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M Projectplanningsinstrumenten:
    Er zijn verschillende planningstechnieken die gebruikt
    kunnen worden om de tijd binnen een project te
    bewaken. Een ‘things-to-do-list’ is een van de
    eenvoudigste methoden.  Meer professionele plannings-
    technieken zijn natuurlijk:
    F het balkenschema (Gantt-chart)
    F een draaiboek, toe te passen wanneer de activiteiten
        heel concreet benoemd en beschreven kunnen worden
    F een netwerkplanning, toe te passen bij gecompli-
        ceerde projecten, met name door specialisten op het
        terrein van projectplanning. 
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M Projectplanning en projectstructurering:
    Voordat een projectplanning kan worden opgesteld moet
    het werkproces van het project worden geanalyseerd en
    vervolgens worden gestructureerd.

    Het bepalen van de aanpak, het maken van de planning
    en kostenraming en het opzetten van de projectorgani-
    satie, begint met een analyse van het hele werkproces.

    Dit gebeurt aan de hand van een hiërarchisch overzicht
    van de activiteiten: de Work Breakdown Structure
    (WBS).
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M Stappen Work Breakdown Structure:
    1/ Voorbereidende stap via de mindmap-methode.
          Bij wat complexere projecten is het vaak lastig om in
          één keer een logische opsomming van activiteiten te
          maken. 
          In dergelijke gevallen kan een voorbereidende stap
          worden overwogen in de vorm van een mindmap.
          Mindmapping is een creatieve techniek om bijv. een
          eerste ordening aan te brengen in een veelheid van
          ongeordende informatie.

>>
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M Stappen Work Breakdown Structure:
    1/ Voorbereidende stap via de mindmap-methode:
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M Stappen Work Breakdown Structure:
    2/  Start- en einddatum van het projectproces bepalen.
          Het betreft hier de periode waarop de planning
          betrekking heeft.  Meestal begint deze periode bij de
          eerste activiteit, en eindigt wanneer het project-
          resultaat wordt opgeleverd.

    3/  Onderscheid maken in fasen.
          Kijkend naar het projectdoel en het globale project-
          verloop, worden de fasen bepaald die binnen het
          projectproces zijn te onderscheiden.
          Fasen zijn min of meer natuurlijke stadia binnen het
          ontwikkelingsproces van een project, meestal vaag
          beginnend en eindigend in een concreet product. 
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M Stappen Work Breakdown Structure:
    4/  Deelprojecten en projectonderdelen onderscheiden.
          Nadat het projectproces in fasen is verdeeld, wordt
          vervolgens gekeken naar wat de belangrijkste onder-
          delen zijn, en wordt er gezocht naar logische
          groeperingen van taken.  Deze onderdelen leiden
          soms tot afzonderlijke deelresultaten, deelprojecten. 

    5/  Activiteitenoverzicht (breakdown) opstellen.
          Hier wordt ieder onderdeel (per fase en/of deel-
          project) nader uitgewerkt in afzonderlijke activi-
          teiten of taken.  Deze breakdown geeft een historisch
          overzicht weer van de taken die achtereenvolgens
          uitgevoerd moeten worden. 
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M Stappen Work Breakdown Structure:
    6/  Een activiteitenoverzicht in de planning plaatsen.
          De voorlopige breakdown, het resultaat van de vorige
          stappen, vormt de basis voor wat er links in de Gantt-
          chart komt te staan.  Het gaat hier om een globale
          breakdown met de belangrijkste clusters van taken.

    7/  Bepaling door wie de taken uitgevoerd gaan worden.
          Nadat de gegevens uit de voorlopige breakdown in de
          linkerkolom van de Gantt-chart zijn ingevuld, moet
          hier per activiteit bepaald worden wie de taak gaat
          uitvoeren en/of wie de eerstverantwoordelijken zijn
          voor de verschillende onderdelen.  
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M Stappen Work Breakdown Structure:
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M Stappen Work Breakdown Structure:
    8/  Raming van doorlooptijden per activiteit.
          Afhankelijk van het project en de betreffende plan-
          ningsfase, zal de doorlooptijd worden aangegeven in
          maanden, weken, uren of minuten. 
    9/  Bepaling van mijlpalen (deadlines).
          Een mijlpaal / deadline is een gebeurtenis die
          aangeeft dat een groep gerelateerde taken op dat
          moment moet zijn voltooid.
    10/Relaties aanbrengen, bepaling kritieke pad.
          Hier wordt bepaald welke relaties er bestaan tussen
          taken en mijlpalen, en tevens worden de kritieke
          taken bepaald.  Dit zijn de taken die hoe dan ook niet
          mogen uitlopen i.v.m. de projectdeadline.
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M Stappen Work Breakdown Structure:
    11/Planning sluitend maken.
          Hier wordt de planning zodanig sluitend gemaakt dat
          alle taken uiteindelijk binnen de totaal beschikbare
          tijd gerealiseerd moeten worden.  Dit brengt vaak
          met zich mee dat bepaalde taken elkaar zullen
          moeten overlappen.
     12/Planning definitief maken.
          Hiervóór is een kladplanning tot stand gekomen op
          basis van de voorlopige breakdown.  Hier gaat het
          erom alle onderdelen en taken zo onder elkaar te
          zetten dat er een logische volgorde van uit te voeren
          taken ontstaat.  
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M Stappen Work Breakdown Structure:
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M Stappen Work Breakdown Structure:
    13/Voortgangsbewaking tijdens de uitvoering.
          Als het project echt van start is gegaan, moet tijdens
          de uitvoering van activiteiten die vooraf in de
          planning zijn opgenomen, een voortgangsbewaking
          plaatsvinden. 
          Alleen door een regelmatige voortgangsbewaking
          tijdens de uitvoering, ontstaat de mogelijkheid het
          werkelijke verloop van de geplande activiteiten bij te
          sturen.


