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PROJECT MANAGEMENT

FUNDAMENT VAN HET PROJECT IN PRAKTIJK

M Stappenplan voor de initiatieffase:
    Het gaat hier om bijv. een vormgevingsvraagstuk zoals
    vormgeven en realisatie van een conferentie.
    F productgerichte activiteiten initiatieffase:

    | Stap 1:
        Stel de stand van zaken vast en analyseer de situatie.
        Het gaat hier om:
        - onderzoek naar en beschrijving van de directe
          aanleiding van dit project, bijv. terugkerend
          jaarcongres
        - voorgeschiedenis, bijv. eerdere jaarcongressen
        - eventuele probleemanalyse, bijv. themabepaling 
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PROJECT MANAGEMENT

FUNDAMENT VAN HET PROJECT IN PRAKTIJK

M Stappenplan voor de initiatieffase:
    | Stap 2:
        Formuleer de probleem- of vraagstelling.
        Op welke vraag is dit congres een antwoord; welk
        probleem wordt hier opgelost, e.e.a. gebaseerd op de
        informatie uit de vorige stap.
        Bijv.: de vraag vanuit een wereldwijde organisatie om
        in gezamenlijkheid nieuwe wegen in te slaan, e.e.a. in
        combinatie met de behoefte vanuit de organiserende
        partij om de eigen regio te promoten, business-
        contacts te laten ontstaan, locale ondernemerschap te
        bevorderen, enz.
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PROJECT MANAGEMENT

FUNDAMENT VAN HET PROJECT IN PRAKTIJK

M Stappenplan voor de initiatieffase:
    | Stap 3A:
        Formuleer de congresmissie en het imago van het        
         congres.
        - voor wie wil het congres wat betekenen (missie)?
        - welke vraagstelling(en) houdt/houden hiermee
          verband?
        - met welke maatschappelijke, sociale, culturele, enz.
          behoefte wil dit congres zich verbinden?
        - welke uitstraling moet het congres krijgen (imago)?
        - hoe kunnen de congresmissie en het imago in een
          slagzin of een statement worden verwerkt?
          Bijv.: JCI’s World Congress 2019 in Tallinn Estland:
          ‘Pure Magic!’  (over het realiseren van dromen en
          ambities)
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PROJECT MANAGEMENT

FUNDAMENT VAN HET PROJECT IN PRAKTIJK

M Stappenplan voor de initiatieffase:
    | Stap 3B:
        Bepaal de doelgroepen van het congres.
        Het gaat hier om een specificatie van de ‘wie’ uit de
        missie:
        - voor wie is het congres, gelet op de missie, bedoeld
          en voor wie zijn de congres-uitkomsten bestemd?
        - voorlopige deelnemerslijst / deelnemersgroepen
        - welke eventuele niet-deelnemende influentials zijn
          van belang, bijv. nationale of lokale overheids-
          bestuurders? 

6

PROJECT MANAGEMENT

FUNDAMENT VAN HET PROJECT IN PRAKTIJK

M Stappenplan voor de initiatieffase:
    | Stap 3C:
        Formuleer de inhoudelijke doelstelling van het 
        congres.
        Het gaat hier om een specificatie van het ‘wat’ uit de
        missie:
        - welke functie moet het congres gaan vervullen
          (probleemoplossend, informatie-uitwisselend,
          beleidsvormend, voorlichtend, besluitvormend, 
          probleemverkennend / -introducerend, innoverend,
          enz.)?
        - welk effect of concrete congres-uitkomsten is/zijn
          voor welke doelgroepen gewenst?
        - welke factoren kunnen deze uitkomsten of dit effect
          bevorderen of belemmeren?
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PROJECT MANAGEMENT

FUNDAMENT VAN HET PROJECT IN PRAKTIJK

M Stappenplan voor de initiatieffase:
    | Stap 4:
        Inventariseer de projecteisen.
        Het gaat hier om eisen of randvoorwaarden die door
        de opdrachtgever, of door de omstandigheden, of door
        eerder gemaakte keuzes worden opgelegd:
        - welke eisen en randvoorwaarden mogen aan het
          projectresultaat, het congres, of aan het proces
          worden gesteld?  Bijv. qua geld (kostenneutraal,
          winstgevendheid), organisatie (centrale leiding,
          organisatiegrootte, enz.), tijd (deadlines,tijds-
          bestek), informatiedoelstellingen, communicatie-
          doelstellingen, enz.
        - is het congres nationaal / internationaal?  Welke
          voertaal / voertalen?
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PROJECT MANAGEMENT

FUNDAMENT VAN HET PROJECT IN PRAKTIJK

M Stappenplan voor de initiatieffase:
    | Stap 5:
        Mogelijke (evenementen)vormen van producten of
        oplossingen.
        Het gaat hier om het inventariseren van mogelijke
        producten of oplossingsmogelijkheden die kunnen
        worden benut om de inhoudelijke doelstellingen te
        realiseren.
        Bijv. de congresvorm, mogelijk in combinatie met
        workshops en thema werkgroepen.
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PROJECT MANAGEMENT

