
 

 

 

 

 

 

CHECKLIST: ELEMENTEN VAN EEN PROJECTPLAN 
Bij het opzetten van een project is het verstandig om klein te beginnen. Kies daarom geen 
breed beleidsthema met veel partijen, maar een concreet vraagstuk. Vragen als ‘wie voert de 
regie?’ en ‘wie doet wat in de uitvoering?’ zijn voor een concrete casus vaak makkelijker te 
bespreken. Zo biedt u de organisatie een praktische manier om programmatisch handhaven te 
leren toepassen in de eigen situatie. Hieronder vindt u een checklist voor een projectplan. 
Deze kunt u gebruiken bij het voorbereiden en op papier zetten van uw project.  
 
WAT IS DE AANLEIDING EN VOORGESCHIEDENIS VAN HET TRAJECT? 

 Wat is er tot nu toe gebeurd?  
 Waarom is gekozen om het onderwerp nu programmatisch aan te pakken?  
 Maak duidelijk wat de urgentie is; waarom moet nu actie worden ondernomen en wat 

gaat er mis als dat niet gebeurt? 
 
WAT IS HET DOEL VAN HET TRAJECT? 

• Wat wilt u hiermee bereiken?  
• Wat is het centrale probleem dat moet worden opgelost?  
• Wat zijn de concrete resultaten van het project?  
• Wanneer bent u tevreden?  
• Wat zijn indicatoren voor succes? 

 
WAT IS DE REIKWIJDTE VAN DIT TRAJECT? 

• Wat is het onderwerp, het terrein?  
• Wat gaat u wel doen en wat vooral ook niet?  
• Wat is het abstractieniveau van het programma?  
• Hoe breed en diep pakt u het onderwerp op? 

 
WAT ZIJN DE RANDVOORWAARDEN; WAT IS HET PROGRAMMA VAN EISEN? 

• Onderscheid daarbij randvoorwaarden/eisen ten aanzien van de inhoud en ten aanzien 
van het proces.  

• Zijn er verbindingen met andere ontwikkelingen? 
 
WAT IS DE PLANNING? 

• Maak een overzicht van de tijdsplanning met duidelijke ijkmomenten.  
• Benoem de tussenproducten en de rapportagemomenten.  
• Zie voor een voorbeeld van een activiteitenplanning bijlage 2. 

 
WIE ZIJN BETROKKEN BIJ HET PROCES? HOE WORDT HET PROCES GEORGANISEERD? 

• Wie is de opdrachtgever en wie vormen de stuurgroep?  
• Wat is de samenstelling van het projectteam?  
• Hoe is de verantwoordelijkheidsverdeling en wie is bevoegd om knopen door te 

hakken? 
 

• Hoeveel mensen en middelen zijn nodig om dit traject tot een goed einde te brengen? 
• Is er sprake van spanning met de beschikbare hoeveelheid mensen en middelen? 

 
• Hoe verloopt de communicatie over het traject en de resultaten? 
• Wat zijn de communicatiedoelen en -doelgroepen?  



 

       

• Wat is de kernboodschap? Welke middelen zet je in voor de communicatie, wat zijn 
geschikte momenten en wie doet wat? 

 
WAT ZIJN DE RISICO’S EN WAT ZIJN DE MANIEREN OM DIE RISICO’S WEG TE NEMEN DAN WEL TE BEPERKEN? 

Denk daarbij aan: 
• onduidelijke uitgangspunten; 
• tijdsdruk en benodigde inzet; 
• onvoldoende commitment; 
• afhankelijkheid van externe partners; 
• onvoldoende middelen; 
• onbekendheid met de methodiek; 
• cultuurverschillen; 
• onvervulde verwachtingen. 

 


