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1. WAT IS PROJECTMATIG WERKEN? 

1.1 Beheersing van diverse soorten werkzaamheden 

Bij de werkzaamheden die wij binnen Gemeente uitvoeren, maken wij onderscheid tussen 

reguliere, routinematige werkzaamheden en werkzaamheden die niet repetitief van aard zijn. 

 

- Reguliere werkzaamheden zijn cyclisch, repetitief van aard. Voorbeelden zijn 

vergunningverlening, subsidieverlening, paspoortverstrekking, onderhoud openbare 

voorzieningen en dergelijke. Ook zogenaamde ad hoc werkzaamheden zoals 

klachtenafhandeling rekenen wij tot de reguliere werkzaamheden. Binnen de organisatie 

worden dergelijke taken ‘in goed overleg’ met het management opgepakt. Voor de uitvoering 

van voornoemde cyclische werkzaamheden is sprake van een bepaalde, vaak redelijk constant 

blijvende behoefte aan middelen (geld en personele capaciteit). Voor het ‘lopend beleid’ 

geldt de toedeling van het budget als opdrachtverstrekking. De beheersing van deze 

werkzaamheden kan heel goed plaatsvinden vanuit de lijnorganisatie, ook al kunnen 

dergelijke werkzaamheden bureauoverstijgend zijn.  

 

Een project vloeit voort uit de beleidsvisie van het bestuur of het actieplan van het 

Coördinatieteam (= CT) of zijn het gevolg van nieuwe ontwikkelingen aangedragen door de 

gemeenteraad, het college en/of de medewerkers in de organisatie. Veelal worden deze 

werkzaamheden bestempeld als projecten. Er is hierbij sprake van niet repetitieve 

werkzaamheden (dus de meer unieke of nieuwe werkzaamheden), waarvoor de behoefte aan 

middelen eenmalig is. Een project kan zijn het realiseren van een cultureel centrum, 

bedrijfsverzamelgebouw of woonwijk, het uitdenken van een nieuw systeem voor 

afvalinzameling of reïntegratie e.d. Aan de wijze van beheersing van projecten kunnen bijzondere 

eisen worden gesteld. Daarbij maakt het nog verschil of sprake is van grote en belangrijke of 

kleinere en minder belangrijke werkzaamheden. 

 

Voor de beheersing van grote projecten wordt veelal een projectorganisatie opgezet. Daarbij 

wordt een projectleider aangewezen, dient een projectplan te worden opgesteld en markeren 

verplichte documenten de overgang van de ene naar de andere planningsfase.  

Voor kleinere en meer eenvoudige projecten is een dergelijke projectorganisatie veelal te zwaar, 

maar wordt wel gewerkt volgens de principes van projectmatig werken. In plaats van een 

projectleider (met speciale bevoegdheden) wordt een persoon als trekker worden aangewezen, die 

voor onze organisatie het aanspreekpunt vormt en de werkzaamheden verricht onder 

verantwoordelijkheid van de clustercoördinator. Er worden in dat geval minder stringente eisen 

gesteld in de zin van projectplan, fasering en het opstellen van tussentijdse documenten. De 

principes van projectmatig werken blijven wel van toepassing zoals het uitgangspunt dat één 

persoon (eindverantwoordelijke), d.w.z. dat elk dossier één probleemhouder heeft.  

1.2 Definitie van een project 

Een project is een tijdelijk, samenhangend geheel van activiteiten met een eenduidige 

doelstelling, die door middel van een eenmalig, niet-routinematig verlopend proces gerealiseerd 

moet worden door meerdere eenheden van een organisatie, dan wel door eenheden van meerdere 

organisaties, voor een aanwijsbare opdrachtgever.  

 

 

Kenmerken van projectmatig werken 

1. Er is een projectstructuur gedefinieerd naast de normale lijnstructuur, met taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden (= TBV’s). 

2. De op te leveren resultaten en randvoorwaarden worden duidelijk gedefinieerd in een 

projectopdracht. 
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3. Het gewenste projectresultaat hoeft niet volledig nieuw te zijn, maar bevat wel veel nieuwe 

elementen. 

4. Voor het uitvoeren van het project zijn te onderscheiden fases, beslismomenten en 

tussenresultaten gedefinieerd. 

5. Een  projectgroep bestaat uit medewerkers van meerdere organisatieonderdelen (eventueel 

organisaties). 

6. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt (o.a. verwerkt in werkplannen) over de inzet van 

capaciteit van medewerkers en andere middelen. 

7. Een project heeft een eigen budget en de projectleider is budgethouder. 

8. Een project heeft een eindige, gedefinieerde levensduur. 

9. Een project is van dusdanig belang dat het de nodige prioriteit krijgt zodat gemaakte 

afspraken over planning en capaciteitsinzet nagekomen worden. 

10. Een project heeft een aanwijsbare opdrachtgever en opdrachtnemer. 

 

Een voordeel van projectmatig werken is, dat we daarmee voorwaarden scheppen om het 

beoogde resultaat te bereiken. De effectiviteit, het beoogd resultaat staat voorop. We moeten er 

echter voor waken dat we voor relatief kleine en eenvoudige projecten een (te) zware 

projectorganisatie opzetten. Naast de hierboven genoemde algemene criteria voor projectmatig 

werken, bekijken we daarom per situatie of een dergelijke hulpstructuur meerwaarde heeft. De 

volgende criteria kunnen daarbij behulpzaam zijn: 

- er is een groot (politiek) belang bij het resultaat. 

- er is een duidelijke begin- en einddatum. 

- het is een nieuw / redelijk nieuw thema (heeft een onderzoekscomponent). 

- het betreft meerdere vakgebieden. 

- het is een ingewikkelde kwestie met veel aspecten. 

- er is een groot belang met betrekking tot kosten, tijd en capaciteit. 

