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Paragraaf Definitie Sub-paragrafen Metafoor 
Appendix.B08

1. Inleiding 
Heldere definities van begrippen die binnen het project worden gebruikt zijn 
essentieel voor een goede communicatie met de opdrachtgever en binnen het 
project team. 

Dit is temeer van belang omdat verschillende disciplines (bijvoorbeeld civiele en 
mechanische techniek) verschillende termen hanteren voor ongeveer hetzelfde 
begrip of onderwerp. 

Dit document bestaat uit twee hoofdstukken: 
Het hoofdstuk 2 Toelichting bij Project Definitie legt de begrippen uit die ingevuld
dienen te worden om een project te definiëren.  
Indien hiervan tijdens  het project wordt afgeweken zal dit aanvullende opdrachten
(Change Orders) tot gevolg hebben.

Het hoofdstuk 3 Planning gerelateerde begrippen behandeld de fasen en de 
stappen die in het project worden doorlopen van het initiatief tot de oplevering.  
Deze begrippen kunnen worden gebruikt in milestone planningen in commerciële 
specificaties als deadlines voor deelbetalingen.  
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2. Toelichting bij Project Definitie

In hoofdstuk 2 van het Project Plan (Appendix B07) wordt de Project definitie van het project genoemd. 

Paragraaf Definitie Sub-paragrafen Metafoor 
2.1 Doel (Assignment) 2.1.1. Operationele doel van het project 2.1.1 Kwalitatief doel

2.1.2 Kwantitatief doel
De controle over een stad in een middeleeuws
oorlogsspel. 

2.2 Uitgangspunten 
(Starting Points)

2.2.1 Introductie

Deze paragraaf Uitgangspunten is een 
opsomming van relevante beschikbare 
gegevens aan het begin van het 
project.   

Het beschrijft elementen van de 
wereld buiten het project die de 
realisatie van het project beïnvloeden

2.2.2 Geografische ligging

2.2..3 Plannen 
beschikbare plannen zoals 

 Operationeel plan 
 Masterplan 
 Productie taak

2.2.4 Normen en Regels 
zoals:

 Wetgeving
 ISO, DIN, NEN etc
 Bedrijfsregels
 Product kwaliteit en integriteit

2.2.5 Productie tijden 
zoals: 

 Totale  tijd (=168 [h/we])
 Bemande tijd

(-/- niet gebruikte tijd 
bv weekend)

 Beschikbare productie tijd 
(-/- geplande stops 
bv onderhoud)

 Actuele productie tijd
(-/- storingen)

 Theoretische productie tijd
(-/- Reject en Rework)

Geografische ligging van de stad

Vorm en gesteldheid van het terrein. 

Verdedigingswerken van de stad

Klimaat een weersomstandigheid



2.2..6 Water 
Beschikbare capaciteit en 
kwaliteit

2.2.7 Brandstof
Beschikbaarheid en kwaliteit

2.2..8 Elektriciteit 
Beschikbare capaciteit en 
kwaliteit

2.2.9 Process Control en 
Automatisering 
Systemen en architectuur

2.2.10 Project Fasering (procedures)
 Haalbaarheid studie
 Conceptueel ontwerp
 Basis ontwerp
 Detail ontwerp
 Uitvoering
 Oplevering

2.3. Programma van Eisen
(Set of Requirements) 

2.3.1 Introductie

Het Programma van Eisen is een 
opsomming van producten en diensten
die gekocht en gerealiseerd moeten 
worden tijdens het project. 

Hier wordt in feite het project 
gedefinieerd.

Deze lijst wordt de basis voor de 
begroting (en budget) en de planning. 

2.3.2 Equipementlijst 
Lijst van benodigd equipement 
(hardware)

2.3.3 Transport 
Benodigd transport van de 
werkplaats (fabricage) naar de 
bouwplaats inclusief import 
duties

2.3.4 Montage van de installatie 
Organisatie van uitvoering en 
toezicht van de montage van het 

Aanvalsplan 

Benodigde legers en bewapening

Logistieke benodigdheden als verplaatsingen 
voorraden etc.  



equipement 

2.3.4 Engineering 
Organisatie van management, 
ontwerp, inkoop en toezicht van 
equipement en diensten. 

2.3.5 Civiel 
Organisatie van management, 
ontwerp, aanbesteding en toezicht
van civiele zaken

2.4 Scope van het project 2.4.1 Introductie 

De Scope van het project geeft aan 
wat de grenzen zijn van de 
opdracht. 

