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Kostenplaats

<indien bekend>

LET OP!!! Onderstaande intake gebruiken om huidige kennis en beelden vast te leggen!!!
Projectaanleiding:
Aanleiding wijziging/initiatief:
 Wat is de huidige situatie?
o Hoe is de vraag, het initiatief ontstaan?
o Wat is er aan de hand?
o Wie zijn betrokken?
 Probleemstelling?
o Wat is de kern van de opdracht, het probleem (of doel of vraag) in één zin?
 Wat is de gewenste nieuwe situatie?
o Wat is er al gedaan, gebeurd?
o Wat is de opdracht achter de opdracht?
o Hoe urgent is het?
o Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden?

Projectaanpak:
Korte beschrijving van het huidige beeld van hoe het project moet worden aangepakt.
 Wordt er gebruik gemaakt van interne resources/kennis?
 Moet externe resources/kennis worden ingehuurd?
 Wordt het project (deels) uitbesteed?
 Wordt het project (deels) ingekocht?
Projectdoelen:
 Hoe draagt het project bij aan het oplossen van bovenstaande probleemstelling?
 Wat is het beoogde effect?
Business Case:
< Beschrijf hier hoe het project bijdraagt aan de bedrijfsstrategie, plannen en programma’s. Wat zijn de
voordelen van het resultaat, maar ook de nadelen? Beschrijf tevens waarom gekozen is voor de gekozen
doelstelling en resultaten van het project. Hoe ondersteunt het project de (business) strategie en/of
programma. Geef tevens een schatting van de kosten voor de komende jaren, zowel interne uren als out-ofpocket kosten.>
Geplande uren (inschatting voor uren):
Grofweg beeld van de uren gemoeid met het project (evt. opgedeeld naar groepen)
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Projectresultaten:
 Wat levert het project concreet op aan resultaten?
 …
Planning:
 Welke mijlpalen kent het project?
 En aan welke planning wordt grofweg gedacht?
Bereik en uitsluitingen:
 Wat valt er binnen de scope?
 Wat wordt uitgesloten van het project?
Relatie met andere projecten en producten:
 Waar raakt dit project andere projecten?
 Zijn er producten of systemen die geraakt worden door dit project?
Projectorganisatie:
 Wie zijn er al bekend?
 Wie moeten betrokken worden bij de verdere uitwerking van het Projectvoorstel?
Startdatum
ste

1 review
datum

Opleverdatum
2de review datum

Autorisatie
Hierbij bieden we het projectintake ter goedkeuring aan.
Voor akkoord (door/namens opdrachtgever):

Handtekening:
….………………..………..
Datum:.
…………………………….
Naam:
<Naam Manager>
Functie:
Manager

Handtekening:
.………………..………..
Datum:
………………………….
Naam:
………………………….
Functie:
………………………….
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