- het project is mede als gevolg van de complexiteit en doorlooptijd zonder een projectgroep 

moeilijk te beheersen en te coördineren. 
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2 PROJECTORGANISATIE EN PROJECTOMGEVING 

2.1 Projectorganisatie en lijnorganisatie 

Bij projectmatig werken blijft de normale lijnorganisatie doorfunctioneren, maar brengen we 

werkzaamheden van de lijnorganisatie tijdelijk onder in een projectstructuur. Beide 

organisatievormen functioneren naast elkaar. Dit betekent wel dat de taak- en 

verantwoordelijkheidsverdeling van de staande lijnorganisatie bij projectmatig werken tijdelijk 

wordt verbroken. Immers, de projectleider heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het 

realiseren van het projectresultaat en geeft leiding aan een projectgroep die wordt gevormd door 

medewerkers van de permanente organisatie. Dit vereist een goede horizontale en verticale 

afstemming van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de leiding en de medewerkers in 

de lijn en van de leiding en medewerkers in de projectorganisatie. Mede om deze reden is het 

Coördinatieoverleg Ruimtelijke Ordening (CRO) ingevoerd. Het doel is de voortgang en 

samenhang van de projecten binnen en de tussen de afdelingen REZ en Werken te bewaken.  

 

De organisatiestructuur van een project bestaat uit een opdrachtgever, een projectleider, een 

projectgroep en desgewenst één of meer werkgroepen. De opdrachtgever geeft opdracht aan de 

projectleider om het project uit te voeren. De projectleider stuurt vervolgens de projectgroep aan. 

De projectgroep doet het werk. Bij grote, complexe, projecten kunnen de projectgroepleden het 

werk samen met een werkgroep uitvoeren. Andere actoren bij een project zijn de managers in de 

lijnorganisatie (bureau- en sectorhoofden) en eventuele externe partijen zoals belanghebbenden 

(bijv. in klankbordgroep), instellingen en adviseurs (externe deskundigen). 

 

In de volgende paragrafen gaan we nader in op de rol, taken en bevoegdheden van de 

belangrijkste actoren binnen het projectmatig werken. 

2.2 Opdrachtgever 

De opdrachtgever is degene die opdracht geeft tot het project en de resultaten moet goedkeuren. 

Hij moet dus een goed beeld hebben van wat hij wil bereiken en waarom en dit goed vastleggen 

in een opdracht. Een opdrachtgever is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van 

middelen en capaciteit. De opdrachtgever moet in staat zijn de weg naar het resultaat vrij te 

houden van obstakels. Het afwegen van de prioriteit tussen de reguliere activiteiten en het project 

is een belangrijke taak van de opdrachtgever. Ook in de loop van het project zal de opdrachtgever 

hierin keuzes moeten maken. De opdrachtgever moet gedurende het gehele project betrokken 

blijven en in goed overleg met de projectleider sturing geven aan het project, met name op 

momenten dat eerder afgesproken kaders overschreden dreigen te worden. 

 

Bij de rol van opdrachtgever maken wij onderscheid in een ambtelijk en een bestuurlijk 

opdrachtgever. Hierbij gelden de gebruikelijke ambtelijk-bestuurlijke verhoudingen, zoals onder 

meer vastgelegd in de methodiek van bestuursopdrachten. Het college van B&W en de 

gemeenteraad blijven ook bij projectmatig werken uiteindelijk verantwoordelijk. Beide organen 

houden wij op de gebruikelijke wijze op de hoogte en zullen conform bestaande afspraken de 

besluiten nemen. Over het algemeen spelen de bestuursorganen bij de directe aansturing van de 

projectwerkzaamheden geen rol. Het college kan wel overwegen om een coördinerend 

portefeuillehouder als bestuurlijk opdrachtgever aan te wijzen voor de afstemming met de 

ambtelijk opdrachtgever.  

 

De ambtelijk opdrachtgever stuurt de projectleider aan, legt te maken keuzes voor aan de 

bestuurlijk opdrachtgever en zorgt voor een goede communicatie tussen projectleider en 

bestuurlijk opdrachtgever. Er dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden over de 

beslissingsvrijheid van de ambtelijk opdrachtgever. De rol van ambtelijk opdrachtgever kan 

vervuld worden door het CT (sectoroverstijgende projecten), een afdelingshoofd 

(afdelingsgebonden projecten) of een speciaal daartoe in het leven geroepen stuurgroep. Bij 
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politiek beladen projecten kan bijvoorbeeld een portefeuillehouder als bestuurlijk opdrachtgever 

deelnemen in de stuurgroep. Dit betekent dan wel dat deze portefeuillehouder een dubbelrol 

vervult, aangezien een dergelijke stuurgroep uiteindelijk verantwoording verschuldigd is aan het 

college van B&W. 

 

Indien een collectief (bijv. stuurgroep of CT) de rol van opdrachtgever vervult, treedt één 

vertegenwoordiger als ambtelijk opdrachtgever op voor de dagelijkse afstemming met de 

projectleider en bestuurlijk opdrachtgever. Het aanwijzen van een ambtelijk opdrachtgever zorgt 

voor een stroomlijning van de communicatie en dagelijkse sturing en beheersing van het project. 

De projectleider van een project legt, als opdrachtnemer, verantwoording af aan de 

opdrachtgever. 

 

De voornaamste taken van de opdrachtgever zijn: 

- Afweging en besluitvorming of voor de betreffende werkzaamheden een hulpstructuur 

noodzakelijk is of wordt volstaan met aanwijzing van een trekker. 

- Vaststelling van het doel van het project en de projectomschrijving. 

- Vaststelling van de doorlooptijd en fasering van het project. 

- Vaststelling van de benodigde zwaarte van de projectorganisatie. 

- Aanwijzing en aansturing van de projectleider. 

- Goedkeuring samenstelling en bezetting projectgroep (voordracht projectleider). 

- Goedkeuring en ter beschikking stelling benodigde middelen en capaciteit. 

- Opdrachtverlening tot de start van het project op basis van een projectplan. 

- Bewaking van de voortgang van het project (per fase). 

- Afweging (zonodig) van prioriteiten tussen reguliere activiteiten en het project dan wel tussen 

diverse projecten. 

- Beoordeling en acceptatie van de eind- en tussenresultaten. 

