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INLEIDING

Welkom bij het Handboek 
Projectmanagement!

Vaak zullen veranderingen in organisaties in 
de vorm van projecten worden gerealiseerd. 
BAUHAUS heeft de ervaringen op het 
gebied van projectmatig werken vastgelegd in 
standaards en best practices. 

Dit boekje beoogt een handzame en 
praktische samenvatting te zijn van de 
standaards projectmanagement, de complete 
en actuele versie is beschikbaar op internet. 

Het gebruik van standaards is efficiënt en leidt 
tot betere kwaliteit van projecten, standaards 
zijn immers gebaseerd op ervaringen van 
medewerkers bij BAUHAUS. Daarnaast zijn 
deze standaards gebaseerd op ervaringen 
uit de markt. Er is gebruik gemaakt van de 
marktstandaard PRINCE2 voor uitvoering van 

projecten en de marktstandaard MSP voor 
uitvoering van programma’s.

In eerste instantie is dit boekje geschreven 
voor leden van project boards en 
projectmanagers, maar iedereen die 
betrokken is bij uitvoering van projecten kan 
dit gebruiken als hulpmiddel. 

Het materiaal in dit boekje en op internet 
wordt onderhouden op basis van ervaringen 
uit projecten en reacties van de gebruikers 
van dit boekje. Alle opmerkingen en 
aanvullingen zijn welkom. Succes met de 
uitvoering van projecten! 

Marinus Spaan
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STRUCTUUR

De standaards bestaan uit verschillende 
componenten. In dit hoofdstuk wordt de 
opbouw hiervan toegelicht. 

Standaards bij BAUHAUS zijn schaalbaar. 
Welke gebruikt worden is afhankelijk van 
de omvang en aard van het werk. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen activiteiten, 
kleine projecten, projecten en programma’s. 
– Indien de geschatte hoeveelheid werk  
 meer dan 200 mandagen is, worden   
 werkzaamheden uitgevoerd als project.
– Indien de geschatte hoeveelheid werk  
 ligt tussen 50 en 200 mandagen worden  
 werkzaamheden uitgevoerd als klein  
 project.

– Werkzaamheden met een omvang van  
 minder dan 50 mandagen worden  
 uitgevoerd als activiteit.
– Programma’s worden gestart om een  
 strategische verandering te realiseren.  
 Andersom gebeurt het ook dat projecten  
 en activiteiten worden ondergebracht in  
 een programma omdat er een samenhang  
 bestaat op inhoudelijk vlak of wat betreft  
 resources. 

ACTIVITEIT
< 50 DAGEN 

KLEIN PROJECT
50 - 200 DAGEN 

PROGRAMMA

PROJECT
> 200 DAGEN 
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BEST PRACTICES EN CHECKLISTS

Zie de hoofdstukken Best practices en 
Checklists in dit boekje voor een overzicht 
hiervan. 

TOELICHTINGEN

Op internet zijn diverse toelichtingen 
opgenomen. Dit betreft vaak achtergronden 
bij de standaards, verslagen van gevoerde 
discussies, enzovoort. 

VOORBEELDEN

Op internet zijn ter illustratie voorbeelden 
opgenomen van verschillende 
projectmanagement producten.

OVERIGE

Tenslotte kan de projectmanager natuurlijk 
elementen uit de marktstandaards PRINCE2 
en MSP gebruiken als aanvulling op deze 
BAUHAUS standaards. 

WERKINSTRUCTIES

De projectmanagement processen zijn 
uitgewerkt en vastgelegd in werkinstructies, 
deze zijn verplicht voor de uitvoering van 
projecten. De beschrijvingen zijn in dit boekje 
opgenomen.

TEMPLATES

Voor projectmanagement producten zijn 
templates vastgesteld. In dit boekje is een 
tabel opgenomen met welke templates 
verplicht of optioneel zijn voor een activiteit, 
een kein project en/of een project. 

PROJECT
START 

PROJECT DOCUMENTATION

PROJECT
CLOSE DOWN 

PROJECT GOVERNANCE

PROJECT
REPORTING 

PROJECT REVIEW /
SELF-ASSESMENT
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PROJECTMANAGEMENT TEMPLATES

Bij BAUHAUS zijn voor alle 
projectmanagement producten 
templates beschikbaar. 

De volgende algemene regels gelden voor 
deze templates.
– De projectmanagement templates zijn  
 afgeleid van de PRINCE2 producten. Zie  
 ook de toelichting cross reference  
 PRINCE2 en BAUHAUS. 
– De Engelse PRINCE2 termen en  
 documentnamen worden gebruikt. 
– De BAUHAUS projectmanagement  
 templates hebben Engelse titels voor  
 hoofdstukken en paragrafen. Per project  
 wordt bepaald of de inhoud Engels of  
 Nederlands is. 
– Hoofdstukken en paragrafen worden  
 nooit verwijderd of gewijzigd. Als een  
 hoofdstuk of paragraaf niet wordt ingevuld,  
 vul dan ‘not applicable’ in. Naar behoefte  

 kunnen hoofdstukken en paragrafen  
 worden toegevoegd. 
– Bij een project zullen ook andere  
 templates gebruikt worden. Zo zal een  
 IT-project bijvoorbeeld de templates van  
 een Project Start Architecture (PSA), een  
 Functioneel Design en een Testplan  
 gebruiken. Welke templates nog meer  
 gebruikt worden is afhankelijk van de  
 inhoud van het project. 

