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PROJECTMANAGEMENT

VAN IDEE NAAR PLAN
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PROFIEL
SCHETS Digitaal

communicatieadviseur
Eerste ervaring met Agile Scrum 
opgedaan door het bouwen van 

websites en een verkoopplatform

Projectmanager Online
Hecht samenwerken met 
ontwikkelaars leerde mij veel over 

hun denk- en beleefwereld

Projecten
Veel dingen goed zien gaan, 

maar ook veel dingen minder 

goed

The Linking Pin
Onafhankelijk digital consultant 

en trainer/I ntervisiebegeleider

bij Buro Strakz

+
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HET IDEE 
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VALKUILEN

Te vaag
Er zijn nog teveel voor de 

hand liggende vragen die niet
beantwoord kunnen worden.

Onvoldoende gerelateerd
Er is nog onvoldoende relatie met 

organisatie doelstellingen.

Belang onduidelijk
Het is voor de beslisser(s) nog

onvoldoende duidelijk what’s in it 
for them.

Te onoverzichtelijk
Het idee kan nog niet overzichtelijk

aangeleverd of gepresenteerd worden. 

Te snel
Een idee wat zich vormt

voorleggen als er besluiten
gemaakt moeten worden.

Geen allianties
Het idee is onvoldoende 

besproken met belangrijke 
stakeholders.
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Voor wie schrijf je?

6



22.06.2022

4

INHOUD BUSINESS CASE

Link
Wat is de relatie van de 

business case tot de 

organisatie doelstellingen?.

RoI
Wat is de Return on Investment

van het idee voor de organisatie?

Budget
Welk budget is nodig om het 
idee te verwezenlijken? Maak 

bv. een kostenanalyse.

Planning 
Hierin staat welke resources 
wanneer nodig zijn om het idee op 
moment X te kunnen realiseren.

Andere opties
Welke andere opties zijn er 
voor het idee? Wat als het 

idee niet uitgevoerd wordt?

Context
Waar heeft het idee betrekking

op? Hoe kan het idee een situatie
verbeteren? 
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Wat?
Waar?
Welke?

Wie?
Wanneer?
Waarom?

Waarom niet?
Hoe

Wat als?
Hoe kunnen we?Detective
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AANVULLENDE TIPS 

Schrijf kort en begrijpelijk

Houd de beslisser in gedachten tijdens het schrijven

Zorg voor een consistente, gebruiksvriendelijke opmaak

Benoem benodigde randvoorwaarden

Maak een risicoanalyse

Schrijf een managementsamenvatting
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SUCCESFACTOREN
PROJECT DIGITALE VAARDIGHEDEN

succes
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Commitment en het nemen 
van een voorbeeldrol door 

RvB en management

Statement: geen keuze maar 
noodzaak

Geen focus op starter, 
iedereen digitaal vaardig

Opname in het 
competentieprofiel, 

functioneringsgesprek, 
inwerkprogramma enz.

Verleturen en out-of-
pocketkosten reserveren

Digiweten en early
adopters benutten

Positieve insteek, (wij helpen je) 
en coaching door digicoach (min 
8 uur), zichtbare aanwezigheid

Boodschap: meer tijd voor 
cliënt/patiënt en prettig 

werken voor jou

Het afschuifsysteem van de 
starter doorbreken

Alle relevante mensen en 
afdelingen betrekken

Benadrukken nut en noodzaak 
en lange termijn perspectief

Veel aandacht voor niet-digitale 
communicatie
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Tip!

DIGIVAARDIGINDEZORG.NL
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MEER WETEN OVER

Goede projectcommunicatie Projectfasering Adoptieplan schrijven Agile scrum werken

info@thelinkingpin.nl
06 8344 2029
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VRAGEN?
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