FUNDAMENT VAN HET PROJECT IN PRAKTIJK

M Stappenplan voor de initiatieffase:
    | Stap 6:
        Bepaling van de meest geschikte (evenementen)vorm.
        Het gaat hier om het maken van een beargumenteerde
        keuze uit de verschillende alternatieve (evenementen)
        vormen, op grond van de inhoudelijke doelstelling en
        de projecteisen.
        - gewenst en ongewenste consequenties van elk
          alternatief
        - rangschikking van alternatieven naar kwaliteit
        - keuze gebaseerd op: projecteisen, relevante
          informatie, ervaring, uitvoerbaarheid, mate van
          risico’s / onzekerheid, beschikbare tijd, middelen en
          mogelijkheden. 
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PROJECT MANAGEMENT

FUNDAMENT VAN HET PROJECT IN PRAKTIJK

M Stappenplan voor de initiatieffase:
    | Stap 7:
        Bepaling van consequenties van gekozen 
        (evenementen)vorm.
        Waarbij het gaat om een inventarisatie van
        inhoudelijke, technische en andere consequenties die
        onlosmakelijk met de gekozen vorm samengaan, niet
        om de vraag wat het moet gaan kosten of hoelang het
        gaat duren.
        Bijv. het tonen van een video, waar mogelijk rechten
        voor betaald moeten worden. 
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PROJECT MANAGEMENT

FUNDAMENT VAN HET PROJECT IN PRAKTIJK

M Stappenplan voor de initiatieffase:
    | Stap 8:
        Definitie van deelproducten.
        Hier wordt het voorlopige pakket gedefinieerd van
        ‘losse’ product-markt-combinaties van het evenement
        of congres.
        Zo zullen bijv. voor de officiële buitenlandse
        delegaties in het kader van informatieoverdracht
        diverse workshops worden ingericht, en voor ‘gewone’
        deelnemers zijn uiteenlopende trainingen georgani-
        seerd ter educatie, zelfontwikkeling en vermaak.
        Voor partners en meekomende kinderen zijn er diverse
        partnerprogramma’s, resp. dagactiviteiten geregeld,
        ter uitbesteding en ter vermaak. 
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PROJECT MANAGEMENT

FUNDAMENT VAN HET PROJECT IN PRAKTIJK

M Stappenplan voor de initiatieffase:
    | Stap 9:
        Ontwerp een basisconcept voor het congresproject.
        Hier worden de verschillende programma-onderdelen
        of deelproducten in een samenhangend basisconcept
        gebracht, waarmee voor iedereen het projectresultaat
        helder en eenduidig is gedefinieerd:
        - samenhang tussen de verschillende programma-
          onderdelen / werkvormen van het congres
        - afwisseling van de werkvormen in het basisconcept
          of in het globale congresprogramma, bijv. ‘s morgens
          plenair congres, ‘s middags workshops, ‘s avonds
          ‘open haard’ gesprekken en lezingen. 
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PROJECT MANAGEMENT

FUNDAMENT VAN HET PROJECT IN PRAKTIJK

M Stappenplan voor de initiatieffase:
    | Stap 10:
        Verken de markt voor dit congres.
        Het gaat hier om het in kaart brengen van de kansen
        en bedreigingen in de markt en de ruimere omgeving,
        alsmede de sterkten en zwakten van het product van
        het project en van de projectorganisatie: de SWOT-
        analyse:
        - behoefteonderzoek: toetsing congres aan de markt
        - verkenning bij potentiële deelnemers in hoeverre
          men geïnteresseerd is
        - toetsing van basisconcept aan potentiële interne
          (eigen groep) deelnemers.
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PROJECT MANAGEMENT

FUNDAMENT VAN HET PROJECT IN PRAKTIJK

M Stappenplan voor de initiatieffase:
    | Stap 11:
        Ontwikkel een marketing- en communicatiestrategie.
        Hier gaat het om de vraag met welke boodschap er
        met wie moet worden gecommuniceerd om welk doel
        te bereiken.  Communicatiestrategie is gericht op:
        - de productpromotie naar de doelgroepen: het
          attenderen, interesse wekken, tot deelname
          stimuleren 
        - de boodschappen naar andere omgevingspartijen
          (overheden, media, beïnvloeders, enz.)
        - de fondsenwerving (subsidiërende overheden,
          particuliere fondsen, bedrijfsleven i.v.m. geld,
          goederen, diensten, steun en ondersteuning aan het
          project).
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PROJECT MANAGEMENT

FUNDAMENT VAN HET PROJECT IN PRAKTIJK

M Stappenplan voor de initiatieffase:
    Fbeheersmatige activiteiten initiatieffase:

    | Stap 12:
        Beschrijf de aanpak van het congresproject (PvA).
        - welke activiteiten moeten worden verricht en hoe
          gefaseerd moet dit gebeuren?
        - wat zijn de kritische succesfactoren van het congres,
          wat is van essentieel belang om het congresproject  
          te realiseren? 
        - wie zijn de meest aangewezenen om bij het project
          te worden betrokken?
        - hoe wordt de besluitvorming geregeld?  Hoe wordt
          teruggekoppeld naar de opdrachtgever?
        - wat is de aard en inhoud van de beslisdocumenten?
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PROJECT MANAGEMENT

