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Projectformat 

 

 

 

 

 

 

Projectbasis 
De eerste stap is goed nadenken over het doel van je project. Wat wil je er mee bereiken, 

wat levert dit je op en wanneer vind je het project geslaagd. Probeer deze vragen zo 

concreet en uitgebreid mogelijk voor jezelf te beantwoorden. 

 

Je stelt jezelf ook vragen over de randvoorwaarden. Wanneer moet het project afgerond 

zijn? Hoeveel tijd heb je nodig om het project te realiseren? Welke middelen heb je nodig om 

het project te kunnen realiseren en welke investering vraagt dit? Zijn er anderen betrokken 

bij het project? 

 

Meestal kan je deze vragen pas goed beantwoorden als je hebt nagedacht over de stappen 

die nodig zijn om het project te realiseren, of de sub projecten,  waarin het project valt onder 

te verdelen. 

 

PROJECT: 

HET CONCRETE DOEL VAN DIT PROJECT IS: DEADLINE: 
 

BENODIGDE TIJD: 
 

(FINANCIËLE) MIDDELEN: 
 

DIT PROJECT IS GESLAAGD ALS: PARTNERS: 

DIT PROJECT BESTAAT UIT DE VOLGENDE SUB PROJECTEN:         TIJD                 DEADLINE 
 

 ……………………………………………………………………….        ………………  ……………..    

 ……………………………………………………………………….        ………………  ……………..    

  ……………………………………………………………………….        ………………  ……………..   

  ……………………………………………………………………….        ………………  ……………..  

 ……………………………………………………………………….        ………………  ……………..   

 

Als je het niet gewend bent om projectmatig te werken, kan dit format je helpen. Het is 

speciaal bedoeld voor interne projecten die gericht zijn op de ontwikkeling en groei van 

jouw bedrijf. Door een projectplan te maken dwing je jezelf om goed na te denken voor je 

gaat doen. Hiermee geef je jezelf houvast en structuur. Bovendien verklein je de kans dat 

je in de uitvoering van het project voor verrassingen komt te staan.  

Hoe uitgebreid je dit format invult hangt o.a. af van de omvang van het project en het 

belang ervan voor jouw bedrijf. Als je met een team werkt, of een externe opdrachtgever 

hebt, heb je een uitgebreider projectformat nodig. 
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Sub projecten 
Om een project overzichtelijk en behapbaar te maken, deel je het op in sub projecten. Een 

sub project is een afgebakend en afgerond geheel, dat wel deel uit maakt van het grotere 

project. Vaak zit er een logische volgorde in de sub projecten.  

 

Van alle sub projecten breng je in kaart uit welke concrete acties deze bestaan, hoeveel tijd 

iedere actie kost en wanneer de actie gedaan moet zijn. 

 

SUB PROJECT: 

RESULTAAT VAN DIT SUB PROJECT: 
 
 

DEADLINE: 

 

BENODIGDE TIJD: 

ACTIES:                                                                                                      TIJD                 DEADLINE 

 ……………………………………………………………………….        ………………  ……………..   

 ……………………………………………………………………….        ………………  ……………..   

 ……………………………………………………………………….        ………………  ……………..   

 ……………………………………………………………………….        ………………  ……………..   

 ……………………………………………………………………….        ………………  …………….. 

   

 

Soms is een sub project zo groot dat je het kunt onderverdelen in nog kleinere projectjes. We 

adviseren om dat dan ook te doen, zodat je makkelijker kan zien welke acties er openstaan 

en welke plek deze in het geheel hebben. Bovendien is het motiverender om te werken aan 

een klein project waarvan je snel resultaat ziet.  
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