
WORKSHOP PROJECTSTRUCTUUR 
Wij leveren maatwerk voor projecten door WorkBreakdownStructure (WBS) in 
praktijk toe te passen. Dit is de basis voor beheersing van projecten en programma’s.
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De projectstructuur is de backbone van een 

project. Alle onderdelen van de scope van 

een project zitten hier op een heldere en 

overzichtelijke manier in. Dit vertalen we door 

naar de planning en het financiële systeem. De 

structuur is ook toepasbaar bij de inrichting 

van Systems Engineering (SE).

Projecten worden steeds complexer, doordat de regelgeving, de 

bestuurlijke context en de omgeving blijven veranderen. Het is steeds 

belangrijker om goed overzicht te houden over de activiteiten, die we 

verrichten om een project naar de eindstreep te leiden. Een duidelijke 

WorkBreakdownStructure (WBS) helpt daarbij. In de workshop gaan we 

de activiteiten groeperen en relaties tussen leggen, en de WBS maken. 

De samenhang wordt dan helder tussen de activiteiten (netwerk) en kan 

het project tot overzichtelijke onderdelen gepresenteerd worden in een 

hiërarchische structuur.

https://www.balance.nl/
https://www.balance.nl/
http://www.balance.nl


Balance brengt veel praktijkkennis met zich mee. De workshop is eerder gegeven 

aan de gemeente Amsterdam en de provincie Noord Holland.
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PROJECT-
STRUCTUUR IN 
PRAKTIJK

AANPAK

De workshop is zo opgebouwd dat 

het aan de bestaande kaders voldoet, 

maar ook voldoende maatwerk biedt 

voor de project specifieke onderdelen. 

Ieder project is namelijk anders. Door 

het gebruik van WBS worden de 

onderdelen oprolbaar en maakt het 

project overzichtelijk.  

SAMEN MET ERVAREN 
PROFESSIONALS  

Al in een vroeg stadium, wanneer 

nog niet alle kaders bekend zijn, gaan 

we samen met ervaren professionals 

aan de slag voor een lang houdbare 

WorkBreakdownStructure (WBS). 

We knippen samen het project op 

in behapbare onderdelen met een 

onderlinge samenhang, waardoor de 

sturing van het project makkelijker en 

eenduidiger wordt. Onze professionals 

adviseren op basis van jarenlange 

ervaring in grote en kleine projecten, 

zoals Dijkversterking, Infraprojecten en 

Stedelijke Ontwikkeling.
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MEER WETEN OF AANMELDEN?
Neem contact op met Saskia Radt, 
Senior Manager Projectbeheersing

T: +31 20 676 3993     E: info@balance.nl

We analyseren samen de 

scope van het project.

• Waar is behoefte aan? 

• Wat wordt het 

detailniveau om 

te komen tot een 

projectstructuur?

Ook stemmen we in overleg 

het aantal deelnemers van 

de workshop af.

Met een aantal keyplayers 

van het project houden 

we interviews om te 

achterhalen wat de 

belangrijkste activiteiten 

(ook wel werkpakketten 

zijn). Op basis hiervan kan 

al een concept worden 

opgesteld van de WBS. 

Hierbij nemen we ook naar 

de bestaande kaders mee.

Met een groep specialisten 

en generalisten gaan 

we de workshop in. 

We inventariseren de 

activiteiten en gaan met 

elkaar puzzelen. Welke 

activiteit is afhankelijk en 

kan niet eerder starten 

dan een andere activiteit is 

afgerond. Zo ontstaat een 

gedragen netwerk.

De WorkBreakdown-

Structure (WBS) wordt 

op een overzichtelijke 

manier gepresenteerd 

en terug gelegd aan de 

keyplayers en eventueel 

nog bijgesteld. De 

definitieve WBS wordt op 

basis daarvan vastgesteld 

en aan de organisatie 

gepresenteerd.

Indien gewenst kan de 

Work-BreakdownStructure 

omgezet worden naar de 

projectplanning. Op deze 

manier draagt de workshop 

ook bij aan het systeem-

denken binnen een team. 

Na zes maanden hebben 

we een afspraak om na te 

gaan of de implementatie 

succesvol is geweest.
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