- Tussentijdse afstemming en terugkoppeling met de opdrachtgever (en eventuele andere 

belanghebbenden). 

- Voorbereiding van de formele besluitvorming, advisering aan bestuursorganen. 

2.3 Projectleider 

De projectleider is er verantwoordelijk voor dat het afgesproken resultaat op het afgesproken 

moment tegen de afgesproken kosten wordt gerealiseerd. De projectleider heeft ingestemd met de 

opdracht van de opdrachtgever en legt verantwoordelijkheid af aan de opdrachtgever. Als het 

project niet goed loopt, wordt de projectleider daar direct op aangesproken. Dit betekent ook dat 

een projectleider geen opdracht behoeft te accepteren die niet aan de eisen voldoet om de 

slaagkans van het project te waarborgen.  

2.3.1 Algemeen 

Bij een projectleider ligt het accent op het kunnen ontwikkelen respectievelijk uitdragen van een 

visie op de hoofdlijnen van het desbetreffende project en het vertalen van deze hoofdlijnen naar 

concreet bruikbare concepten, gericht op realisatie van het desbetreffende project. 

Het direct aansturen van een diversiteit van medewerkers, in de diverse stadia van een project, is 

een specifiek kenmerk van deze functie en stelt derhalve hoge eisen aan de “sturende” 

vermogens. Dit betekent vooral het vermogen tot het motiveren / inspireren van medewerkers en 

het zorg dragen voor zo optimaal mogelijke condities. 

De projectleider stuurt één of meerdere projecten aan, initieert projectfasen en mobiliseert de 

benodigde in- en externe ondersteuning. Daarnaast ziet hij toe op een correcte uitvoering en 

rapporteert periodiek aan de afdelingsdirecteur. Onderstaand wordt dit verder uitgewerkt. In  

bijlage 4 is de door het college van B en W vastgestelde taakomschrijving opgenomen. 

2.3.2 Inhoudelijke taken 

 Draagt zorg voor een nadere uitwerking van de hem toevertrouwde projecten en geeft 

inhoudelijke sturing aan de onder zijn supervisie vallende projectteams. 
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 Is verantwoordelijk voor de producten en de kwaliteit van de producten van de aan hem 

toevertrouwde projecten. 

 Is verantwoordelijk voor de besluitvorming, de (dagelijkse) planning van de activiteiten 

en de verdeling van taken. 

 Draagt zorg voor de afstemming binnen de diverse projecten en voor de afstemming met 

andere beleidsvelden 

 Draagt zorg voor de noodzakelijke rapportages. 

2.3.3 Voorwaardenscheppende taken 

 Is verantwoordelijk voor de voorbereiding, planning en evaluatie van de uitvoering van 

de aan hem toevertrouwde projecten, binnen de vastgestelde kaders. 

 Geeft sturing aan en is verantwoordelijk voor een motiverend werkklimaat binnen de 

projecten, de inzet van kwalitatieve en kwantitatieve personele capaciteit, middelen en 

doorlooptijden in relatie tot het te verwerven c.q. toegestane budget (contractmanagement 

/ budgettering). 

 Signaleert knelpunten ter zake en draagt mogelijke oplossingen aan. 

2.3.4 Sturing 

 Geeft sturing aan projectteams en is verantwoordelijk voor het “managen” van deze 

teams. 

 Geeft direct sturing aan de medewerkers binnen de projectteams. 

 Voert beleidsinhoudelijke en voorwaardenscheppende taken uit op een inspirerende en 

motiverende wijze. 

2.3.5 Samenwerking 

 Is, vanuit zijn taakopdracht, medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van besluitvorming 

op het gebied van het project. 

 Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de besluitvormingsprocessen binnen de hem 

toevertrouwde projecten. 

 Stuurt (medewerkers binnen) de projectteams tot effectieve en doelmatige samenwerking. 

 Signaleert tijdig samenwerkingspunten met andere organisatieonderdelen. 

 

2.3.6 Taken en verantwoordelijkheden in de organisatie 

De clustercoördinatoren behouden ten opzichte van projectmedewerkers hun functionele invloed 

(gericht op vakinhoudelijke deskundigheid) en hun hiërarchische invloed (gericht op de 

medewerker als werknemer). De operationele invloed (gericht op de concrete taak die van de 

medewerker wordt verwacht) wordt voor het betreffende project bij de projectleider gelegd. In de 

praktijk kunnen zich belangentegenstellingen voordoen tussen de projectleider en de 

lijnverantwoordelijken, waardoor projectmedewerkers het risico lopen tussen twee vuren terecht 

te komen. Om dit te voorkomen maken wij bij aanvang goede afspraken over de hoeveelheid tijd 

die een projectmedewerker aan een project kan en moet besteden, over de momenten waarop die 

inzet wordt verwacht en over het vakinhoudelijke mandaat van de medewerker. De 

afdelingsdirecteur geeft in dergelijke situaties het eindoordeel. 

 

Binnen Gemeente kan de rol van projectleider zowel door een eigen medewerker als een externe 

worden uitgevoerd. Voor elk project dat wordt uitgevoerd, bepaalt de verantwoordelijk manager 

wie als projectleider zal optreden. Bij het kiezen van de projectleider spelen vakinhoudelijke 

kwaliteiten een rol, evenals de ruimte in de individuele capaciteitsplanning. Daarnaast kan het 

toewijzen van een projectleiderschap een middel zijn om een (nieuwe) uitdaging te geven aan 

medewerkers. Wezenlijk voor een goed functionerend projectteam is dat de projectleider zijn rol 

goed weet aan te voelen en over een aantal eigenschappen en vaardigheden beschikt. Een 
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projectleider kan bijvoorbeeld samen moeten werken met professionals die vakinhoudelijk meer 

kunnen inbrengen dan de projectleider zelf.  

