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MISSION STATEMENT

PROJECTDOELSTELLING
Hoe kunnen we een ......................................................................................................
............................................................................................................................... (wat)
creëren/ontwerpen/verbeteren (schrappen)
voor .......................................................................... (wie)
om ............................................................................... 
.................................................................................. 
............................................................................... 
........................(doel/impact voor gebruiker)
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ONVERVULDE NODEN HOE HIERAAN VOLDOEN TAKE AWAYS

IK HEB (Activa)
Financiën, tijd, data, logistiek, 

mensen, land, materiaal, 
technologie, ervaring, 

hardware, so�ware, kennis, 
informatie, expertise, toegang 

tot gebruikers, contacten, 
vrijwilligers, enz.

IK KAN (Skills)
implementeren, promoten, 

onderhandelen,  trainen, 
bekrachtigen, afstemmen, 

ontwikkelen, faciliteren, 
opvolgen, superviseren, 

onderzoeken, managen, 
valideren, plannen, helpen, 

ondersteunen, luisteren, enz.

IK MOET
(Immaterieël)

goedkeuren, leren, 
controleren, kiezen, 

wijzigen, ontwikkelen, op de 
hoogte blijven, communice-

ren, feedback ontvangen, 
gebriefd worden, 
deelnemen, een 

duidelijk 
concept 
aflijnen, 

enz.
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Verantwoordelijk voor de inhoudelijke ondersteuning van het projectteam, als ook de persoonlijke 
ondersteuning van individuele teamleden en de samenwerking tussen teamleden.

.........................................

KLEUR  NAAM   ROL ...

.........................................

KLEUR  NAAM    ROL  ... 

.........................................

KLEUR   NAAM   ROL ‘Coach’

Verantwoordelijk voor budgetopvolging en jaarrekening + bijhorende administratie hierrond. 
Eveneens verantwoordelijk voor betaling van medewerkers en externe partners.

Verantwoordelijk voor strategische buy-in van het hoger management, waakt erover dat 
projecten in lijn zijn met de bedrijfsstrategie en neemt de verantwoordelijkheid voor het 
eindresultaat.

Verantwoordelijk voor planning, coordinatie en controle van het  fabricageproces + e�iciënte 
productie van producten en diensten volgens de juiste hoeveelheid, aan de juiste kwaliteit en 
volgens de juiste kostprijs.

.........................................

KLEUR  NAAM   ROL ‘Interne Sponsor’

.........................................

KLEUR  NAAM    ROL ‘Accounting’

.........................................

KLEUR   NAAM   ROL ‘Engineering & Productie’

Verantwoorelijk voor detectie en ontwikkeling van marktopportuniteiten, pricing en kanaalse-
lectie om tot klanten te komen + ontwikkeling en implementatie van de promotie strategie.

Verantwoordelijk voor behoud van de brandidentiteit, beheer van brandarchitectuur en 
ontwikkeling van communicatie die de merkbelo�e uitdraagt over alle touchpoints + meten van 
de merkwaarde en bijsturen waar nodig.

Verantwoordelijk voor vinden, screenen aanwerven en trainen, opvolgen en belonen van 
nieuwe en huidige werknemers. 

.........................................

KLEUR  NAAM   ROL ‘Brand’ 

.........................................

KLEUR  NAAM    ROL ‘Marketing’

.........................................

KLEUR   NAAM   ROL ‘Human Resources’

Verantwoordelijk voor alle elektronische interne en externe communicatie, gaande van opzetten 
en configureren van netwerktoegang tot toekennen van toegangsrechten + ttijdelijke netwerk-
toegang van externen. 

Verantwoordelijk voor ondersteuning van klanten/gebruikers voor, na en gedurende het gebruik 
van een aankoop + verzameling van gebruikersfeedback. Focust ook op training van mede- 
werkers in gebruikersondersteuning ( face-to-face, telefonisch of geschreven communicatie). 

Verantwoordelijk voor juridische controle en opvolging van bedrijfspraktijken, gaande van 
samenwerkingsovereenkomsten tot opvolging van juridische conflicten met partners of 
gebruikers.

.........................................

KLEUR  NAAM   ROL ‘Customer Service’ 

.........................................

KLEUR  NAAM    ROL ‘ICT’

.........................................

KLEUR   NAAM   ROL ‘Legal’
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