Alle projectmanagement templates zijn in 
de volgende tabel opgenomen. Per template 
is voor iedere categorie aangegeven of het 
verplicht of aanbevolen (optioneel) is. Als 
niets is ingevuld mag de projectmanager het 
template naar eigen inzicht gebruiken.
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V: template is verplicht
O: template wordt aanbevolen (optioneel)

Projectmanagement template Project Klein project Activiteit
      

Project Mandate V  V   

Project Brief V    

Business Case V   

PID (Project Initiation Document) V V  

PID review V V  

Projectreview / Self-assessment V V  

Product Description V O  

Stage Plan V   

Work Package V    

Project Risk Log V V  

Project Issue Log V V  

Project Quality Log V   

Highlight Report V V  

Forecast OOP V O  

End Stage Report V   

Request for Change V V  

Exception Report V V  

Product Status Report V V  

Lessons Learned Report V   

End Project Report V V  

Project Close Down Form V V  

Activity plan   V

Activity report   V

Meetingminutes-DAL O O  

Decision Document O O  

Product Review O O O

Detail planning O O  

Microsoft Project Projectplanning O O  

Contactpersonen O O  

Release Plan O O O

Evaluatieformulier medewerker O O O
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bij de afdeling Projectmanagement. Er wordt 
vervolgens in overleg met de Executive een 
geschikte kandidaat voor het project gezocht, 
rekening houdend met de kenmerken van het 
project en een fit met de Executive. 

SAMENSTELLEN PROJECT BOARD

De Executive voert (eventueel in overleg 
met de projectmanager) een stakeholder 
analyse uit en bepaalt op grond daarvan 
de samenstelling van de project board. De 
project board is verantwoordelijk voor de 
besturing van het project en is de spreekbuis 
van het project naar de omgeving.

KICK-OFF PROJECT BOARD

Als de samenstelling van de project board 
bekend is, organiseert de Executive in overleg 
met de projectmanager een kick-off meeting. 
Doel van deze kick-off is met de project 

Deze beschrijving geeft aan hoe de  
besturing van het project door de project 
board plaatsvindt. 

VERKRIJGEN MANDAAT

Het management (corporate/programme 
management) wijst een Executive aan om 
een verandering te realiseren. Veelal zal dit 
ook de budgethouder zijn. De Executive (ook 
wel Business executive of opdrachtgever 
genoemd) bespreekt met het management 
wat het gewenste resultaat moet zijn en welke 
randvoorwaarden van kracht zijn (scope, tijd, 
geld, kwaliteit). Ook bespreekt hij hoe het 
management door hem geïnformeerd zal 
worden over de voortgang en afwijkingen. 
Vervolgens stelt de Executive een mandaat op. 

TOEWIJZEN PROJECTMANAGER

De Executive vraagt een projectmanager aan 

PROJECT GOVERNANCE

PROJECT BOARD
USER
COMMITTEE

SUPPLIER
COMMITTEE

SENIOR USER SENIOR SUPPLIER

EXECUTIVE 

PROJECT ASSURANCE

CORPORATE PROGRAMME
MANAGEMENT 
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PROJECT GEBRUIK

KAN ‘T? WERKT ‘T?

LOONT ‘T?

SENIOR
SUPPLIER

SENIOR
USER

EXECUTIVE

ze wel toekomst ziet in het project geeft ze 
toestemming aan de projectmanager om 
de startfase verder uit te voeren. Dit besluit 
wordt vastgelegd in de notulen van de project 
board.

De projectmanager bereidt de uitvoering 
van het project voor door onder andere 
de planning uit te werken en resources te 
regelen. Hij legt de planning en voorbereiding 
van het project vast in het Project Initiation 
Document (PID). Indien het project 
één uitvoeringfase heeft, neemt hij de 
detailplanning op in de PID. Indien het project 
meerdere uitvoeringsfases heeft, werkt hij 
de eerste fase uit in een next stage plan. De 
detailplanning voor de volgende fase wordt 
aan het einde van de eerste uitvoeringsfase 
gemaakt. De projectmanager laat de PID 
reviewen door alle betrokkenen op inhoud en 
kwaliteit. 

De leden van de project board stemmen 
met hun achterban af of de PID voldoende 

board tot een gezamenlijk beeld te komen 
over de gewenste resultaten van het project 
en de wijze waarop het project bestuurd zal 
worden. Een onafhankelijke derde faciliteert 
de kick-off. 

BESTUREN START PROJECT

Tijdens de startfase van het project 
ondersteunen de leden van de project 
board de projectmanager bij het plannen en 
voorbereiden van het project en beslissen ze 
of het project mag starten met de uitvoering. 