De projectleider moet zich richten op het bewaken van de eenheid (= integraliteit) en het 

totaalresultaat (procesverantwoordelijkheid); de projectleden hebben binnen de vastgestelde 

kaders ( ! ) hun inbreng in het project. Indien bij een project bestaande beleidsaspecten ontbreken, 

met elkaar conflicteren of niet op elkaar aansluiten, is de projectleider ( ! ) verantwoordelijk voor 

een gemotiveerde afweging. Het resultaat van deze afweging wordt ter besluitvorming 

voorgelegd aan de opdrachtgever. 

 

Uit ervaringen blijkt dat projecten succesvoller verlopen als een projectleider: 

- vaardigheden heeft op het gebied van projectmanagement en met name via onderhandeling 

en onderzoek in staat is het projectdoel af te bakenen, te vertalen naar subdoelen en 

activiteiten, deze om te zetten in een planning om daarop vervolgens te sturen. 

- vaardigheden heeft om leiding te geven aan teams, om in velerlei situaties te kunnen 

overleggen, te kunnen onderhandelen en conflicten te kunnen hanteren. 

- tegelijkertijd teamgericht als ook prestatiegericht, besluitvaardig en vasthoudend is. 

- voldoende afstand kan nemen van de eigen vakinhoudelijke deskundigheid om voldoende te 

delegeren en om tot evenwichtige belangenafweging te komen. 

- goed in staat is om samen met de opdrachtgever de formele communicatie met de 

projectomgeving gestalte te geven en daarmee het project af te schermen van ongewenste 

invloeden. 

 

De voornaamste taken en verantwoordelijkheden van een projectleider zijn: 

- Het samen met de opdrachtgever ontwikkelen van een eerste beeld van het project en de 

haalbaarheid ervan en dit vastleggen in een beslisdocument (formulier 1). 

- Het in overleg met de hiërarchische bazen van de beoogde projectmedewerkers opstellen van 

een voordracht voor de samenstelling en bezetting van de projectgroep en het ter goedkeuring 

daarvan voorleggen aan de opdrachtgever. 

- Het maken van afspraken over de vrijheid van handelen (tijdsinzet en vakinhoudelijk 

mandaat) van de projectgroepleden. 

- Het samen met de (beoogde) projectleden ontwikkelen van een meer uitgewerkte 

projectopdracht, inclusief fasering en benodigde middelen (zie model beslisdocument). 

- Het op basis van het projectplan afsluiten van het projectcontract met de opdrachtgever 

(acceptatie van opdracht en projectverantwoordelijkheid). 

- Het uitvoeren van het projectplan, met als verantwoordelijkheden: 

 de coördinatie van en leiding over de projectwerkzaamheden gericht op een effectieve en 

efficiënte uitvoering. 

 de uitvoering van het project conform de planning, alsmede de bewaking van de 

voortgang en bijsturing van tijdsinzet en kwaliteit  (= rapportage project formulier 2). 

 de opstelling van de projectbegroting en de bewaking van de budgetten. 

 de inschakeling van externen na toestemming van de opdrachtgever. 

 de afstemming met alle intern en extern betrokkenen bij het project. 

 de terugkoppeling van tussenresultaten naar de opdrachtgever, inclusief de daarbij 

benodigde gegevens, rapportages en documenten. 

 de oplevering van de projectresultaten. 

- Het uitvoeren van de projectevaluatie. 

2.4 Projectgroep 

Zoals gezegd is de projectleider verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

projectwerkzaamheden. De werkzaamheden zelf voeren de leden van de projectgroep uit. De 

opdrachtgever stelt de projectgroep op voordracht van de projectleider aan. De projectgroep is 

een tijdelijke hulpstructuur binnen de bestaande lijnstructuur en bestaat meestal uit een aantal 

ambtelijke medewerkers.  

De projectleider definieert de taken van de projectmedewerkers. De projectmedewerkers werken 

vanuit een duidelijke basis. Deze basis is het beslisdocument bij het uitwerken van de opdracht en 

het projectplan bij de feitelijke uitvoering van het project.  
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De projectgroepleden zijn gemandateerd door hun clustercoördinator om naar eigen inzicht, maar 

binnen het vastgestelde beleid, de hen gevraagde bijdrage te leveren. De medewerkers zullen zich 

met name bezighouden met het uitvoeren van de aan hen opgedragen taken. 

 

Als specifieke taken kunnen worden genoemd: 

- Het in overleg met de projectleider en de clustercoördinator informeren van collegae en 

anderen. 

- Het in overleg met de projectleider en de clustercoördinator inplannen van de 

werkzaamheden. 

- Het uitvoeren van de projectactiviteiten en het bespreken van daarbij eventueel optredende 

knelpunten. 

 

Projectmatig werken doet een groot beroep op de zogenaamde taakvolwassenheid bij 

medewerkers. Deze taakvolwassenheid wordt enerzijds bepaald door de bekwaamheid en 

anderzijds door inzet. Afhankelijk van de mate van taakvolwassenheid zal de projectleider zijn 

stijl moeten aanpassen en waar mogelijk zaken delegeren. 

2.5 Werkgroepen 

Het projectplan wordt uitgevoerd door de leden van de projectgroep. Eventueel kunnen 

werkgroepen gevormd worden onder verantwoordelijkheid van de projectgroep. Een werkgroep 

bestaat uit een aantal mensen dat, meestal via een eigen deelopdracht, voor een bepaalde periode 

ingezet wordt om bepaalde praktische onderdelen van het projectplan uit te werken. Veelal  is een 

lid van de projectgroep voorzitter van de werkgroep. 

2.6 Aanvullende structuren voor externe partijen 

Voor projecten waarvoor onze gemeente afstemming wil of moet plegen met externe partijen 

worden zonodig aanvullende structuren ingesteld. Dit kunnen o.a. zijn: 

- Coördinerende stuurgroep: als overlegorgaan tussen de opdrachtgever (bijv. een stuurgroep) 

van de gemeente en bijvoorbeeld marktpartijen. 

- Projectcoördinatieteam: als overlegorgaan tussen de projectleider van de gemeente en de 

projectleider van de externe partij, aangevuld met de belangrijkste disciplines. De 

gemeentelijke projectleider is voorzitter van dit team. 

