
Benoemen van de 
Opdrachtgever en 

de Projectmanager

Project-
managementteam

samenstellen en
benoemen

Business case op 
hoofdlijnen 

opstellen

Initiatiefase
plannen

Projectaanpak 
kiezen en 

Projectvoorstel 
samenstellen

Projectmandaat
Verzoek om het 

project te initiëren

Projectinitiatie 
autoriseren

Fase- of 
Afwijkingsplan

autoriseren
Project autoriseren

Projectafsluiting 
autoriseren

Verzoek om advies
(Stuurgroep)

Verzoek om het 
project te 
realiseren

Risicomanagement
-aanpak

opstellen

Wijzigingsbeheer-
aanpak opstellen

Kwaliteits-
management-

aanpak
opstellen

Projectbeheersing 
opzetten

Benefits-
management-

aanpak opstellen

Communicatie-
management-

aanpak
opstellen

Projectplan maken

Projectinitiatie-
documentatie
samenstellen

Goedkeuring om 
het project te 

initiëren

Issues en risico’s 
verzamelen en 

beoordelen

Corrigerende
maatregelen

nemen

Issues en risico’s
escaleren

Hoofdpunten
rapporteren

Werkpakket
autoriseren

Afgeronde
Werkpakketten

ontvangen

Status Werkpakket
beoordelen

Aanbeveling
afsluiting

Verzoek om advies
(Projectmanager)

Advies van de 
Stuurgroep

Naderende
faseovergang

Ingebrachte 
afwijking

Afgerond
Werkpakket

Werkpakket
uitvoeren

Werkpakket
aannemen

Werkpakket
opleveren

Goedkeuring om 
een Werkpakket te 

realiseren

Verzoek om een 
Afwijkingsplan

Volgende fase
plannen

Afwijkingsplan
opstellen

Projectplan
actualiseren

Business case 
actualiseren

Faseafsluiting
rapporteren

Verzoek om het 
volgende Fase- of 

Afwijkingsplan 
goed te keuren

Project evalueren

Projectafsluiting
aanbevelen

Producten
overdragen

Voortijdige
afsluiting

voorbereiden

Geplande afsluiting
voorbereiden

Voortijdige
afsluiting

Naderend
projecteinde

Eerdere leerpunten
verzamelen

Status fase beoordelen

Goedkeuring voor 
een Fase- of een 
Afwijkingsplan

Ad hoc sturing geven

Aankondiging van 
projectautorisatie

Aankondiging van 
initatie

Bedrijfsadvies en
-besluiten

Bedrijfsadvies en
-besluiten
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Nieuwe issue

Eisen voor op maat
maken

overeenkomen

Sturen van een Project (SP)

Starting up a Project (SU)

Initiëren van een Project (IP) Beheersen van een Fase (BF)

Managen van een Faseovergang (MF) Afsluiten van een Project (AP)

Managen Productoplevering (MP)