Bij projecten groter dan 200 mandagen 
stelt de projectmanager eerst een project 
brief op alvorens de planning tot in detail 
uit te werken. Dit is een uitwerking van het 
mandaat en moet de project board meer 
inzicht geven in de levensvatbaarheid van het 
project. Als de project board op grond van 
de project brief tot de conclusie komt dat 
de voordelen (benefits) van het project niet 
op zullen wegen tegen de kosten en risico’s, 
besluit ze om het project te beëindigen. Als 
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invulling geeft aan hun wensen en of ze hun 
verplichtingen (bijvoorbeeld levering van 
voldoende resources) na kunnen komen. 
De project board bespreekt de PID en neemt 
een van de volgende besluiten:
– Keurt de PID goed eventueel met enkele  
 bemerkingen. De projectmanager moet  
 de PID aanpassen en mag starten met  
 de uitvoering (bij meerdere stages geldt  
 toestemming voor de eerste stage).
– Keurt de PID af. De projectmanager  
 moet de bemerkingen van de project  
 board oplossen en de bijgestelde PID  
 opnieuw voor goedkeuring aanbieden aan  
 de project board.
– Keurt de PID af en besluit het project  
 te beëindigen. De projectmanager sluit het  
 project af.
De projectmanager legt het besluit en de 
overwegingen vast in de notulen. De project 
boardleden informeren hun betrokkenen over 
het genomen besluit. 

BESTUREN UITVOERING PROJECT

De project board komt bijeen als besluiten 
genomen moeten worden. Aanbevolen wordt 
om als project board minimaal maandelijks 
bijeen te komen. De Executive informeert het 
corporate/programme management over de 
voortgang en over eventuele exceptions.

De project board ontvangt maandelijks een 
highlight report van de projectmanager. 

De projectmanager maakt een exception 
report zodra hij verwacht dat het project niet 

meer binnen de gestelde randvoorwaarden 
(toleranties) gerealiseerd kan worden.  
De project board bespreekt het exception 
report en neemt een van onderstaande 
besluiten:
– Keurt het exception report goed en wijzigt  
 de scope, de acceptatie criteria, het budget  
 en/of einddatum van het project.
– Keurt het exception report af en laat de  
 projectmanager nader onderzoek  
 doen naar oorzaken, alternatieven en/of  
 consequenties. De projectmanager vult het  
 exception report aan en stuurt het  
 opnieuw naar de project board.
– Keurt het exception report af,  
 bijvoorbeeld het verzoek om extra  
 requirements aan het project toe te  
 voegen. De projectmanager informeert  
 alle betrokkenen en legt het besluit vast.
De projectmanager legt het besluit en de 
overwegingen vast in de notulen. De project 
boardleden informeren hun betrokkenen over 
het genomen besluit. 

Ieder kwartaal wordt het project gereviewd 
op projectmanagement aspecten. De 
projectmanager brengt de review in de 
project board in ter bespreking. 

Als een project meerdere uitvoeringsfasen 
(stages) heeft, maakt de projectmanager tegen 
het einde van de lopende stage een end stage 
report en een stage plan voor de volgende 
stage. De project board bespreekt dit met de 
projectmanager en stelt vast of de business 
case van het project nog steeds valide is. De 
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project board neemt een van onderstaande 
besluiten:
– Keurt end stage report en next stage plan  
 goed. De projectmanager heeft  
 toestemming om de lopende stage af te  
 sluiten en de volgende uitvoeringsfase te  
 starten.
– Keurt end stage report af. De  
 projectmanager voert de aanwijzingen  
 van de project board uit in de lopende  
 stage, past het end stage report aan en  
 stuurt dit opnieuw naar de project board  
 (met het eventueel ook aangepaste next  
 stage plan).
– Keurt het next stage plan af. De  
 projectmanager rond de lopende stage  
 af, past het next stage plan aan en stuurt  
 het plan opnieuw naar de project board.
– Keurt het next stage plan af en besluit  
 het project voortijdig te beëindigen. De  
 projectmanager wijzigt het end stage  
 report in een end project report en sluit  
 het project af. 
De projectmanager legt het besluit en de 
overwegingen vast in de notulen. De project 
boardleden informeren hun betrokkenen over 
het genomen besluit. 

BESTUREN AFSLUITING PROJECT

Als het project de producten heeft 
gerealiseerd en opgeleverd, sluit de 
projectmanager het project af. Hij stelt een 
end project report en een lessons learned 
report op. Verder verzamelt hij in het project 
close down form de handtekeningen van alle 
acceptanten die voor het project van belang 
zijn. Deze stuurt hij naar de project board, 
samen met het laatste highlight report. 

