesloten. 

Wel aan deze 4 voorwaarden voldaan?: project kan worden afgesloten. 
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