- Klankbordgroep: een adviserend lichaam waarin externe betrokkenen zitting hebben, die het 

project ‘op afstand’ volgen en zonodig gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan de 

projectgroep of de opdrachtgever (bijv. een stuurgroep). 

 

Via het beslisdocument geeft de opdrachtgever duidelijk aan welke aanvullende structuren 

waarom noodzakelijk worden geacht, wie daarvan deel uitmaken en wat hun taken zijn. De 

projectleider zal in overleg met deze externe deelnemers afspraken maken over tijdsbesteding en 

de verdere inbreng. Het primaire doel blijft echter het plegen van afstemming, waarbij de 

gemeentelijke projectleider en opdrachtgever hun eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

behouden.  

2.7 Externe deskundigheid  

Bij het projectmatig werken maken wij zoveel als mogelijk gebruik van de kwaliteiten van de 

eigen leidinggevenden en medewerkers. Als de opdrachtgever besluit een externe deskundige op 

te nemen in de stuurgroep, projectgroep of werkgroep, wordt dit in overleg met de projectleider in 

het beslisdocument aangegeven. 
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3 FASEREN EN BEHEERSEN 

3.1 Projectfasen 

Projectmatig werken betekent planmatig werken. In ieder project worden standaard een aantal 

fasen doorlopen, te weten de initiatieffase, de definitiefase, de ontwerpfase, de 

voorbereidingsfase, de realisatiefase en de nazorgfase. Wel kunnen bij eenvoudige projecten 

sommige fasen samengetrokken worden en kunnen bij complexe projecten extra fasen nodig zijn, 

bijvoorbeeld om uit alternatieve oplossingsrichtingen te kiezen. Dit moet per project bepaald 

worden. 

 
Door de snelheid waarmee veranderingen zich in de gemeentelijke omgeving voordoen, moet 

onze organisatie slagvaardig kunnen werken en anticiperen. De rol die de gemeente daarbij 

inneemt verschuift steeds meer van initiatiefnemer naar een regisserende rol. Gemeenten kunnen 

niet zelf de ontwikkelingen volledig sturen, maar worden deels “volgend”. Om dit proces in 

goede banen te leiden, is een strakke organisatie en inzicht in de werkzaamheden (zeker gezien de 

bestaande vacatures) noodzakelijk. De provinciale pilot “bouwen binnen strakke contouren” heeft 

de noodzaak hiertoe alleen nog maar versterkt. We staan samen voor een grote uitdaging en dat 

vraagt om een slagvaardige aanpak van de werkzaamheden.  

 

Projectmatig werken is een  goed hulpmiddel hiervoor. Het geeft de basis voor een goede 

structuur van de werkzaamheden en het oplossen van problemen. Ook geeft het de input voor de 

periodieke rapportage over de voortgang van de werkzaamheden. Om deze redenen is er voor 

gekozen om deze werkwijze nu versneld te gaan invoeren.  

 
De initiatieffase  (beslisdocument) 

Het initiatief voor een project kan zowel van bestuurlijke als van ambtelijke kant komen. In de 

initiatieffase wordt het probleem, de aanleiding en het doel vastgesteld en wordt een globaal 

gewenst resultaat geformuleerd. De fase wordt afgerond met een globale projectformulering in de 

vorm van een startnotitie. Op basis van het beslisdocument wordt o.a. besloten of aan een project 

wordt begonnen. 

 

Het beslisdocument heeft tot doel om de opdrachtgever in staat te stellen de prioriteit van de 

werkzaamheden te beoordelen en een besluit te nemen of wel of niet met de werkzaamheden zal 

worden begonnen. Ook vormt het de basis om te beoordelen of gekozen moet worden voor een 

zware projectorganisatie of dat kan worden volstaan met de benoeming van een trekker binnen de 

lijnstructuur. Voorts kan op basis van de startnotitie de voorgestelde globale aanpak worden 

beoordeeld en een projectleider worden aangesteld.  

 

In het startdocument (formulier 1) wordt in globale termen ingegaan op: 

- de (beoogde) opdrachtgever. 

- de probleembeschrijving en redengeving. 

- de doelstelling. 

- de beoogde resultaten, indicatoren van de resultaten en de gestelde normen. 

- de beoogde projectleider. 

- de betrokken sectoren/bureaus. 

- de indicatieve inzet van projectmedewerkers. 

- de betrokken externe instanties. 

- de eventuele inzet van externe adviseurs. 

- een globale kostenraming met kostendekking. 

- de geschatte tijdsduur met globale begin- en einddatum. 

- overige opmerkingen of afspraken.  

 

Het startdocument dient te worden goedgekeurd door de opdrachtgever en fungeert voor de 

projectleider vervolgens als basis voor de verdere uitwerking tot een projectplan (zie model). 
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De definitiefase (projectplan) 

In deze fase stelt de projectleider het projectplan op. In dit plan wordt meer gedetailleerd de 

aanpak, de planning en de inhoudelijk te verrichten werkzaamheden, in onderling verband met 

elkaar, uitgewerkt. De informatie die het projectvoorstel bevat, is een bundeling van de kennis die 

door de diverse disciplines is ingebracht (projectgroepmedewerkers). Tijdens één of meerdere 

startbijeenkomsten wordt onder leiding van de projectleider de projectaanpak bepaald en 

verwoord in het projectvoorstel. Daarnaast bepaalt de projectleider in overleg met de 

clustercoördinatoren of de in te zetten medewerkers de uren voor het project kunnen leveren.  

 

Het projectplan heeft tot doel om een compleet en concreet eisenpakket te verkrijgen van het 

beoogde projectresultaat in termen van randvoorwaarden, prestaties, eisen en wensen. Daarnaast 

geeft het projectplan duidelijkheid over de beheersing van de aspecten geld, tijd, kwaliteit, 

projectorganisatie en informatie. Zonodig en desgewenst kunnen in deze fase al deelprojecten 

worden gedefinieerd. 

 

In het projectplan (zie model) worden de volgende onderwerpen uitgewerkt: 

- de probleemstelling, doelstelling en de beoogde resultaten. 