De project board bespreekt de documenten 
met de projectmanager en verzekert zich 
ervan dat alle producten naar tevredenheid 
zijn opgeleverd en openstaande issues/
acties zijn overgedragen. Als dit het geval is, 
verleent de project board decharge aan de 
projectmanager door het project close down 
form te ondertekenen. Als de project board 
nog geen decharge kan verlenen, lost de 
projectmanager de nog bestaande knelpunten 
op en stuurt het aangevulde project close 
down form opnieuw naar de project board. 
De projectmanager legt het besluit en de 
overwegingen vast in de notulen. De project 
boardleden informeren hun betrokkenen over 
het genomen besluit.
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voordelen (benefits) van het project niet 
op zullen wegen tegen de kosten en risico’s, 
besluit ze om het project te beëindigen. Als 
ze wel toekomst ziet in het project geeft ze 
toestemming aan de projectmanager om 
de startfase verder uit te voeren. Dit besluit 
wordt vastgelegd in de notulen van de project 
board.

OPSTELLEN PID

De projectmanager start met de 
voorbereiding en planning van het project. 
Indien het project meerdere uitvoeringsfases 
(stages) zal hebben, werkt hij de eerste 
uitvoeringsfase in detail uit in een next stage 
plan. Op het moment dat de PID gereed is, 
laat de projectmanager de PID reviewen door 
de relevante stakeholders en een collega 
projectmanager. 

REVIEW PID

Een collega projectmanager in een rol als 
kwaliteitscontroleur reviewt de PID met 
behulp van het template PID review. De 
review is gericht op de juiste toepassing 
van richtlijnen.  De bevindingen, de score 
en de aanbevelingen worden vastgelegd 
in de PID review. Het verslag wordt met 
de projectmanager besproken, in deze 

PROJECT START

Deze beschrijving geeft aan hoe het starten 
en voorbereiden van een project verloopt, 
inclusief het goedkeuren van het PID. 
Zonder een goedgekeurde PID mag een 
project niet starten met de uitvoeringsfase. 
 
AKKOORD OP STARTEN PROJECT

Op basis van het project mandaat wordt een 
projectmanager toegewezen aan een project. 

OPSTELLEN PROJECT BRIEF (OPTIONEEL)

De projectmanager stelt in overleg met alle 
betrokkenen een project brief op indien het 
project meer dan 200 mandagen werk zal 
omvatten. In de project brief neemt hij de 
volgende zaken op: 
– Initiële business case
– Project scope
– Requirements en acceptatie criteria
– Project organisatie
– Voorlopige risicoanalyse
– Plan om startfase af te ronden tot en met  
 goedkeuring PID.
Hij stuurt de project brief naar de Executive 
voor goedkeuring.

GOEDKEURING PROJECT BRIEF (OPTIONEEL)

Als de project board op grond van de 
project brief tot de conclusie komt dat de 
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reviewmeeting worden de bevindingen 
toegelicht en worden afspraken gemaakt  
over de verbeteracties die de projectmanager 
gaat uitvoeren. Tevens wordt afgesproken 
of een tweede review nodig is.  Het 
reviewverslag wordt naar de projectmanager 
en de leden van de project board gestuurd. 

VERWERKEN FEEDBACK

De projectmanager verwerkt alle 
reviewbevindingen en stuurt het verbeterde 
PID naar de leden van de project board. De 
reviewbevindingen en de wijze waarop deze 
zijn verwerkt (of niet) archiveert hij in het 
projectdossier.

GOEDKEURING PID

De project board behandelt de PID en neemt 
het reviewverslag mede in beschouwing. Ze 
neemt een besluit over het starten van de 
uitvoeringsfase. 

VASTLEGGEN GOEDKEURING PID

De projectmanager legt het besluit van de 
project board vast in de notulen en laat deze  
goedkeuren door de Executive van het 
project (voorzitter project board). Bewijs 
van de goedkeuring van de PID legt de 
projectmanager vast in het projectdossier. 
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PROJECT REPORTING 

Deze beschrijving geeft aan hoe de  
dagelijkse besturing van het project  
door de projectmanager plaatsvindt. 

BIJHOUDEN VOORTGANG 

De projectmanager monitort de 
uitvoering van de activiteiten door de 
projectmedewerkers en ondersteunt ze 
daarbij. Hij werkt wekelijks de detailplanning 
van zijn project bij. Bij het opmaken van 
de status van de voortgang van de (deel)
producten krijgt de projectmanager een 
indruk van de status van het project en de 
eventuele issues die spelen.

BIJHOUDEN PROJECT LOGS

De projectmanager heeft continu aandacht 
voor issues en risico’s. Indien deze worden 
geconstateerd of veranderen, worden deze 
in de project logs vastgelegd. Tevens worden 
deze logs op basis van een tweewekelijks 
assessment van de projectmanager 
bijgewerkt. 

ESCALATIE

Indien de projectmanager voorziet dat 
werkzaamheden niet conform plan(ning) 
verlopen, neemt hij  maatregelen om het 
project binnen toleranties te laten verlopen. 
Indien de projectmanager voorziet dat dit 
niet (meer) mogelijk is, dan stelt de 
projectmanager direct een exeception 
report op en roept hij binnen twee weken 
een project board bijeen. 

