
Schema projectbeheersing Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 
 
Tijd  Ja Nee Bijzonderheden 
Er is een actuele versie van een afspraken/voortgangsmatrix 
beschikbaar. 

   

Er is een planning opgesteld waarop wordt gestuurd.    
De (tussentijdse) meetpunten zijn duidelijk en realistisch.    
Voor de verschillende fases/onderdelen is een tijdspad met limieten 
opgesteld. 

   

De veranderingen in de samenwerkingsstructuur zijn in kaart gebracht 
en beheersbaar. 

   

De samenwerkingspartners zijn gedurende het gehele traject/activiteit 
beschikbaar. 

   

Het samenwerkingsverband komt regelmatig bijeen om de voortgang te 
bespreken. 

   

De samenwerkingspartners en overige uitvoerende partijen zijn in een 
vroeg stadium betrokken. 

   

De voortgang van de activiteit/maatregel wordt eerlijk bijgehouden.    
Geld  Ja Nee Bijzonderheden 
Het beschikbare budget is geïnventariseerd.    
De totale kosten zijn geschat.    
Het is duidelijk welke factoren de kosten en eventuele opbrengsten 
(kunnen) beïnvloeden. 

   

Er is een begroting opgesteld.    
Kwaliteit  Ja Nee Bijzonderheden 
De aanleiding voor de activiteiten/maatregelen is voor alle betrokkenen 
duidelijk. 

   

De problemen/oorzaken zijn goed in kaart gebracht.    
De behoeften van de gebruikers/de activiteiten zijn voorzien van een 
prioriteit. 

   

De doelgroepen zijn gebaat bij het resultaat van de activiteit/maatregel.    
Het beoogde resultaat is duidelijk gedefinieerd.    
Er zijn meetbare (kwaliteit)eisen aan het resultaat opgesteld.    
Alle samenwerkingspartners zijn op de hoogte van de manier waarop het 
resultaat moet worden gerealiseerd. 

   

Informatie  Ja Nee Bijzonderheden 
De doelen die met de activiteit/maatregel worden nagestreefd zijn helder.    
Voor alle betrokkenen is duidelijk wat wel en niet tot de 
activiteit/maatregel behoort. 

   

Het is duidelijk wie welke kennis, vaardigheden en ervaringen heeft.    
De samenwerkingspartners weten wat ze van elkaar kunnen 
verwachten. 

   

Er is een communicatiekaart ingevuld.    
De uitvoerenden/verantwoordelijken weten wanneer wat klaar moet zijn.    
Er zijn afspraken gemaakt over de communicatie tussen het 
samenwerkingsverband en de achterban. 

   

Organisatie Ja Nee Bijzonderheden 
De juiste personen en partijen zijn bij de activiteit/maatregel betrokken.    
De benodigde kennis en ervaring zijn in het samenwerkingsverband 
aanwezig. 

   

Aan het begin van de activiteit/maatregel is een startbijeenkomst 
gehouden. 

   

De samenwerkingspartners accepteren elkaar en er is sprake van 
vertrouwen. 

   

Het samenwerkingsverband streeft steeds weer naar verbetering en 
ontwikkeling. 

   

De houding is actiegericht.    
De voorzitter of maatregelverantwoordelijke wordt geaccepteerd door het 
samenwerkingsverband. 

   

 



 


