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PROJECT MANAGEMENT

INLEIDING: WAT IS PROJECT MANAGEMENT?

M In algemeen: een project is een specifieke, tijdgebonden
    taak die moet worden uitgevoerd.

M Bij project management gaat het om het sturen van de
    processen binnen een tijdelijke organisatie.
    Ook medewerkers uit diverse afdelingen van een perma-
    nente organisatie kunnen wel degelijk een tijdelijke
    organisatie vormen ter realisering van een concreet doel.

M Bij de inbreng van een manager kan hier onderscheid
    worden gemaakt tussen specifieke project management-
    vaardigheden (structureren, sturen, plannen, beheersen
    van tijd, geld, enz.), en algemene managementvaardig-
    heden (vergaderen, onderhandelen, motiveren, conflict-
    beheersen, teambuilding, enz.).
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PROJECT MANAGEMENT

INLEIDING: WAT IS PROJECT MANAGEMENT?

M Het Manhattan project wordt door velen gezien als de
    basis van het moderne project management van nu.

M Het Manhattan project was de
    naam van de zeer geheime
    operatie waarmee de VS tijdens
    WO II de atoombom ontwikkel-
    den.
    Oorspronkelijk werd het
    Manhattan Project in Chicago
    uitgevoerd. Maar omdat er te
    veel uitlekte, werd het
    Manhattan Project vanaf 1943
    uitgevoerd in Los Alamos
    (New Mexico).

Little Boy, 13 Kton
op Hiroshima,
6 augustus 1945 
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PROJECT MANAGEMENT

INLEIDING: WAT IS PROJECT MANAGEMENT?

M Het Manhattan project: veel bekende wetenschappers,
    vooral natuurkundigen en wiskundigen, werkten mee 
    in het team dat de bom ontwierp. (Enrico Fermi, Robert
    Oppenheimer [project-leider], Richard Feynman, John
    von Neumann, Murray Gell-Mann, Edward Teller en
    anderen).

    Een indicatie van de hoeveelheid talent die voor dit
    project bijeen werd gebracht is het feit dat aan een
    twintigtal van de mensen die aan de atoombom hebben
    bijgedragen, voor die tijd of naderhand Nobelprijzen
    werden toegekend.
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PROJECT MANAGEMENT

INLEIDING: WAT IS PROJECT MANAGEMENT?

M Duidelijk is dat het vroegere project management 
    vooral gericht was op grote, zeer complexe projecten,
    veelal op het terrein van R&D en de ontwikkeling van
    wapens en defensiesystemen.

M Tegenwoordig is project management onmisbaar en
    speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van
    producten, en bij het uitvoeren van bijzondere
    opdrachten, zoals speciale bijeenkomsten en evene-
    menten.  
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PROJECT MANAGEMENT

INLEIDING: WAT IS PROJECT MANAGEMENT?

Belang van hedendaags project management

    F meer ‘customization’ bij het produceren
    F kortere product levenscycli
    F vraag naar project management bij dienstverlening
    F ontwikkeling van projecten in de non-profit sector
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PROJECT MANAGEMENT

INLEIDING: WAT IS PROJECT MANAGEMENT?

M Waarom is project management zo noodzakelijk?:

    F betere sturings- en beheersingsmogelijkheden
    F betere klantenrelaties mogelijk
    F kortere ontwikkelingstijden van producten en
        diensten mogelijk
    F kostenbeheersing / lagere kosten
    F hogere kwaliteit en betrouwbaarheid 
    F hogere opbrengsten / winsten
    F betere coördinatie mogelijk tussen afdelingen
    F hogere arbeidsvreugde, betere motivatie bij mede-
        werkenden.
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PROJECT MANAGEMENT

INLEIDING: WAT IS PROJECT MANAGEMENT?

M Kenmerken van project management:

    F focus op eenmaligheid
    F specifiek doel en gewenst, beoogd resultaat
    F herkenbare projectaanvang en projecteinde
    F tijdspanne en vooraf bepaalde tijdslimiet / deadline
    F betrokkenheid van meerdere afdelingen 
    F beperkte hoeveelheid middelen (financieel, materieel,
        mensen, tijd, enz.) 
    F logische volgorde van activiteiten en handelingen
    F duidelijk aanwijsbare klant / gebruiker van resultaat.

9

PROJECT MANAGEMENT

INLEIDING: WAT IS PROJECT MANAGEMENT?