– De escalatie kan veroorzaakt worden  
 door een request for change, een verzoek 
 van de gebruiker(s) om de requirements, 
 de scope of de acceptatie criteria te 
 wijzigen of uit te breiden. Het project 
 moet de op te leveren producten 
 aanpassen of uitbreiden waardoor het 
 budget en de doorlooptijd kunnen 
 wijzigen. 
– De oorzaak kan ook liggen bij een  
 onjuiste planning/raming, producten die  
 niet gaan voldoen aan de gestelde eisen  
 (off specification), risico’s die zich  
 voordoen, enzovoort waardoor de  
 randvoorwaarden niet meer gerealiseerd  
 kunnen worden. 
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De projectmanager geeft in het exception 
report aan wat de afwijking is, waardoor 
deze wordt veroorzaakt en welke 
alternatieve oplossingen mogelijk zijn 
met de consequenties per oplossing voor 
het project. De project board kiest een 
alternatief. 

RAPPORTAGE

Minimaal eens per maand stelt de 
projectmanager een highlight report op. 
Deze wordt in de project board besproken. 
De leden van de project board overtuigen 
zich ervan dat het project succesvol verloopt 
en nemen actie als dat niet het geval is.
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PROJECTREVIEW/SELF-ASSESSMENT

Deze beschrijving geeft aan hoe 
projectreviews en self-assessments 
plaatsvinden.

OPSTELLEN REVIEWPLANNING

Elk project ondergaat minimaal eens per 
kwartaal:
– een projectreview uitgevoerd door  een  
 collega projectmanager of 
– een self-assessment uitgevoerd door de  
 projectmanager zelf.

In de PID wordt een planning opgenomen 
van de uit te voeren projectreviews. 
De projectmanager bewaakt dat de 
projectreviews respectievelijk self-
assessments tijdig worden uitgevoerd. 

UITVOEREN SELF-ASSESSMENT 

(DOOR DE PROJECTMANAGER)

De projectmanager voert aan de hand van 
het formulier een self-assessment uit. Hij vult 
naar eer en geweten de verstrekte template 
volledig in met de meest juiste antwoorden 
bij alle vragen. Hij tekent het self-assessment 
voor juistheid en slaat het op in het 
projectdossier.

UITVOEREN PROJECTREVIEW (DOOR EEN 

COLLEGA PROJECTMANAGER)

Op basis van informatie in het project 
dossier voert een collega projectmanager 
de projectreview uit. Indien al eerder 
projectreviews of self-assessments zijn 
uitgevoerd, zijn deze resultaten ook input 
voor deze review. Gecontroleerd wordt 
of acties uit eerdere projectreviews / self-
assessments zijn gerealiseerd. 

De projectreviewer controleert het 
projectdossier en de documenten daarin. 
De highlight reports worden geanalyseerd, 
eventuele exception reports, de risk en issue 
log, de document review formulieren, test 
rapporten, verslagen van de project boards, 
de PID en/of het meest recente stage plan. 
Op basis hiervan wordt de projectreview 
ingevuld. 

De reviewer interviewt de projectmanager 
om de resultaten van de review te toetsen 
en eventuele onduidelijkheden beantwoord 
te krijgen. Indien nodig worden ook andere 
stakeholders van het project geïnterviewd. 
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De projectreview wordt compleet ingevuld 
op basis van de beschikbare template. 

De projectreviewer bespreekt de resultaten 
met de projectmanager en spreekt de acties 
af die nodig zijn om het projectmanagement 
te verbeteren. Na deze bespreking wordt de 
definitieve projectreview formulier opgesteld, 
ondertekend door de projectreviewer en 
verstuurd aan de projectmanager. 

BESPREKEN RESULTATEN EN MAATREGELEN 

(IN DE PROJECT BOARD) 

De projectmanager brengt de projectreview 
of het self-assessment in de project board in. 
In de project board worden eventuele 
maatregelen afgesproken. Deze worden 
als besluit vastgelegd in de notulen van de 
project board. In de project board wordt 
uitvoering van de acties bewaakt. 

EVALUATIE RESULTATEN, NEMEN 

VERBETERMAATREGELEN IN DE LIJN

Eens per kwartaal worden resultaten van 
reviews geëvalueerd door de project office 
en een manager van BAUHAUS. Op basis 
van bevindingen worden maatregelen in de 
lijn genomen in de vorm van themasessies, 
aanpassingen standaards, opleidingen, 
trainingen, coaching, enzovoort. 
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PROJECT CLOSE DOWN

Deze beschrijving geeft aan wat moet 
gebeuren om een project af te sluiten. 

EVALUEREN PROJECT

Als het project alle afgesproken deliverables 
heeft opgeleverd, evalueert de 
projectmanager het project met alle 
stakeholders. De resultaten van de evaluatie 
en de prestaties van het project legt hij vast 
in een lessons learned report /end project 
report. Hij laat het rapport reviewen. In deze 
fase organiseert de projectmanager ook een 
evenement om de afsluiting van het project 
met de projectleden te vieren.