De Scope is een opsomming 
elementen die exclusief zijn voor 
het project op gebieden van:  

 Financiën (budget)
 Operationele aangelegenheden 
 Risico analyse.  

De scope kan het beste in
IS / IS NIET klommen worden 
weergegeven omdat daar de grens 
het duidelijkst wordt gedefinieerd. 

2.4.2 Operationele Opzet 
Bij de opstart van het equipement
wordt er product geproduceerd en
neemt de operationele organisatie
volgens afgesproken procedures 
het equipement over van het 
project team. 

2.4.3 Equipement
Fysieke grenzen van levering 
voor het project aangeven 

2.4.4 Transport 
Taken, Autorisaties en 
Verantwoordelijkheden met 
betrekking tot organisatie en 
uitvoering van het transport.

2.4.5 Montage
Taken, Autorisaties en 
Verantwoordelijkheden met 
betrekking tot organisatie en 
uitvoering van de montage.

2.4.6 Engineering

Het doel is de controle over de stad niet de 
regio.

Het doel is de stad in te nemen niet te 
verwoesten. 

Het doel is de militairen gevangen te nemen 
niet het burgerbestuur.

Risico analyse
Guerrilla die na de inname van de stad kan 
ontstaan is een bedreiging voor het doel. 
Bestuurders kunnen corrupt zijn waardoor het
bestuurlijke proces wordt gefrustreerd. 



Taken, Autorisaties en 
Verantwoordelijkheden met 
betrekking tot organisatie en 
uitvoering van project 
management, ontwerp en inkoop 
van equipement en diensten.

2.4.7 Civiele werken
Taken, Autorisaties en 
Verantwoordelijkheden met 
betrekking tot organisatie en 
ontwerp en uitvoering van civiele 
werken 

2.4.8 Budget 
Lijst van exclusive issues ten 
aanzien van het Budget 
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Appendix B08

3. Planning gerelateerde begrippen 

Globaal wordt het project verdeeld in drie fasen die vervolgens weer in stappen worden ingedeeld. 
In het Project Management Proces (Appendix B05) worden deze begrippen in een context geplaatst . 
Engelstalige begrippen staan er tussen haakjes.  

3.1 Projectfasen
De drie fasen van een project kan men als volgt definiëren.  

Projectfase Start bij Stopt bij Opmerkingen
Ontwerp fase
(Design Phase)

Initiatief van de opdrachtgever Presentatie Project Plan van het Basis 
ontwerp.  

De ontwerpfase bevat de stappen 
 Haalbaarheidsstudie 
 Conceptueel ontwerp
 Basis ontwerp

Opdracht fase
(Ordering)

Autorisatie / Opdracht van de 
Opdrachtgever voor de detail engineering 

Opdrachtconfirmatie van de leverancier of
aannemer. 

De orderingsfase bevat de stappen
 Detailontwerp 
 Opdracht geven (Ordering) 

Uitvoeringsfase
(Execution Phase)

Ontvangst van de opdracht bij de 
leverancier / aannemer 

Installatie is geaccepteerd door de klant De uitvoering fase bevat de stappen
 Levertijd
 Ontwerp leverancier
 Fabricage 
 FAT
 Inspecties
 Transport
 Constructie of Installatie
 I/O test
 Commissioning
 Onderhoudsoverdracht
 Opstarten (met product)
 Performance verbetering 
 SAT
 Finale acceptaties test 
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3.2 Projectstappen
Projectstappen zijn een eerste detaillering van de project fasen zoals in de vorige paragraaf omschreven. 

Projectstappen Start bij Stopt bij Opmerkingen
Haalbaarheid studie
(Feasibility Study)

Initiatief van de opdrachtgever Operationeel plan eventueel aangevuld 
met een Exploitatie studie 
(Feasibility Study)

Als onderdeel van het jaarlijkse 3 tot 5 
jarenplan proces wordt elk jaar het 
Operationele Plan vastgesteld.  In dit plan 
worden die projecten genoemd die in het 
eerstkomende jaar moeten starten.  

Voor kleinere projecten volstaat dit maar 
voor projecten met een groter afbreukrisico
kan dit plan worden aangevuld  met een 
Exploitatie studie (Feasebility Study).  