M Belangrijke project management gereedschappen:

    F Groot deel van deze tools ontwikkeld in de 50-er jaren
    F PERT: program evaluation and review technique: een
        model voor project management, ontwikkeld door US
        Navy Special Projects office in 1958, als onderdeel van
        het Polaris onderzeebootraket project.
    F CPM: critical path method, een model voor project
        management, ontwikkeld door DuPont Chemicals en
        Remington-Rand, in het kader van onderhouds-
        trajecten van industriële complexen.
    F Gantt-chart: een strokenplangrafiek die de onderlinge
        verbanden weergeeft van activiteiten bij projecten,
        en andere tijdgebonden processen in de loop van tijd.
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PROJECT MANAGEMENT

INLEIDING: WAT IS PROJECT MANAGEMENT?

M Belangrijke project management gereedschappen:

    F PERT-diagram:
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PROJECT MANAGEMENT

INLEIDING: WAT IS PROJECT MANAGEMENT?

M Belangrijke project management gereedschappen:

    F Gantt-chart:
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PROJECT MANAGEMENT

INLEIDING: WAT IS PROJECT MANAGEMENT?

M Project levenscyclus: van gedachte tot resultaat
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PROJECT MANAGEMENT

INLEIDING: WAT IS PROJECT MANAGEMENT?

M Project prestatie doelen: 
  
    F ‘PCT’ objectives
    F Goed / Snel / Kostenefficiënt
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PROJECT MANAGEMENT

INLEIDING: WAT IS PROJECT MANAGEMENT?

M Belangrijkste redenen van projectmislukking:

    F niet realistische, vaak te hoge, verwachtingen
    F ontoereikende projectleiding
    F onvoldoende projectplanning
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PROJECT MANAGEMENT

INLEIDING: WAT IS PROJECT MANAGEMENT?

M Project levenscyclus fase: ideeënfase:

    F In de praktijk binnen bedrijven en instellingen vindt
        ideevorming plaats al ruim voordat een project van
        start gaat.
        In het beleidsplan van een attractiepark staat bijv. dat
        een nieuwe attractie in het komende jaar gerealiseerd
        moet worden, en het projectteam zal hier belast
        worden met het ontwikkelen en realiseren van dit
        idee. 

    F In dit geval gaat het projectteam aan het werk met
        een zgn. ‘vormgevingsvraag’. 
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PROJECT MANAGEMENT

INLEIDING: WAT IS PROJECT MANAGEMENT?

M Project levenscyclus fase: ideeënfase:

    F In andere situaties bestaat nog geen concreet idee,
        vorm of richting waarin antwoord moet worden
        gezocht of een bepaald probleem moet worden
        opgelost.
        Hier gaat dus een creatieve stap vooraf aan de eigen-
        lijke projectmatige aanpak.

    F In zo’n geval gaat de initiatiefgroep of het project-
        team aan het werk met een zgn. ‘creatievraag’. 
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PROJECT MANAGEMENT

INLEIDING: WAT IS PROJECT MANAGEMENT?

M Project levenscyclus fase: ideeënfase:

    F Voorbeeld van een creatievraag: “wat is er op dit
        moment nodig om onze potentiële klanten voor ons te
        winnen?” 

        Dit zou bijv. kunnen variëren van ludieke promotie-
        activiteiten tot het ontwikkelen van een nieuw product
        of een nieuwe dienst, enz.: projectmatige aanpak in
        ruime zin.
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PROJECT MANAGEMENT

INLEIDING: WAT IS PROJECT MANAGEMENT?

M Project levenscyclus fase: ideeënfase:

    F Voorbeeld van een vormgevingsvraag: “welk product /
        welke dienst moeten we ontwikkelen om in te spelen
        op de behoeften en wensen van onze potentiële
        klanten?”

        Hier wordt uitgegaan van een concreet project-
        resultaat, in dit geval een nieuw product of nieuwe
        dienst: projectmatige aanpak in concrete(re) zin.
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PROJECT MANAGEMENT

INLEIDING: WAT IS PROJECT MANAGEMENT?

M Project levenscyclus fase: ideeënfase:

    F Denken vanuit de markt of vanuit het product?
        In de meeste gevallen komen projecten voort uit een
        zekere behoefte die in de omgeving wordt waarge-
        nomen, bijv. bij (potentiële) klanten, of komen voort
        uit een probleem waarmee het bedrijf of diens
        opdrachtgever wordt geconfronteerd: markt-
        georiënteerde benadering.

        In de culturele sector is echter nog steeds een sterke
        drang naar een productgeoriënteerde benadering: de
        kunstenaar die een idee omzet in een product en daar
        vervolgens een markt bij zoekt.
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PROJECT MANAGEMENT

INLEIDING: WAT IS PROJECT MANAGEMENT?