- de projectbeschrijving. 

- de samenstelling van de projectgroep met de geraamde ureninzet. 

- de werkwijze/de aanpak op hoofdlijnen. 

- de beoogde resultaten, indicatoren van de resultaten en de gestelde normen. 

- de projectfasen met activiteitenoverzicht (in bijlage) en beslismomenten. 

- de kostenraming en kostendekking (financiële paragraaf). 

- de juridische consequenties (bijv. bepaalde procedurele aspecten). 

- het communicatietraject. 

- overige opmerkingen, eisen of praktische zaken. 

 

De projectleider legt het projectplan ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever, waarna deze 

over het plan haar oordeel geeft. Er worden geen nadere werkzaamheden ten aanzien van het 

project verricht alvorens de opdrachtgever diens goedkeuring heeft verleend. Het projectplan 

vormt als het ware het contract tussen de opdrachtgever en de projectleider (opdrachtnemer) en 

diens projectgroep. 

 

De ontwerpfase 

Na de goedkeuring van het projectplan starten de werkzaamheden aan het project pas echt. 

Tijdens de ontwerpfase wordt het resultaat ontworpen. Bij de meeste projecten wil dat zeggen: 

het ontwerpen van oplossingen voor een probleem. In deze fase wordt onderzoek gedaan, worden 

alternatieven bekeken en wordt na toetsing gekomen tot een uitgewerkt ontwerp dat voldoet aan 

de criteria en randvoorwaarden. De uitwerking moet dusdanig concreet zijn dat alle consequenties 

kunnen worden overzien en kunnen worden verwerkt in een realisatieplan. De projectleider legt 

het projectontwerp ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Na goedkeuring kan gestart 

worden met de voorbereiding van de realisatie van het ontwerp, de gekozen en uitgewerkte 

oplossing. 

 

De voorbereidingsfase 

In deze fase wordt de realisatie van het projectresultaat voorbereid. Met name worden al die 

maatregelen genomen waardoor de realisatiefase vlekkeloos kan verlopen. Alle hulpmiddelen, 

materialen, voorschriften en uitwerkingen die nodig zijn bij het realisatietraject moeten gereed 

zijn. Activiteiten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het inkopen van hulpmiddelen, het contracteren 

van derden en dergelijke. De projectleider draagt zorg voor het opstellen van het realisatieplan en 

legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Na goedkeuring kan gestart worden met de 

daadwerkelijke realisatie of realisatie. 

 

De realisatiefase 

In deze fase wordt het beoogde projectresultaat daadwerkelijk ten uitvoer gebracht en 

gerealiseerd volgens de afgesproken specificaties. Wat er gerealiseerd wordt, is afhankelijk van 

de aard van het project. Dat kan zijn: de aanleg van een weg, de bouw van een cultureel centrum, 
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het woonrijp maken van een nieuwe woonwijk, maar ook het schrijven van een beleidsrapport of 

het uitwerken van een nieuwe inzamelmethode of een nieuwe aanpak van  reïntegratietrajecten. 

De projectleider draagt zorg voor de oplevering van de projectresultaten en legt daartoe een 

projectrapportage (zie formulier 3) ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Via dit formulier 

wordt gerapporteerd over de eindrapportage, de beoogde nazorg en de voorgestane wijze van 

evaluatie. Zonodig en desgewenst wordt een nazorgplan bijgevoegd met daarin de benodigde 

gebruiks- en onderhoudsdocumentatie en geplande maatregelen om het resultaat blijvend goed te 

laten functioneren. Na de presentatie van de projectrapportage en besluitvorming door de 

opdrachtgever is het project beëindigd. 

 

De nazorgfase 

In deze fase wordt het projectresultaat gebruikt, beheerd en onderhouden zoals bedoeld en 

worden waar nodig aanvullende maatregelen genomen. Ook de evaluatie van het uitgevoerde 

project vindt in deze fase plaats. De werkzaamheden kenmerken zich vaak als reguliere 

werkzaamheden en worden aan de staande organisatie overgedragen. De projectgroepleden 

vervullen veelal geen rol tijdens deze fase. 

3.2 Fasering van kleinere projecten  

In hoofdstuk 2 geven wij reeds aan dat we voor kleinere en meer eenvoudige projecten geen 

zware projectorganisatie moeten opzetten. In plaats van een projectleider kan een persoon als 

trekker worden aangewezen, die voor de organisatie aanspreekpunt vormt. Ofschoon in dat geval 

minder stringente eisen worden gesteld aan de planning en fasering wordt het voor het 

bewerkstelligen van een integrale aanpak en een goede afstemming van verwachtingen tussen 

opdrachtgever en opdrachtnemer ook in geval van kleinere projecten belangrijk geacht een 

zogenaamde startnotitie op te stellen. Daarin wordt ingegaan op de vraag of 

probleemformulering, op eventuele onderliggende specifieke vragen en op de bestuurlijke 

randvoorwaarden en beleidsuitgangspunten. Daarnaast wordt alvast een globale omschrijving 

gegeven van het doel, de beoogde resultaten en de te verrichten werkzaamheden. Voor het maken 

van afspraken met direct betrokkenen is het noodzakelijk een globaal planningsoverzicht op te 

stellen dat inzicht biedt in (indicatieve) doorlooptijd en het capaciteitsbeslag. Een dergelijke 

startnotitie vormt de basis voor de projectuitvoering. Een uitgewerkt projectplan en tussentijdse 

voortgangsrapportages zijn dan niet nodig. 

