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Inplannen van mensen op projecten

Bij elk nieuw project is de inzet van de juiste medewerkers een 
lastige puzzel: wanneer kan het project worden uitgevoerd, 
wanneer zijn de juist mensen beschikbaar? In een latere fase 
blijft deze puzzel lastig want projecten schuiven en mensen 
veranderen mee. Tenslotte moet goed in de gaten worden 
gehouden of er geen gaten vallen in de puzzel: zijn projecten 
voldoende bemenst en hebben mensen wel voldoende werk 
te doen elke dag? Checkstm biedt een uitkomst bij deze puzzel 
door alle informatie centraal beschikbaar te stellen. Daardoor 
kunnen snellere en betere besluiten worden genomen.

Projecten en mensen vormen 
een uitdagende puzzel

Plan medewerkers op projecten en andersom

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit. Aliquam magna. Nulla eleifend tellus 
vel ante. Aenean quis magna et purus tempor 
tincidunt. Maecenas luctus quam. Nulla nunc tel-
lus, pellentesque elementum, malesuada vitae, 
laoreet sed, arcu. Aenean semper. Ut feugiat ali-
quet risus. Pellentesque habitant morbi tristique 
senectus et netus et malesuada fames ac turpis 
egestas. Donec malesuada, neque vitae tristique 
facilisis, dui lectus egestas risus, at commodo 

Het is belangrijk om:

• Op elk project voldoende mensen met de juiste competenties in te delen. 

• Alle mensen voldoende werk toe te bedelen.

• Rekening te houden met de wensen en afwezigheden van medewerkers.

Wanneer projecten verschuiven dan moet de indeling van mensen hierop 

worden aangepast. Bij aanpassingen moet rekening worden gehouden met 

competenties, beschikbaarheden, wensen en eisen van medewerkers, con-

tracten en uren, klantwensen, vakantie en ziekte, etc.

Tenslotte vindt er communicatie plaats met alle betrokkenen over wie wan-

neer en waar op welk project zit.

In veel organisaties wordt het werk uitgevoerd in Projecten. 

Op elk project worden competenties en mensen ingedeeld. 

Een medewerker kan aan meerdere projecten tegelijk werken. 

Bij elk nieuw project is de eerste vraag “wanneer dit project 

kan worden uitgevoerd”: wanneer zijn de juiste capaciteiten of 

resources beschikbaar? Welke projecten hebben voorrang op 

andere projecten? 

Vervolgens worden mensen ingedeeld op de projecten. 


