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1 Introduction

1.1 Project inducement

Hier begint de tekst. Maar let op, some English isn’t that well yet.

1.2 Project objectives

Hier begint de tekst.

1.3 Project definition

Hier begint de tekst.
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2 Approach

2.1 Paragraaf

Hier begint de tekst.

2.2 Paragraaf

Hier begint de tekst.

2.3 Paragraaf

Hier begint de tekst.

2.4 Paragraaf

Hier begint de tekst.
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3 Project results
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4 Project organisation

4.1 Project team

Onderstaande figuur (voorbeeld, teksten zijn aan te passen) toont de organisatiestructuur van
het project.

4.2 Planning

In het onderstaande tabel is aangegeven hoe de uitvoering van de activiteiten in de tijd zijn
geplaatst:

Month and week number

September October November December January February MarchPhase

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 23

Technical Design

Implementation

Tests

Guaranty ...

Project management

Discussions X X X X X X X

Begeleidings-
commissie

Projectteam

Technische
commissie

Projectleider

Reviewer

Programmeur(s)Ontwerper(s)
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In het onderstaande is een specificatie gegeven van de kosten voor de uitvoering van het
project:
• Projectmanagement en overleg .. dagen.
• Projectuitvoering door ..., ... dagen.
• Reviewer ..., .. dagen.

Op deze aanbieding is van toepassing de regeling van de verhouding tussen Opdrachtgever en
Adviserend Ingenieurs (RVOI-1987, herziene druk 1993). Honorering vindt plaats op basis van
een vast bedrag volgens art. 10 lid 2 sub d. alsmede art. 21 van deze regeling. Betaling van
het bedrag zal plaatsvinden in 3 gelijke termijnen op basis van maandelijkse declaraties en zal
plaatsvinden uiterlijk 30 dagen na indiening van de declaratie.

4.3 Voortgangsrapportage

Gedurende het project wordt op onderstaande manieren de voortgang bewaakt:
• Wekelijks worden door de leden van het projectteam weekstaten ingevuld. Deze worden

door de projectleider en reviewer gebruikt om de werkelijk te besteden tijd te vergelijken
met de gebudgetteerde tijd en hierop zonodig actie te ondernemen.

• Eenmaal per maand wordt door de projectleider een voortgangsrapport opgesteld voor de
begeleidingscommissie waarin is beschreven:
• uitgevoerde werkzaamheden in afgelopen maand,
• realisatie versus planning van het project (inhoudelijk, tijd en financiën),
• knelpunten,
• overzicht en status wijzigingen,
• toeleveringen door opdrachtgever (optioneel),
• paraaf projectleider en reviewer.

4.4 Quality

HKV CONSULTANTS is gecertificeerd volgens de ISO9001 norm. In lijn daarmee zal ook onderhavig
project volgens het kwaliteitssysteem van HKV CONSULTANTS worden uitgevoerd. Dit betekent
dat produkten intern aan een review worden onderworpen alvorens zij ter goedkeuring aan de
opdrachtgever worden aangeboden.
Ter bewaking van de kwaliteit van de eindprodukten is een reviewer opgenomen in het
projectteam (zie projectteam in paragraaf 4.1). De te reviewen produkten zijn genoemd in de
beschrijving van de activiteiten in de verschillende fasen van het project (zie hoofdtsuk 2). De
review vindt plaats op zowel inhoudelijke aspecten als op conformiteit aan het projectplan.
De reviewer ontvangt een afschrift van opgestelde voorgangsrapportages ter kennisname. De
reviewer kan gevraagd of ongevraagd een projectaudit uitvoeren, waarin conformiteit aan het
kwaliteitssysteem wordt getoetst.

4.5 Supplies of the client

Gedurende de looptijd van het project is een aantal toeleveringen van de zijde van de
opdrachtgever voorzien. Deze toeleveringen zijn hieronder samengevat, vergezeld van een
indicatie van het moment in het project waarop de toeleveringen worden verwacht:
• Iets.
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4.6 Delivery of the final product

Aantal eindrapporten en aantal weken (meestal 2 weken) na bespreking laatste concept.
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