VERZAMELEN DECHARGES

Gelijktijdig met de evaluatie rondt de 
projectmanager alle formaliteiten af van het 
project. Alle relevante decharges worden 
opgehaald, dit zijn in de regel:
– Bewijs van acceptatie deliverables van  
 functioneel, applicatie en technisch  
 beheer. 
– Bewijs dat alle changes zijn afgesloten.
– Afsluiting van de projectcode in de  
 financiële administratie.
– Afsluiten van het project in de  
 projectadministratie, het project dicht  
 zetten voor urenregistratie, verwijderen  

 van nog openstaande medewerkerallocaties. 
– PSA-check en security check zijn  
 uitgevoerd.
– Afhandeling van nog komende facturen is  
 geregeld.
– Openstaande issues zijn belegd in  
 de lijnorganisatie en geaccepteerd door  
 betreffende manager.

De projectmanager verwerkt de 
bewijsstukken in het project close down 
form. Als alle formaliteiten zijn afgerond, 
plant hij de laatste project board bijeenkomst 
in overleg met de Executive van het project. 
Hij stuurt het project close down form en 
lessons learned report / end project report 
naar de project boardleden.

PROJECT DECHARGE GEVEN

De project board bespreekt de documenten 
en besluit of het project kan worden 
afgesloten. Als het project wordt afgesloten, 
tekenen alle leden van de project board 
het project close down form en verlenen 
daarmee decharge aan de projectmanager. 
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Indien het project nog niet kan worden 
afgesloten, bepalen ze met de projectmanager 
welke acties uitgevoerd moeten worden om 
dit alsnog te realiseren. 
Tevens bepalen ze of een nieuwe bijeenkomst 
van de project board nodig is of dat een 
van de leden de afronding van het project 
zal verzorgen. In dat geval wordt het project 
close down form pas getekend, nadat het 
betreffende project boardlid het project 
formeel heeft afgesloten.

AFSLUITEN PROJECT DOSSIER

De projectmanager archiveert een scan 
van het project close down form (met 
handtekeningen) in het projectdossier. Hij 
maakt het laatste highlight. Hij schoont het 
projectdossier op (verwijderen oude en 
dubbele versies, afsluiten projectlogs). 
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PROJECT DOCUMENTATION

 

Deze beschrijving geeft aan hoe  
documenten in een project behandeld 
moeten worden.

STANDAARD VOOR PROJECT FILE

De standaard projectmap is opgenomen 
in onderstaande figuur. Bij de start van een 
nieuw project wordt deze hoofdstructuur 
klaar gezet. Uitbreiding met submappen door 
de projectmanager binnen de hoofdstructuur 
is altijd toegestaan. 

COMPLIANCE-EISEN VOOR PROJECTEN

Dit betreft het aantoonbaar kunnen maken 
van plannen, voortgang, deliverables en 
besluiten. Hiervoor moeten bepaalde 
documenten verplicht aanwezig zijn in de 
projectmap en moeten ook de genomen 
besluiten worden gearchiveerd in de 
projectmap. 

Het archiveren van genomen besluiten in  het 
projectdossier moet op één van de volgende 
manieren gebeuren: 
– mail met besluit exporteren naar  
 projectdossier ; 
– verslag (bijvoorbeeld van project  
 board) na goedkeuring door project board  
 archiveren; 
– getekend document scannen en opslaan. 

Voeg bij een besluit ook eventuele 
onderliggende stukken toe zoals een 
motivatie voor het besluit. 

De project board moet de volgende 
projectdocumenten aantoonbaar hebben 
goedgekeurd, de definitieve versie moet in 
PDF-formaat met status ‘approved’ aanwezig 
zijn. Ook voorgaande versies moeten indien 
van toepassing gearchiveerd zijn. 

 ...

PROJECT FILES

SPECIALIST FILES

01.
PID AND PLANS

02.
CONTROL

03.
MEETINGS

04.
QUALITY

05.
STAGE 1

0X.
STAGE N

01.
PLANS

01.
PROJECT BOARD

01.
PLANS

01.
PLANS

02. PID AND 
BUSINESS CASE

02.
PROJECT TEAM

02.
CONTROL

02.
CONTROL

WORK IN PROGRESS HISTORYAPPROVED
DELIVERABLES
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– Project brief
– Project Initiation Document 
– Offerte externe leverancier 
– Requests for Change
– Exception reports 
– Stage plans 
– Workpackages
– End stage report 
– End project report 
– Project Close Down Form
 
Let op dat de zogenaamde approval 
information die in deze templates is  
opgenomen ook na goedkeuring 
daadwerkelijk wordt ingevuld en dat de 
ondertekende stukken in het projectdossier 
komen. Leg goedkeuring van documenten 
vast in notulen van de project board. 

Behalve projectdocumenten moeten ook 
bepaalde inhoudelijke documenten in de 
definitieve versie en met goedkeuringsbewijs 
aanwezig zijn in de projectmap (Specialist 
products). Dit is afhankelijk van het soort 
project. In ieder geval moet goedkeuring van 
de volgende documenten aanwezig zijn:
– Business Case;
– Gedetailleerde requirements en  
 acceptatiecriteria;
– Architectuur intake en Project Start  
 Architectuur;
– Indien aanwezig: Functional Designs;  
 Technical Designs; Testplan; Testrapporten;  
 Acceptatierapporten gebruikers en  
 beheerders.