3.3 Plannen en beheersen  

Bij projecten maken wij onderscheid tussen de inhoudelijke en de beheersmatige activiteiten. De 

inhoudelijke activiteiten behandelden wij in de vorige paragraaf. Binnen de beheersmatige 

activiteiten onderkennen we de volgende te beheersen aspecten: projectkwaliteit, projectbudget, 

projectplanning (tijd en capaciteit), projectinformatie en projectorganisatie. Alle beheersaspecten 

moeten in iedere fase van het project aan de orde komen. Per fase moet de planning van de 

beheersingsaspecten voor de eerstvolgende fase in detail en voor de latere fasen globaal worden 

uitgewerkt  

 

In de beslisdocumenten ( in alle fasen van het proces) dienen steeds tenminste de volgende 

facetten behandeld te worden: 

 

o Tijd, o.a. 

 planning van de fase (staafdiagram) 

 capaciteitsplanning (wanneer heb ik wie nodig voor hoeveel tijd) 

o Geld; wat kost de volgende fase en hoe verhoud zich dat tot het totaal budget van het project 

o Organisatie; hoe is e.e.a. georganiseerd en verhoud zich de organisatie van het project t.o.v. 

de gemeentelijke organisatie (wie doet wat) 

o Informatie; wie wordt wanneer, over wat geïnformeerd. 

o Kwaliteit; welke kwaliteit wordt er in het project nagestreefd en hoe wordt dat meetbaar 

gemaakt 

Risico’s; beschrijving van de risico’s en de gevolgen. 
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Hierna lichten wij ieder beheersaspect kort toe. 

 

Beheersen projectkwaliteit 

Op de eerste plaats moet vooral de kwaliteit van het project benoemd en beheerst worden.  

‘Kwaliteit’ is dan de mate waarin voldaan wordt aan de behoeften/doelen en genoemde resultaten 

van de opdrachtgever en de mate waarin voldaan wordt aan verwachtingen ten aanzien van: 

betrouwbaarheid, afstemming, service en nazorg. Voldoen aan eisen ten aanzien van geld, 

hoeveelheid, tijdsbesteding en dergelijke hangt nauw samen met kwaliteit. 

 

Beheersen projectbudget 

De projectkosten betreffen: salariskosten, materiaalkosten, opleidingskosten en overheadkosten. 

De kosten moeten afgezet worden tegen de baten: vooraf, tijdens en na het project. Hier geldt, dat 

het vroegtijdig en integraal opnemen van projecten in de begroting veel verrassingen achteraf 

voorkomt. Maak een heldere opzet over de totale kosten en de kosten per te verrichten activiteit 

en bepaal wat de totale opbrengsten zullen zijn. Bezie de risico´s die de kostenbeheersing kunnen 

bedreigen. Laat voorcalculaties, budgetten en kredieten goedkeuren door de opdrachtgever.  

 

Beheersen projectplanning 

Bij projecten zijn projectresultaten en data/deadlines belangrijk. Het maken van een goede 

werkplanning en het beheersen van de werkdruk zijn dan belangrijke instrumenten. In het 

beslisdocument (initiatieffase) worden vaak data en deadlines genoemd. Belangrijk is dat 

eenieder zich realiseert dat dit slechts voorlopige data betreffen omdat een afweging met het 

andere werk nog niet heeft plaatsgevonden. Pas nadat een activiteitenoverzicht onderdeel 

uitmaakt van het projectplan (definitiefase) kan een realistische tijdsbesteding worden opgesteld 

en met clustercoördinatoren en projectmedewerkers afspraken worden gemaakt.  

 

De tijdsbesteding van het project kan het beste worden opgenomen in een projectplanning, in 

sector- en bureauplanningen en in een persoonlijke planning. De financiële en personele middelen 

van het project moeten zoveel mogelijk opgenomen zijn in de (product)begroting (als 

voorcalculatie). Via tijdschrijven op het project zal ook achteraf (via de nacalculatie) de planning 

en werkdruk aandacht worden gegeven: als verantwoording, maar ook als leerproces.  
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Beheersen projectinformatie  

Voor de beheersing van de informatievoorziening is het van groot belang dat vooraf is bepaald 

welke informatie in relatie tot het beslisdocumenten beheerst moet worden. Duidelijk moet zijn 

wie welke informatie moet geven en wie welke informatie moet krijgen. Ook is het noodzakelijk 

te bepalen waar, hoe en door wie de informatie moet worden gearchiveerd en wie welke 

informatie mag/moet goedkeuren of wijzigen. 

 

Beheersen projectorganisatie 

Voor de beheersing van de projectorganisatie is het van groot belang dat vooraf een inventarisatie 

is gemaakt van de TBV’s van enerzijds de opdrachtgever, projectleider en projectgroepleden en 

anderzijds de betrokkenheid en invloed van directe betrokkenen, gebruikers en belanghebbenden. 

Ook is het van belang duidelijkheid te scheppen over formele overlegvormen zoals vergaderingen 

en besprekingen en over de rol van het CT, B&W en de OR bij formele 

besluitvormingsprocedures. Daarnaast is het nodig dat vooraf met het team afspraken worden 

gemaakt over de wijze van onderling functioneren. Tot slot wordt stilgestaan bij de vraag hoe het 

beste de relatie tussen de projectorganisatie en haar omgeving vorm kan worden gegeven. 

3.4 Projectrapportages 

Als resultaat en budgetverantwoordelijke heeft de projectleider tot taak de voortgang van het 

project zo nauwgezet mogelijk te bewaken en daarover te rapporteren. Dit maakt het mogelijk om 

in een zo vroeg mogelijk stadium mogelijke afwijkingen te constateren en door middel van 

bijstuuracties zorg te dragen dat het project binnen de afgesproken kaders blijft. Indien het niet 

mogelijk blijkt om zodanig bij te sturen dat de planning gehandhaafd kan worden, dient de 

planning te worden aangepast. Hiervoor is goedkeuring nodig van de opdrachtgever, omdat dit 

een afwijking van de afgesproken oplevertijd, kosten of eindresultaat betekent.  