Conceptueel ontwerp
(Conceptual Design)

Opdracht van de Opdrachtgever
(Zie ook App.: B11 Release Note)

Presentatie Project Plan van het 
Conceptueel ontwerp inclusief een 
aanbeveling.   

De uitvoering van een project kent meestal 
meerdere concepten.  In deze projectfase 
worden die mogelijke concepten 
geïnventariseerd en bestudeerd. 

Basis ontwerp
(Basic Design)

Autorisatie / Opdracht van de 
Opdrachtgever aangevuld met 
Presentatie Project Plan van het 
Conceptueel ontwerp met confirmatie van 
de aanbeveling 
(Zie ook App.: B11 Release Note)

Presentatie Project Plan van het Basis 
ontwerp.  

Met deze presentatie wordt de ontwerpfase
van het project afgesloten.  
Dit houd in dat men met dit resultaat 
definitieve autorisatie kan vragen aan 
directie en/of aandeelhouders omdat 
hierna grotere verplichtingen worden 
aangegaan.  

Belangrijke toevoegingen aan het Project 
Plan in deze fase zijn de normen, 
standaarden en instructies volgens welke 
moet worden gespecificeerd en uitgevoerd. 

Ook de project organisatie wordt 
vastgesteld inclusief de rollen, 
verantwoordelijkheden, autorisaties en 
communicatie.  

Detail ontwerp
(Detail Design)

Autorisatie / Opdracht van de 
Opdrachtgever aangevuld met 
Presentatie Project Plan van het Basis 

Evaluaties van offertes van leveranciers en
aannemers

In deze fase worden de definitieve 
specificaties en bestekken opgesteld. 
Vervolgens worden potentiële leveranciers 
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ontwerp
(Zie ook App.: B11 Release Note)

en aannemers uitgenodigd voor offertes 
respectievelijk aanbestedingen.  

Opdracht geven 
(Ordering) 

Evaluaties van offertes van leveranciers en
aannemers

Opdrachtconfirmatie van de leverancier of
aannemer. 

Met opdrachtconfirmatie wordt de 
ordering fase van het project afgesloten.  

De opdrachtconfirmatie valideert de 
levering, prijs en planning (levertijd) 

Levertijd
(Delivery time) 

Ontvangst van de opdracht bij de 
leverancier / aannemer 

Als de leveringsvoorwaarden volgens de 
opdracht zijn voldaan 

Soms zijn leveringen goederen, soms 
diensten (bijvoorbeeld transport) soms een 
combinatie van beiden (bijvoorbeeld de 
oplevering van een operationele installatie.)

Ontwerp van de leverancier of aannemer
(Engineering Supplier or Contractor)

Ontvangst van de opdracht bij de 
leverancier / aannemer 

Levering van goederen of diensten
(Zie ook App.: B11 Release Note)

De ontwerpen die in de ontwerpfase zijn 
gegenereerd worden door de leverancier 
zodanig aangepast en uitgebreid dat ze in 
zijn organisatie worden begrepen en hij ook
de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 
kan nemen. 

Fabricage 
(Manufacturing)

Na het gereed komen van het 
leveranciersontwerp, ontvangst van 
materialen en beschikbaarheid in de 
werkplaats. 

bij het begin van het transport uit de 
werkplaats 

Fabricage kan door een leverancier ook 
worden opgesplitst en ondergebracht bij 
toeleveranciers (subcontractors).  

De controle op kwaliteit en voortgang door 
de opdrachtgever wordt hier door 
complexer. 

FAT (= Factory Acceptance Test) 
(FAT)

Aan het einde van de fabricage op 
uitnodiging van de leverancier. 

Alle te testen functies akkoord zij 
bevonden door de inspecteurs en een 
“Release Note” kan worden afgegeven. . 
(Zie ook App.: B11 Release Note)

Factory Acceptance Test
Dit begrip wordt voornamelijk gebruikt in 
de ontwikkeling van software. 
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Fabricage inspecties.
(Factory Inspection or 
Pre Shipment Inspection)

Op afgesproken tijden volgens opdracht na
uitnodiging van de leverancier. 

Met een laatste inspectie voor het 
verschepen wordt het materiaal 
vrijgegeven met een “Release Note” 
(Zie ook App.: B11 Release Note)

Deze inspecties hebben betrekking op het 
materiaal dat in de werkplaats wordt 
gefabriceerd. 