VERSIEBEHEER EN NUMMERING

Versiebeheer wordt in elk project toegepast, 
dit houdt in dat alle versies van een document 
herkenbaar zijn en zijn opgeslagen. 

NAAMGEVING DOCUMENTEN

Deze richtlijn voor naamgeving geldt 
voor projectmanagement documenten. 
Voor deliverables, bijvoorbeeld 
een ontwerpdocument of een 
gebruikershandleiding, worden de voor die 
documenten gebruikelijke naamregels gevolgd. 
De naam van een projectmanagement 
document bestaat uit de volgende elementen: 
<projectnaam/afkorting>_<documentnaam>
_<versienummer>.<extensie>

BEPERKING TOTAALLENGTE MAP- EN 

DOCUMENTNAMEN

De lengte van een documentnaam inclusief 
alle bovenliggende mappen mag niet meer 
dan 256 karakters bedragen. Indien de lengte 
meer bedraagt, kan het document niet meer 
geopend worden en bestaat het risico dat 
wijzigingen niet (goed) worden opgeslagen. 
Houd daarom het aantal niveaus van mappen 
en de lengte van map- en documentnamen zo 
klein als mogelijk.



24  | PROJECTMANAGEMENT VOLGENS BAUHAUS

PROGRAMMAMANAGEMENT

Binnen BAUHAUS bundelen we projecten 
in portfolio’s of programma’s. Reden 
hiervoor is de samenhang tussen projecten 
in technische of inhoudelijke zin, of de 
samenhang ten aanzien van benodigde 
resources. Vaak ook zijn benefits moeilijk aan 
individuele projecten te koppelen en worden 
daarom projecten in een programma 
ondergebracht. Soms is het werk qua aard 
ook echt een programma (‘projecten en 
activiteiten om een strategisch doel te 
realiseren’).

In deze beschrijving zijn standaards 
opgenomen specifiek ten behoeve van 
programma’s. Voor alle duidelijkheid, projecten 
die binnen programma’s worden uitgevoerd 
moeten blijven voldoen aan alle overige 
standaards.

STANDAARDS PROGRAMMAMANAGEMENT 

BAUHAUS

1. Een programma heeft altijd een  
 programme board (programma project  
 board ), voor de samenstelling zie ook de  
 toelichting samenstelling project boards. 

2. Een programma heeft altijd een plan in  
 de vorm van een programme definition.  
 Gebruik de template van een PID hiervoor. 

De volgende onderdelen komen terug in een 
programme definition, voor zover relevant in 
het licht van de aard van het programma.
– Uitgangspunten
– Blueprint
– Visie document
– Programma organisatie structuur
– Initiële business case
– Programma plan
– Stakeholder identificatie en analyse
– Communicatie plan 
– Benefits management strategie en plan
– Quality management strategie
– Risico management strategie 

3. Een programma rapporteert met  
 behulp van de template highlight report  
 maandelijks over voortgang en kosten van  
 de programmabesturing. Daarnaast zal de  
 programma board inzicht willen in de  
 kosten van het gehele programma, dus  
 inclusief projecten. 

4. Er kan gekozen worden om de  
 ondersteunende (projectmanagement) 
 processen die in de projecten van  
 het programma worden uitgevoerd, op  
 centraal niveau uit te voeren in een project   
 management office. Keuzes hierin dienen  
 te worden vastgelegd in de programme  
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 definition. De BAUHAUS standaards die  
 gelden voor deze processen, blijven  
 onverkort van toepassing. Voorbeelden  
 van processen die centraal uitgevoerd  
 kunnen worden zijn: resourcemanagement,  
 risicomanagement, kwaliteitsmanagement,  
 financieel management en schedule  
 management.

5. Indien op programma niveau een business  
 case voor het totaal wordt opgenomen,  
 kan in de onderliggende projecten naar  
 deze business case verwezen worden. 

6. Elk project, ook al valt het binnen een  
 programma, werkt conform de standaards.

Managing Successful Programmes (MSP)
MSP is marktstandaard met best practices 
voor de besturing van programma’s. Het 
geeft een procesmodel, en benoemt de 
belangrijkste producten en technieken. 
Onderdelen uit MSP kunnen als hulpmiddel 
voor de besturing van programma’s bij 
BAUHAUS gebruikt worden, maar dat is 
niet verplicht. BAUHAUS hanteert zoveel als 
mogelijk de begrippen uit MSP.

IDENTIFYING A
PROGRAMME

PROGRAMME
BENEFITS REVIEW 

CLOSING A
PROGRAMME

PROGRAMME MANDATE

DEfiNING A
PROGRAMME

ESTABLISHING A
PROGRAMME

PROGRAMME BRIEF

VISION STATEMENT

AND BLUEPRINT

DELIVERY OF
BLUEPRINT

RUNNING A PROGRAMME

DELIVERING BENEfiTSMANAGING THE PORTFOLIO
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BEST PRACTICES

Op internet zijn de volgende best practices 
voor projectmanagement opgenomen.

