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Betrouwbare en voorspelbare projectplanning  is één van de kritische factoren

voor het succesvol slagen van een project. Onderzoek heeft aangetoond dat er

een relatie bestaat tussen de kwaliteit van de projectplanning en het resultaat

van het uitgevoerde project. Een betrouwbare planning geeft onder andere de

juiste volgorde van prioriteiten van het project aan. Met deze volgorde van

prioriteiten gaat het projectteam aan de slag om ervoor te zorgen dat het project

succesvol wordt opgeleverd binnen de vastgestelde einddata. 

Hoe beter de planning, hoe beter de uitvoering.

WAT HOUDT DE PRIMAPLAN AUDIT IN?

PRIMAPLAN AUDIT

www.primaplan.com

De Primaplan Audit is een uitgebreide controle op zowel het product als het proces. 

De Primaplan Audit is een gestructureerde, planmatige wijze van controle en verificatie om te

onderzoeken of  het product - de planning met de bijbehorende documenten en rapportages -

voldoet aan de kwaliteitsstandaard van Primaplan. Deze kwaliteitsstandaard is gebaseerd op de

PMI-SP van het Project Management Institute en de jarenlange ervaring van Primaplan.

De audit wordt verricht door een Senior Project Professional/auditor. De uitkomsten van de

audit worden in een rapport vastgelegd en gedeeld met de opdrachtgever.

 

De auditor beoordeelt de kwaliteit van het product of de dienst en let voornamelijk

op de eigenschappen en kenmerken die Primaplan en/of de opdrachtgever

belangrijk vindt. 

De auditor beoordeelt het verloop van het proces, van het opzetten van de

planning tot aan een volledige rapportage. De auditor loopt het hele proces stap

voor stap na en toetst of de dagelijkse praktijk nog overeenkomt met de

procesbeschrijvingen.



Wie er verantwoordelijk

is voor activiteiten

Eén van de meest gebruikte checklists voor een audit is de DCMA 14-Point Schedule

Assessment, een uitgebreide test om de technische kwaliteit van een planning te beoordelen. In

de door Primaplan zelf ontwikkelde checklist is dit ook een onderdeel, echter gaat onze

checklist dieper in op het geheel van de projectplanning. Hoe is deze planning tot stand

gekomen? Wat is de volgende stap? Hoe staat het met de persoonlijke ontwikkeling van de

professional? Dit alles om de planning en de professionals naar een hoger niveau te tillen.
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VOORDELEN VAN DE PRIMAPLAN AUDIT

PRIMAPLAN CHECKLIST

PRIMAPLAN AUDIT 

Volledig inzicht in de kwaliteit van de planning en de professional

Aandachtspunten voor verbetering worden op tijd vastgesteld

Knelpunten / risico’s worden besproken en door de auditor beoordeeld 

MEER INFORMATIE

+31 (0)10 4425197

w.keijzers@primaplan.com

Wilco Keijzers

Dat is dat stapje extra waar Primaplan om bekend staat.

04 Er vindt controle plaats op de haalbaarheid van de vastgestelde einddata van

het project 

05 Indien er sprake is van Resource Loading (manpower per tijdeenheid) wordt

beoordeeld of deze realistisch uitgevoerd kan worden
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