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1 INLEIDING

Een project begint bij de opdrachtgever.  Hij heeft de visie, de ambitie en het geld om het project
te realiseren.  

Echter de opdrachtgever is niet altijd goed op de hoogte welke cruciale rol hij speelt bij de
voorbereiding en de realisatie van het project.  De wijze waarop de opdrachtgever zijn rol invult is
van grote invloed op het succes van het project. 

Dit document beoogt op eenvoudige en transparante wijze inzicht te geven in het Proces van
Project Management.. 

2 DE PROCES IN FASEN EN STAPPEN

Om een project goed te organiseren en de processen te begrijpen verdeeld men de te nemen acties 
op twee niveaus.  

Op het hoogste niveau verdeeld men het project in fasen. 
Men onderscheid drie fasen in een project:

 de Ontwerp- of definitiefase
 de Opdrachtfase
 de Uitvoeringsfase

In het tweede niveau detailleert men de fasen in stappen.
Bijvoorbeeld in de Ontwerpfase kent men:

 Haalbaarheid studie 
 Conceptueel ontwerp
 Basis ontwerp

De fasen en stappen van het project wordt in detail besproken in Appendix B08 Definities van het 
Project Plan, Hoofdstuk 3 Planning gerelateerd begrippen

Alle fasen en stappen in het proces moeten een duidelijk en onmiskenbaar gedocumenteerd begin 
en eind hebben.  

In de ontwerpfase kan men stappen starten met een Release Note met zijn Actie- Afwerkijst (zie 
App.:B11 Definities voor het Project Plan).  Het resultaat van de stappen in de ontwerpfase is het 
Project Plan.  
Als de stappen in het project zich onder tijdsdruk snel achter elkaar afspelen kan met het 
goedgekeurde project plan uit de voorgaande stap (bv conceptueel ontwerp) direct gebruiken als 
start document voor de volgende stap (bv basis ontwerp)

In de Opdrachtfase kan men de stappen ook starten met een Release Note voor de Detail 
Engineering of met het geautoriseerde Project Plan van het Basis  Ontwerp.  De opdracht fase 
wordt afgesloten met de opdracht aan (en de opdracht confirmatie.van) de leverancier of de 
aannemer

In de Uitvoeringsfase step de stappen met de opdracht aan de leverancier en worden ze afgesloten 
met Release Notes voor de acceptatie proces van de installatie.  
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3 HET PROJECT PLAN

In de Ontwerpfase van het project speelt het Project Plan een cruciale rol.  
Het is resultaat van de stappen die in deze fasen voor het project.  

In het Project Plan voor Conceptueel ontwerp worden de basis hoofdstukken ingevuld zoals 
Project Definitie, Planning een Budget.  

In het Project Plan voor Basis ontwerp worden de overige hoofdstukken ingevuld zoals de 
paragrafen voor standaards, normen, instructies en Project Organisatie en Communicatie 

De goedkeuring (of autorisatie) van het Project Plan voor Basis ontwerp is een “point of  no 
return”.  Na dit punt zullen de opdrachten worden voorbereid en uitgevoerd.  Dit betekend dat dan
ook grote financiële verplichtingen worden aangegaan.  

4 PROTOCOL VAN OPLEVERING

De oplevering van het project aan de operatie van de opdrachtgever geschied in twee stappen. 
Het proces start nadat de installatie is voltooid en de commissioning is afgerond.  
De installatie heet dan mechanisch gereed.  (zie Appendix B08 Definities van het Project Plan 
hoofdstuk 3) 

4.1 Onderhoudsoverdracht
Nadat de installatie is Mechanisch Gereed is wordt het testen voortgezet met product.  Echter dit 
betekend dat dan de operatie er ook bij betrokken moet worden.  
Zij zijn verantwoordelijk voor de logistiek, onderhoud, kwaliteit, veiligheid en integriteit van het 
product.  Hiervoor is en eerste overdracht nodig.  Deze overdracht wordt ook wel 
onderhoudsoverdracht genoemd. 

Bij deze overdracht wordt de operatie gedeeltelijk verantwoordelijk en werken zij mee aan de 
testen van de installaties met product.  Het project blijft na d onderhoudsoverdracht 
verantwoordelijk voor de performance van de installatie.  

Voor deze onderhoudsoverdracht wordt de Release Note (Appendix B11) gebruikt.  De Actie- 
Afwerklijst die aan de Release Note is toegevoegd is een handige gereedschap om de 
afwerkpunten te registreren en te beheren.  

Vanaf het moment van de onderhoudsoverdracht wordt de inzet van de leverancier, de montage 
(het project) en de productie operatie gecombineerd.  In eerste instantie wordt alleen op de 
kwaliteit van het product gelet.  Pas nadat die kan worden gegarandeerd verplaatst de aandacht 
meer en meer naar de performance van de installatie 

4.2 Definitieve overdracht
De definitieve overdacht is het sluitstuk van het project.  Het vindt plaats met als de performance 
is geoptimaliseerd.  
De definitieve overdracht wordt autoriseert met een Release Note (Appendix B11) voor de SAT of
een Final Acceptance test. 

De afwerklijst die tijdens het  hele overdacht proces een grote rol speelt hoort dan te zijn opgelost 
of men komt overeen hoe de openstaande punten worden afgewerkt. 
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