DOORLOOPTIJD

Uit analyse op de projecten die de afgelopen 
jaren zijn uitgevoerd, blijkt dat een langere 
doorlooptijd dan gepland de meest 
voorkomende oorzaak is voor alle projecten 
die slecht scoren. In de best practice 
doorlooptijd zijn maatregelen opgenomen die 
de kans op uitloop van een project beperken. 

PROJECT BOARD KICK-OFF

Bij de start van een project wordt een kick-
off gehouden met de leden van de project 
board. Doel hiervan is te borgen dat de leden 
van de project board hetzelfde beeld hebben 
over doelstelling en verwacht resultaat van 
het project, de rolverdeling en samenwerking 
tussen de leden van de project board, en de 
wijze waarop het project door de project 
board bestuurd gaat worden. De best practice 
project board kick-off bevat een voorbeeld 
van een agenda en een toelichting daarop ten 
behoeve van zo’n kick-off.  

PROJECT RISK WORKSHOP

In de best practice project risk workshop is 
een instructie opgenomen hoe in een 

project de risico’s geïdentificeerd worden. 
Aanbevolen wordt een dergelijke workshop 
bij de start van een project te houden. In 
de best practice is ook een uitgebreide risk 
breakdown structure opgenomen met per 
aandachtsgebied een checklist ten behoeve 
van het bepalen van risico’s. 

PROJECT RISK MANAGEMENT 

De best practice project risk management 
geeft een korte beschrijving van het risico 
management proces. Deze is gebaseerd op 
de component management of risk binnen 
PRINCE2.

LEVERANCIERS IN PROJECTEN

In projecten wordt steeds meer gebruik 
gemaakt van leveranciers. Zij voeren 
deelprojecten uit en leveren (deel)producten. 
In de best practice leveranciers in projecten 
is opgenomen waar in de samenwerking met 
leveranciers op gelet dient te worden. Met 
name de wijze waarop de leveranciers in de 
project board vertegenwoordigd zijn, is van 
belang.

INTERVISIE

Intervisie is een vorm van deskundigheids-
bevordering waarbij medewerkers een 
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beroep doen op collega’s om mee te 
denken over persoon- en functiegebonden 
vraagstukken en knelpunten uit de eigen 
werksituatie. Dit meedenken gebeurt niet 
door het aandragen van oplossingen, maar 
door het stellen van vragen om zo met 
behulp van eigen analytisch en 
probleemoplossend vermogen zicht te krijgen 
op het ingebrachte probleem en hoe hierin 
te handelen. In alle fasen van een project 
kan een dergelijk middel worden ingezet om 
alternatieve oplossingen voor problemen te 
vinden. 

Er zijn verschillende methoden om een 
intervisiesessie te organiseren. In de best 
practice intervisie is een stappenplan conform 
de Balint methode opgenomen. 

WERKEN MET STAGES

Het gebruik van stages helpt om projecten 
te besturen. In de best practice werken met 
stages wordt toegelicht hoe stages worden 
toegepast in projecten. 

VOORTGANGSMETRIEK

Een voortgangsmetriek is een goed 
hulpmiddel om de projectvoortgang te 
meten. In de best practice voortgangsmetriek 
staat beschreven hoe een dergelijke metriek 
ingericht kan worden.
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CHECKLISTS

Op internet zijn de volgende checklists voor 
projectmanagement opgenomen. 

PROJECT START

Dit is een checklist voor de projectmanager 
met zaken die bij de start van een project 
geregeld moeten worden. 

PRODUCT BREAKDOWN STRUCTURE

Dit is een checklist met aandachtspunten voor 
het opstellen van een product breakdown 
structure. 

PROJECT SCOPE

Dit is een checklist voor de projectmanager 
om de scope van het project te bepalen. 
Gebruik dit om de scope van een project 
helder te communiceren in de project brief of 
PID. Neem in de PID expliciet op wat wel en 
wat niet in het project wordt opgeleverd.  

PROJECT DELIVERABLES

Dit is een checklist voor de projectmanager 
om de lijst met deliverables van het project 
compleet te maken. 

PROJECT AANPAK

Dit is een checklist om in een project voor 
applicatie ontwikkeling te bepalen of een 
waterval aanpak of Agile aanpak het meest 
geschikt is. 

PROJECT EINDE

Dit is een checklist voor de projectmanager 
met alle zaken die bij de afsluiting van een 
project geregeld moeten zijn. 
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TOELICHTINGEN

De volgende toelichtingen op en 
achtergronden bij deze standaards zijn 
opgenomen op internet. 

SAMENSTELLING PROJECT BOARDS

In de memo samenstelling project boards 
wordt een toelichting gegeven over de 
samenstelling van project boards. Dit is 
gedaan per soort project. 

PROJECT ROLLEN

In de memo project rollen wordt beschreven 
hoe standaard de verschillende rollen in 
een project board en projectorganisatie zijn 
ingevuld. 

CROSS REFERENCES PRINCE2 EN BAUHAUS 

In tabellen is de samenhang tussen PRINCE2 
processen en de werkinstructies uit in dit 
boekje opgenomen, en tussen PRINCE2 
producten en de BAUHAUS templates. 
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