 

Met behulp van een projectrapportage (formulier 2) legt de projectleider regelmatig (tenminste 

per kwartaal en per fase) verantwoording af aan de opdrachtgever over de uitvoering van 

activiteiten volgens het projectplan. Indien noodzakelijk worden voorstellen tot bijsturing of 

bijstelling gedaan. Tussenrapportages zijn met name belangrijk bij de grotere en langdurige 

projecten. Zowel de tussenrapportages als de eindrapportage richten zich meer op het projectdoel, 

het beoogde projectresultaat, de middeleninzet, de conclusies en aanbevelingen en eventuele 

beslispunten. Bij alle voortgangsrapportages wordt, waar relevant, het inhoudelijke rapport 

bijgevoegd. 
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BIJLAGEN 

 

 

 

 
FORMULIER 1    Inhoudsopgave startdocument 

 

 

 

1. INLEIDING 

 

 

2. PROJECTINHOUD 

 

2.1 GLOBAAL PROJECTRESULTAAT 

 

2.1.1 PROBLEEMSTELLING 

 

2.1.2 GLOBALE RESULTAAT 

 

2.1.3 GLOBALE GRENZEN 

 

a. Ruimtelijk / Plangrenzen 

b. Taak gemeente 

 

2.1.4 ROL GEMEENTE 

 

2.1.5 INHOUDELIJK  

 

Initiatieffase 

Definitiefase 

Ontwerpfase 

Voorbereidingsfase 

Realisatiefase 

Nazorgfase 

 

 
3. BEHEERSASPECTEN 

 

3.1 TIJD 

3.2 GELD 

3.3 KWALITEIT 

3.4 INFORMATIE 

3.5 ORGANISATIE 

3.6 PLANNING 
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FORMULIER 2     Projectvoorgangsrapportage 

 

 

 

 Opzet rapportage projecten (format) 
 

o Projectomschrijving (naam project) 

 probleemstelling en / of 

 na te streven doel 

o Gegevens: 

 Projectnummer ,  

 begrotingspost,  

 verstrekt krediet (datum besluit),  

 reeds uitgegeven (tot datum rapportage) 

o Projectleider / primaathouder 

 

Fase van het proces:  Beslisdocument Datum besluit 
1. Initiatieffase   

2. Definitiefase   

3. Ontwerpfase (o.a.) 

 Aankoop 

 Milieuaspecten (sanering, geluid e.d.) 

 Stedenbouwkundige opzet 

(stedenbouwkundig plan, archeologie, 

inventarisatie groen, 

beeldkwaliteitplan e.d.) 

 Volkshuisvesting (bijdrage dorps-

vernieuwing, monumentenbeleid, 

differentiatie) 

 Civieltechnische aspecten 

(rioleringsplan) 

 Beheer vastgoed (b.v. inmeten) 

 Communicatie 

  

4. Voorbereidingsfase (o.a.) 

 Verkoop 

 Milieuaspecten 

 Civieltechniek (nutsbedrijven, werk-

voorbereiding, aanbesteding) 

  

5. Realisatiefase (o.a.) 

 Slopen 

 Milieuaspecten 

 Civieltechniek 

 Bouwactiviteiten (o.a. uitgifte bouw-

vergunningen) 

  

6. Nazorgfase (o.a.) 

 Milieuaspecten 

 Civieltechniek (woonrijp maken) 

  

 

 

 
o Korte toelichting op stand van zaken t.b.v. kwartaalrapportage m.b.t. tijd, geld, organisatie, 

communicatie, kwaliteit en risico’s 
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Taakomschrijving projectleider 

Algemeen 

Bij een projectleider ligt het accent op het kunnen ontwikkelen respectievelijk uitdragen 

van een visie op de hoofdlijnen van het desbetreffende project en het vertalen van deze 

hoofdlijnen naar concreet bruikbare concepten, gericht op realisatie van het 

desbetreffende project. 

Het direct aansturen van een diversiteit van medewerkers, in de diverse stadia van een 

project, is een specifiek kenmerk van deze functie en stelt derhalve hoge eisen aan de 

“sturende” vermogens. Dit betekent vooral het vermogen tot het motiveren/inspireren van 

medewerkers en het zorg dragen voor zo optimaal mogelijke condities. 

De projectleider stuurt één of meerdere projecten aan, initieert projectfasen en 

mobiliseert de benodigde in- en externe ondersteuning. Daarnaast ziet hij toe op een 

correcte uitvoering en rapporteert periodiek aan de afdelingsdirecteur. 

Inhoudelijke taken 

 Draagt zorg voor een nadere uitwerking van de hem toevertrouwde projecten en 

geeft inhoudelijke sturing aan de onder zijn supervisie vallende projectteams. 

 Is verantwoordelijk voor de producten en de kwaliteit van de producten van de 

aan hem toevertrouwde projecten. 

 Is verantwoordelijk voor de besluitvorming, de (dagelijkse) planning van de 

activiteiten en de verdeling van taken. 

 Draagt zorg voor de afstemming binnen de diverse projecten en voor de 

afstemming met andere beleidsvelden 

 Draagt zorg voor de noodzakelijke rapportages. 

Voorwaardenscheppende taken 

 Is verantwoordelijk voor de voorbereiding, planning en evaluatie van de uitvoering 

van de aan hem toevertrouwde projecten, binnen de vastgestelde kaders. 

 Geeft sturing aan en is verantwoordelijk voor een motiverend werkklimaat binnen 

de projecten, de inzet van kwalitatieve en kwantitatieve personele capaciteit, 

middelen en doorlooptijden in relatie tot het te verwerven c.q. toegestane budget 

(contractmanagement / budgettering). 

 Signaleert knelpunten ter zake en draagt mogelijke oplossingen aan. 

Sturing 

 Geeft sturing aan projectteams en is verantwoordelijk voor het “managen” van 

deze teams. 

 Geeft direct sturing aan de medewerkers binnen de projectteams. 

 Voert beleidsinhoudelijke en voorwaardenscheppende taken uit op een 

inspirerende en motiverende wijze. 

Samenwerking 

 Is, vanuit zijn taakopdracht, medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van 

besluitvorming op het gebied van het project. 
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 Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de besluitvormingsprocessen binnen de 

hem toevertrouwde projecten. 

 Stuurt (medewerkers binnen) de projectteams tot effectieve en doelmatige 

samenwerking. 

 Signaleert tijdig samenwerkingspunten met andere organisatieonderdelen. 