M Project levenscyclus fase: ideeënfase:

    F Denken vanuit de markt of vanuit het product?
        Uit het voorgaande blijkt de eenzijdigheid van beide
        benaderingen. 

        Bij productoriëntatie blijft de eigen identiteit en
        autonomie gewaarborgd, maar het (maatschappelijke)
        bestaansrecht is beperkt.

        Bij marktoriëntatie daarentegen is het bestaansrecht
        veiliggesteld, maar van de eigen identiteit en vrijheid
        blijft minder over: meer marktgedicteerd. 
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PROJECT MANAGEMENT

INLEIDING: WAT IS PROJECT MANAGEMENT?

M Artihove Art Centre, Bergschenhoek:

    F kunstenares Corry Ammerlaan:    
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PROJECT MANAGEMENT

INLEIDING: WAT IS PROJECT MANAGEMENT?

M Definiëring van de startvraag van een project:
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PROJECT MANAGEMENT

INLEIDING: WAT IS PROJECT MANAGEMENT?

M Ideeënfase: Creativiteit noodzakelijk

    F Het probleem is vaak dat onze rationele, realistisch
        georiënteerde en kritische geest  -de linker
        hersenhelft-  te snel voor tegenwerpingen zorgt
        waardoor onze creativiteit wordt onderdrukt en
        daardoor onvoldoende aandacht verkrijgt. 

Edward de Bono 
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PROJECT MANAGEMENT

INLEIDING: WAT IS PROJECT MANAGEMENT?

M Ideeënfase: DE EIGEN ONDERNEMING

    F Ondernemerschap / het zelfstandig ondernemen 

Voordelen:
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Nadelen:
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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PROJECT MANAGEMENT

INLEIDING: WAT IS PROJECT MANAGEMENT?

M Ideeënfase: DE EIGEN ONDERNEMING

    F Wat voor iemand wordt ondernemer, of zou dat
        moeten worden? 

Gewenste karakteristieken:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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PROJECT MANAGEMENT

INLEIDING: WAT IS PROJECT MANAGEMENT?

M Ideeënfase: DE EIGEN ONDERNEMING

    F Het vinden van de juiste kans:
        G ken de markt: een nieuwe onderneming concen-
            treert zich op een zekere behoefte in de markt:
              O  Zoek naar een niet voldoende vervulde behoefte en
                   vervul die beter.
              O  Zoek naar een bestaande behoefte en zorg voor
                   efficiëntere vervulling tegen lagere kosten.
        G ken jezelf: ondernemers kennen hun vaardigheden
            en interesses, en weten die aan behoeften te
            koppelen.
        G succes ontstaat daar waar vaardigheden en
            interesses de behoeften in de markt ontmoeten. 
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PROJECT MANAGEMENT

INLEIDING: WAT IS PROJECT MANAGEMENT?

M Ideeënfase: DE EIGEN ONDERNEMING

    F Succes door ondernemerschap ontstaat daar waar:

        G jij een behoefte weet te vervullen,
        G waarvoor mensen bereid zijn te betalen,
            en
        G wat jij leuk vindt om te doen / ondernemen,
            en
        G waar jij goed in bent. 
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PROJECT MANAGEMENT

INLEIDING: WAT IS PROJECT MANAGEMENT?

M Ideeënfase: DE EIGEN ONDERNEMING

    F Marktverkenning:

        G een markt is een ‘domein’ van goederen en diensten,
            waar in de regel concurrentie heerst.
        G welke markt zou jij overwegen om in te onder-
            nemen?:
            O marktdefiniëring
            O marktstructuur, marktkenmerken
            O (te verwachten) opbrengsten, verkopen, winsten
            O typen, niveaus van (te verwachten) concurrentie
            O entreedrempels: opstartkosten, distributie,
                promotie  
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PROJECT MANAGEMENT

INLEIDING: WAT IS PROJECT MANAGEMENT?

M Ideeënfase: DE EIGEN ONDERNEMING

    F Ondernemingsidee onder de loep:

        G waar ben jij in geïnteresseerd, wat vindt jij leuk om
            te doen, en hoe zou jij daarmee geld kunnen
            verdienen? 
        G wat onderscheidt jou van anderen, over welke
            vaardigheden beschik je?  Welke vaardigheden
            zouden verbeterd moeten worden, en hoe?
        G wie heb je evt. nodig om jou te helpen met het
            opstarten van een onderneming?  