Transport en verscheping
(Shipment or Transport)

Wanneer het materiaal de werkplaats of 
het magazijn verlaat. 

Wanner het materiaal aankomt op het 
terrein 

De opdracht(en) voor het transport kunnen 
aan verschillende leveranciers worden 
gegeven. 

Hierbij creëert men kritische punten in de 
opeenvolgend lijn van handelingen zoals: 
laden van de truck bij de werkplaats. 
transport van de werkplaats neer de haven
ontladen van de truck en laden van het 
schip.
ontladen van het schip en laden van de 
truck op de kade bij de bestemming
lokaal transport naar de site
ontladen van de truck op de site
plaatsen van het materiaal op de positie. 

Constructie of installatie
(Construction, Installation or erection)

Als het materialen gereedschappen en 
mensen op de site zijn gearriveerd. en 
toestemming voor de bouw is verkregen 
(Zie ook App.: B11 Release Note)

Voor civiel werk zal dat relatief snel zijn 
na opdracht omdat men meestal niet veel 
in een werkplaats hoeft voor te bereiden. 

Als de installatie aan de productie wordt 
opgeleverd.  

I/O Test
(I/O Test)

Als het equipement is geïnstalleerd en de 
kabels zij aangesloten 

Als de elektrische verbindingen zijn getest
en vrijgegeven.
(Zie ook App.: B11 Release Note)

Dit zij voornamelijk tests voor de 
eclectische installateur.
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Mechanisch gereed
(Mechanical Completed)

I/O Tests zijn afgerond
(Zie ook App.: B11 Release Note)

De installatie heet Mechanisch gereed als 
de montage en de I/O tests zijn afgerond. 

Commissioning
(Commissioning) 

De installatie is Mechanisch gereed Opstarten van de installatie Commissioning is een gecombineerde test-
acties voor zowel mechanisch, elektrisch 
installatie en de automatisering.  

Stappen tijdens de Commissioning zijn:
Droge tests met power voor draairichting 
van motoren en posities van kleppen en 
veiligheden.  
Natte tests voor het testen van basis 
functionaliteiten zoals dichtheid en 
veiligheden.  
Automatisering test voor functies 
informatiesystemen en veiligheden. 

Onderhoudsoverdracht
(Maintenance or 
Preliminary Handing Over)

Na de Commissioning Voor opstarten van de productie 
(Zie ook App.: B11 Release Note)

Dit is de eerste stap in het Protocol van 
overdracht. 

Vanaf dit punt gaat de Productie en Project 
team samenwerken omdat de 
verantwoordelijk heden voor het vervolg 
worden gedeeld.  

Het Project team blijft verantwoordelijk 
voor:
functioneren van de installatie 
afhandelen van de afwerklijst. 

Productie wordt verantwoordelijk voor 
Logistiek 
Onderhoud 
Operatie 
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Veiligheid 
Kwaliteit. (incl  HCCP ect.)

Opstarten met product
(Start-up)

Onderhoudsoverdracht Product kwaliteit zodanig is dat ze naar de
markt kan. 

In deze periode wordt product 
geproduceerd zonder dat daar een productie
planning kan worden voldaan. 

Het is belangrijk in deze fase dat de 
montage nog een hogere prioriteit heeft 
voor het verhelpen van storingen en het 
uitvoeren verbeteringen. . 

Performance verbetering 
(Performance improvement)

Productkwaliteit geschikt is voor de 
markt.  

Performance van de productie is volgens 
specificatie.  

SAT (=Site Accepatce Test)
(SAT) 

Performance is volgens specificatie Installatie is geaccepteerd door de klant 
(Zie ook App.: B11 Release Note)

Site Acceptance Test 
Deze uitdrukking wordt meestal gebruikt 
bij het opleveren van Software 

Final Acceptance Test Performance is volgens specificatie Installatie is geaccepteerd door de klant

Met deze acceptatie wordt de 
uitvoeringsfase en daarmee het  project 
definitief afgesloten.  
(Zie ook App.: B11 Release Note)

Dit is de tweede staop in het Protocol van 
Overdracht 
Als dit deel wordt geaccepteerd is de 
installatie overgedragen (behoudens de 
afwerklijst)
Hierna volgt een laatste betaling aan de 
leverancier. en begint de garantietermijn. 
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