FUNDAMENT VAN HET PROJECT IN PRAKTIJK

M Stappenplan voor de initiatieffase:
    | Stap 13:
        Formuleer de eventuele kwaliteitseisen die aan het
        congres gesteld moeten worden.
        Het gaat hier om de bepaling / beschrijving over hoe
        de kwaliteit van de projectproducten en de kwaliteit
        van het ontwikkelproces te waarborgen.
        Hiertoe dienen dan eerst de kwaliteitseisen / kwali-
        teitscriteria geformuleerd te worden waaraan het
        projectresultaat, het congres, moet voldoen.
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PROJECT MANAGEMENT

FUNDAMENT VAN HET PROJECT IN PRAKTIJK

M Stappenplan voor de initiatieffase:
    | Stap 14:
        Maak een opzet voor de congresorganisatie
        (beheersaspect organisatie).
        - wie is de eindverantwoordelijke: de initiatiefnemer
          of de opdrachtgever?
        - wat doet deze zelf en wat moet aan anderen worden
          opgedragen (bijv. aan plangroep, begeleidingsgroep,
          congrescommissies, enz.)?
        - welke activiteiten m.b.t. voorbereiding, uitvoering en
          follow-up moeten aan wie worden opgedragen of
          uitbesteed?
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PROJECT MANAGEMENT

FUNDAMENT VAN HET PROJECT IN PRAKTIJK

M Stappenplan voor de initiatieffase:
    | Stap 15:
        Inventariseer de facilitaire eisen (beheersaspect
        faciliteiten).
        Hier wordt een eerste inventarisatie gemaakt van de
        facilitaire eisen, m.a.w. de eisen die aan de lokatie en
        aan andere faciliteiten moeten worden gesteld. 
        Vervolgens worden de juridische aspecten van het
        project geïnventariseerd (contracten, rechten,
        vergunningen, enz.)
        - inventariseer de eisen die aan de congres-
          accommodatie gesteld moeten worden
        - inventariseer de andere facilitaire voorzieningen
          (waaronder geluid en licht, telecommunicatie,
          catering, computerfaciliteiten, enz.).
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PROJECT MANAGEMENT

FUNDAMENT VAN HET PROJECT IN PRAKTIJK

M Stappenplan voor de initiatieffase:
    | Stap 16:
        Maak op basis van het activiteitenoverzicht een
        tijdsplanning van het gehele proces (beheersaspect
        tijd).
        Hier wordt een schatting van de voorbereidingstijd
        gemaakt.  Dit zal afhankelijk van de complexiteit,
        enige maanden tot enkele jaren kunnen betreffen.
        Bij het maken van een tijdsplanning kan gebruik
        gemaakt worden van een balkenschema, waarmee de
        activiteiten en de volgorde en samenhang daarvan, in
        de tijd visueel worden gemaakt. 
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PROJECT MANAGEMENT

FUNDAMENT VAN HET PROJECT IN PRAKTIJK

M Stappenplan voor de initiatieffase:
    | Stap 17:
        Ontwikkel een informatiebewakingssysteem voor het
        congres (beheersaspect informatie).
        Deze stap is meestal alleen van toepassing voor zeer
        omvangrijke en gecompliceerde congres- en
        conferentieprojecten met grote informatiestromen.
        Medewerkers produceren informatie die aan anderen
        moet worden gedistribueerd, en tegelijkertijd zijn zij
        ook weer afhankelijk van informatie van derden.
        In dergelijke gevallen is een vorm van systematisch
        informatiebeheer echt noodzakelijk. 
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PROJECT MANAGEMENT

FUNDAMENT VAN HET PROJECT IN PRAKTIJK

M Stappenplan voor de initiatieffase:
    | Stap 18:
        Maak een globale raming van de projectkosten
        (beheersaspect geld).
        Het betreft hier:
        - schatting van de beschikbare of benodigde financiële
          middelen en de benodigde inkomsten (bestaande uit
          o.a. deelnemersbijdragen, subsidies, sponsorbij-
          dragen, garantiestellingen, enz.)
        - samenstellen van een voorlopig congresbudget
        - aanleggen van een congresboekhouding
        - aansprakelijkheid regelen (garantiestelling?  aparte
          rechtsvorm oprichten?).
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PROJECT MANAGEMENT

FUNDAMENT VAN HET PROJECT IN PRAKTIJK

M Stappenplan voor de initiatieffase :
    | Stap 19:
        Maak een risico-analyse en beschrijf evt. maatregelen .
        Hierbij kan gedacht worden aan:
        - financiële risico’s (bijv. onvoldoende dekking, of
          noodzakelijke dekking niet op tijd binnen)
        - commerciële risico’s (bijv. m.b.t. afzet of verkoop die
          achter blijft bij prognoses)
        - juridische risico’s (noodzakelijk vergunningen
          worden niet verstrekt , of noodzakelijk eigendom /
          gebruikersrecht wordt niet verkregen)
        - organisatorische risico’s (partijen haken af)
        - praktische risico’s (het weer)
        - technische risico’s (stroom valt uit).


