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Overhevelen geriatrische revalidatie zorg van AWBZ naar Zvw 

Checklist projecten in de zorg: waar let u op? 
  Het projectdoel is helder en concreet: Specifiek, 

Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden 
 Het project heeft een goede afbakening en reikwijdte:  

welke locatie, medewerkers, zorgvormen en tijdspanne 
 De raakvlakken met andere projecten binnen de 

organisatie zijn bekend 
 Het projectdoel en de afbakening zijn door het bestuur 

vastgesteld en gecommuniceerd binnen de organisatie 

  De risico’s en maatregelen hieromtrent zijn bekend en 
breed gedragen binnen de (project)organisatie 

 De voor- en tegenstanders van het project zijn bekend en 
hun bezwaren en suggesties zijn gehoord 

 De complexiteit van het project is teruggebracht naar 
heldere en haalbare onderdelen  

 Er is een noodscenario met een alternatief indien het 
project niet slaagt 

 
 

  Binnen het managementteam is één MT-lid benoemd 
die eigenaar is van het project en de voortgang bewaakt 

 Het project heeft een kundig projectleider die ervaring 
heeft met de materie en de organisatie 

 De belangrijkste klant (afnemer van de resultaten van      
het project) is actief betrokken in de stuurgroep  

 Bij escalatie is helder welk bestuurslid de knopen 
doorhakt 
 
 

  Het project heeft een compacte stuurgroep (3-5) waar de 
beslisser, hoofdafnemer(s) en uitvoerder(s) in zitten 

 De projectleider heeft een projectteam met maximaal 5 
kernspelers met ieder een duidelijke taak en bijdrage 

 De belangrijkste klant heeft een acceptatieteam benoemd 
die actief betrokken is bij het project 

 De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn 
benoemd van stuurgroep tot projectteam  
 

  Het project heeft een reële fasering: per fase zijn 
doorlooptijd, budget en resultaat helder 

 Per fase zijn risico’s en maatregelen benoemd en hierop 
wordt gerapporteerd in de voortgangsrapportage 

 De frequentie van deze rapportage is vast, inclusief 
evaluatie per fase  

 Het project maakt gebruik van een (interne of externe) 
bewezen en praktische projectmethode  

  De doelgroepen (klanten, partners, medewerkers, OR, CR) 
waarmee het project communiceert zijn in kaart gebracht  

 Voor het project zijn de communicatievormen (zoals 
nieuwsbrief, website, email, bijeenkomsten) bepaald  

 De communicatiekalender is vastgesteld en komt overeen 
met de fasering en (deel)resultaten van het project  

 Communicatie is een vast agendapunt in de stuurgroep en 
binnen het projectteam is iemand belast met deze taak 
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Samenhang en aansturing GRZ project 

 

 

 

 

 

 


