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Activiteitenplanning 
 

H1 Inleiding 

 

H1.1 Wat is een activiteitenplanning? 
Tijdens het uitvoeren van een project worden verschillende activiteiten ondernomen om tot het 

beoogde resultaat te komen. Een activiteitenplanning is een opsomming van de betreffende 

activiteiten die in een bepaalde volgorde moeten plaatsvinden (P. Quent). Voor het uitvoeren van de 

activiteiten wordt een gedefinieerde tijdsduur genomen welke in dagen/weken/maanden wordt 

aangegeven. Naast de tijdsduur staat erin WAT er door WIE, WANNEER en HOE gedaan wordt. 

Voorbeeld: 

Ook in het dagelijks leven maken we continu (activiteiten)planningen. Stel je gaat een etentje 

voorbereiden voor familie of vrienden. De planning is dan als volgt: nadenken over het gerecht, wat 

ga je kopen en wanneer worden de inkopen gedaan en hoe de bereiding van de gerechten worden 

georganiseerd.  

 

 

 

 

H1.2 Waarom wordt er een activiteitenplanning gemaakt? 

Er zijn verschillende redenen om een planning te maken:  

➢ Het is een middel om naar de manager en collega’s te communiceren; 

➢ Het project krijgt nog meer handen en voeten; 

➢ Het biedt de mogelijkheid om verantwoordelijkheid voor acties/activiteiten te verdelen;  

➢ Het geeft houvast om te zien of het project op schema loopt. Het overzicht en daarmee ook 

controle wordt ermee behouden; 

➢ Het vieren van succesmomenten bij behalen van mijlpalen. 

Een planning is uiteraard een uitgangspunt, maar het is niet een statisch iets. Als blijkt dat er tijdens 

een evaluatie (plan-do-check-act cyclus) het een en ander niet meer synchroon loopt of verandert er 

iets in de organisatie, dan kan de planning aangepast worden. 

H2. Opstellen van een activiteitenplanning 

 

H2.1 Stappenplan 
Om tot een activiteitenplanning te komen moeten verschillende stappen doorlopen worden.  

Tip: brainstorm over alle onderwerpen en werk ze zo goed mogelijk uit. 

Stap 1 Bepaal de activiteiten 

Gedurende het projectplan worden er diverse analyses uitgevoerd. Voer de SWOT-analyse, 

stakeholdersanalyse en/of de risicoanalyse uit. De activiteiten die uit deze analyses komen kunnen 

gebruikt worden voor de planning. Vul ze aan met activiteiten die nog gemist worden. 

Stap 2 Mijlpalen 

Bepaal de mijlpalen. Mijlpalen zijn cruciale momenten tijdens het doorlopen van het project. Ze 

geven ook aan of dat het project nog op koers ligt. Om een mijlpaal te bereiken zijn er activiteiten 

Activiteit:  

‘is een onderdeel van het werk dat binnen je project moet worden gedaan’ (S.E. Portny) 

Planning:  

‘tijdschema waarin staat wanneer wat gebeuren moet’  (woorden.org) 
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nodig. Een voorbeeld van een mijlpaal is het resultaat van de nulmeting. De activiteiten die nodig 

zouden kunnen zijn om deze mijlpaal te behalen: opzetten nulmeting, communicatie, uitvoer, 

uitwerking etc.  

Stap 3 Volgorde van de activiteiten 

Bepaalde activiteiten zijn afhankelijk van elkaar. Het zou kunnen voorkomen dat de ene activiteit niet 

gestart kan worden voordat de andere activiteit afgerond is. Deze moeten dan achter elkaar 

plaatsvinden. Als dit duidelijk is kunnen de activiteiten en taken op een chronologische volgorde 

geordend worden. Eventueel kunnen ze gekoppeld worden aan de verschillende projectfases 

(Initiatief-, definitie-, ontwerp-, voorbereiding-, realisatie- en nazorgfase). 

Doorloop de volgorde van de activiteiten een aantal keer. Van begin naar eind en van eind naar 

begin.  

Stap 4 Doorlooptijd 

Bekijk per activiteit, incl. alle taken, hoeveel tijd er nodig is om het uit te voeren. Ga op basis daarvan 

een tijdlijn uitzetten.  

Over het algemeen wordt het volgende principe gehanteerd: ‘denken van achteren naar voren, 

werken van voren naar achteren’. Dit wil zeggen dat er teruggerekend gaat worden vanaf de datum 

waarom het resultaat behaald moet worden.  

Vergeet ook vooral niet om tijd mee te nemen voor beslissingen die tussendoor genomen moeten 

worden en uitlooptijd. 

H2.2 Activiteitenplanning 
Nu alle onderdelen van de activiteitenplanning verzameld zijn en er een realistisch schatting is 

gemaakt van de doorlooptijden kan er een overzicht gemaakt worden. Met andere woorden de 

details worden gegroepeerd en op een overzichtelijke tijdlijn geplaatst. 

In het overzicht worden de volgende items verwerkt: 

- ACTIVITEIT incl. korte omschrijving 

- WIE het gaat uitvoeren 

- HOE het uitgevoerd gaat worden 

- START- en EINDdatum 

- Eventueel kunnen de projectfases ook benoemd worden. 

Er zijn verschillende manieren om een activiteitenplanning weer te geven.  

In het algemeen worden door de Knowledge brokers onderstaande format gebruikt. Uiteraard kan 

het na eigen inzicht aangepast worden. 

 

 

 

 

 Projectfase Activiteit Wie Hoe Startdatum Einddatum 
1       
2       
3       
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Naast bovenstaand overzicht, kan er ook gebruik gemaakt worden van een balkenplanning. Deze kan 

in Excel verwerkt worden. Voorbeeld hiervan: 

 

 

Tips! 

➢ Brainstorm over alle activiteiten samen als projectteam; 

➢ Maak geen dik boekwerk van de activiteitenplanning;  

➢ Bouw speelruimte in voor eventuele vertraging; 

➢ Verwerk ook eventuele vakanties van projectleden; 

➢ Vergeet niet de mijlpalen te vieren. Dit zijn namelijk succesmomenten! 
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Bijlage 1: 
 

Checklist Activiteitenplanning 

 

o Is er een puntsgewijze opsomming van activiteiten? 
o Zijn er voldoende activiteiten gedefinieerd? 
o Zijn er geen activiteiten vergeten? 
o Zijn de activiteiten gegroepeerd? 
o Is het duidelijk welke procedures en voorschriften worden gehanteerd? 
o Is de activiteitenplanning zelf ook als activiteit opgenomen? 
o Zijn alle analyses en plannen meegenomen? 
o Is er rekening gehouden met eventuele vakanties van projectleden? 
o Is de afhandeling van het project niet vergeten? 
o Is het activiteitenplan goed te begrijpen? 
o Klopt de planning met de activiteiten? 
o Is de planning realistisch? 

 

Bijlage 2: 
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