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Checklist voor het nakijken van projectplannen Knowledge Brokernetwerk 2020 

(versie 19 maart 2020) 

Pak ook het “Format projectplan Knowledge Brokernetwerk 2020” erbij. 

 

 

1. Algemeen 

- Is het projectplan volgens het format (versie 2020) ingevuld? 

- Is het definitieve document (dus versie zonder opm. in de zijlijn) aangeleverd voor 

in de kennisbank op de website? 

- Is bij afronding van het project het volgende aangeleverd: resultaat project + 

lessons learned/tips? 

- Zijn patiënten, manager of arts betrokken bij het opstellen/uitvoeren van het plan?  

- Wordt er samengewerkt met de ketenpartner? 

 

2. Doelstelling 

- Is de doelstelling helder?  

- Is het doel echt een doel en niet een middel? 

- Draagt doelstelling bij aan implementatie van een aanbeveling? 

- Wordt er in de doelstelling verwezen naar aanbevelingen uit de richtlijnen? 

- Is het “de zon” boven het project, de inspiratie en de leidraad? 

- De doelstelling kan verder in de toekomst liggen of het bereik van dit project te 

boven gaan.  

 

3. Resultaat 

- Het resultaat is een beschrijving van de zorg zoals die eruit ziet aan het einde van 

het project. Wat wordt er aan het eind van het project concreet anders gedaan? Is 

dit SMART beschreven? SMART wil zeggen specifiek, meetbaar, acceptabel, 

realistisch en tijdsbepalend. 

- Is het voorgestelde resultaat evidence based onderbouwd?  

- Is het beoogde resultaat haalbaar en uitvoerbaar binnen 1 projectjaar? Het 

beoogde resultaat dient altijd binnen het project opgeleverd te worden.  

- Draagt het resultaat bij aan de doelstelling?  

- Wordt de zorg en/of patiënt beter als dit resultaat wordt gerealiseerd? 

 

4. Projectactiviteiten 

 

A. Analyses 

- Zijn er analyses gemaakt (bijvoorbeeld m.b.v. een stakeholderanalyse, SWOT, 

risicoanalyse of projectbeheersingstool)? Navragen op het moment dat deze niet 

beschreven staan in het projectplan. 

- Volgen projectactiviteiten logischerwijs uit deze analyse en de doelstelling? 

- Worden kansen/belangen/sterkten benut en bedreigingen/weerstanden/zwaktes 

benoemd/voorkomen? 

 

B. Projectteam 

- Is het helder welke personen betrokken zijn bij het projectteam en welke 

verantwoordelijkheden zij hebben? 
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C. Borging/onderstroom 

- Zijn projectactiviteiten gericht op nazorg/borging/behoud/blijven doen 

geformuleerd? Is er gedurende de gehele duur van het project aandacht voor de 

cultuurverandering/onderstroom?  

 

D. Meten 

- Wordt er een nul- en effectmeting gedaan? Verwacht je dat op die effectmeting 

verandering gezien wordt?  

- Zijn nul- en eindmeting opgenomen in het activiteitenplan? Is beschreven 

wanneer, wie, hoe en wat? 

- Is de meting realistisch en simpel? Zo niet, heb je een tip hoe het beter kan?  

 

E. Communicatie 

- Zijn projectactiviteiten gericht op communicatie geformuleerd? (communicatie met 

opdrachtgever, management, team en/of rest v.d. organisatie).  

 

F. Planning projectactiviteiten 

- Is planning voldoende concreet? (zou jij weten wat er gaat gebeuren op basis van 

hun plan?) Is duidelijk wie wat wanneer gaat doen?  

- Lijkt de planning je realistisch? 

- Zijn er tussenevaluaties/mijlpalen gepland? 

- Mis je nog projectactiviteiten en/of heb je nog ideeën voor projectactiviteiten die 

ze in zouden kunnen zetten? 

- Is de volgorde van de projectactiviteiten logisch? Denk aan de fasen van 

implementatie van Grol (oriëntatie, inzicht, acceptatie, verandering, behoud).  

- Is er een pilot gepland? 

- Is de officiële aftrap van de nieuwe werkwijze gepland? 

- Zijn activiteiten tot aan het eind van het project bepaald en gepland? 

- Klopt de activiteitenplanning met de tijdlijn van het projectjaar?  

 

G. Begroting 

- Kosten voor knowledge broker uren zijn begroot, zijn eventuele overige kosten in 

kaart gebracht?  

 

H. Overige 

- Is de volgorde van de projectactiviteiten logisch? 

- Mis je nog projectactiviteiten en/of heb je nog ideeën voor projectactiviteiten die 

ze in zouden kunnen zetten? 

 

 

 

 

 


