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Doel van dit document
Het Project Initiation Document (PID) beschrijft de fundamenten van het project en wordt beschouwd
als het contract tussen de Stuurgroep en het Projectmanagement.
De twee belangrijkste redenen voor het gebruik van dit document zijn:



1

om er zeker van te zijn dat het project een gezonde basis heeft voordat de Stuurgroep
gevraagd wordt zich aan het project te committeren;
om te dienen als basisdocument op grond waarvan de Stuurgroep en de Projectmanager de
voortgang en wijzigingen kan toetsen en bewaken en vragen omtrent geldigheid
(rechtvaardiging) van het project tijdens de uitvoering kan beoordelen.

Het project

Voor het gebruik van geweld heeft de politiemedewerker – naast de eigen mondelinge en fysieke
kracht - een aantal ondersteunende geweldsmiddelen tot zijn beschikking. In de basispolitiezorg zijn
dat de korte wapenstok, pepperspray en het dienstpistool voor de ME daarnaast de lange wapenstok
en traangas. In de afgelopen jaren zijn een aantal - min of meer los van elkaar staande onderzoeken, documenten, aanbevelingen en besluiten op het gebied van bewapening van de politie
uitgekomen. Er blijkt behoefte te bestaan om de huidige geweldsmiddelen opnieuw te beschouwen
teneinde te kunnen komen tot een geactualiseerde en toekomstbestendige zienswijze op de
bewapening van de politie. Het accent daarin ligt hierbij nadrukkelijk op het betrekken van de potentie
van Less than Lethal Weapons1 (LtLW).
Een onderzoeksproject in deze richting kan overigens niet alleen middelgericht zijn. De meer
fundamentele vraag welke politie wij op het gebied van geweld- en gevaarbeheersing willen zijn komt
evengoed aan de orde. Het is de vraag hoe wij ook in de toekomst op maatschappelijk verantwoorde
wijze invulling geven aan het ons toegekende geweldsmonopolie? Geloofwaardigheid, veiligheid,
doortastendheid en legitimiteit van het politieoptreden staan daarin centraal.
De opdrachtformulering, zoals deze is goedgekeurd door de opdrachtgever (bijlage 1), dient als
startpunt voor de uitwerking van dit PID. Daarbij is het van belang dat met de invoering van de
uitschuifbare wapenstok met ingang van 2017 en de start van de pilot met het stroomstootwapen eind
2016, het niet te verwachten valt dat er de eerstkomende jaren nog behoefte is aan of ruimte is voor
nog een of een ander LtLW in de basispolitiezorg. De noodzaak van het beantwoorden van
bovengenoemde fundamentele vraag blijft echter actueel en dit onderzoek voorziet dan ook in et
beantwoorden van die vraag, zowel voor de basispolitiezorg als met betrekking tot openbare
ordehandhaving door de ME.

1

De term Less than Lethal is afkomstig van het onderzoeks- en technologisch ontwikkelprogramma SUBCOP (SUicide Bomber
COunteraction and Prevention) van de Europese Unie.
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Werkpakket 1 – visie op gevaarsituaties

1. Inleiding
Werkpakket 1 ontwikkelt een actuele visie op de hantering van het politiële geweldmonopolie. Welke
opstelling en welk optreden wordt van politiemensen in uiteenlopende situaties, in het bijzonder
gevaarsituaties, gevraagd en verwacht? De profilering is tweeledig: het primair individuele optreden in
de Basis Politie Zorg (BPZ) en het optreden in grootschaliger groepsverband, met name de Mobiele
Eenheid (ME). De focus zal hierbij primair liggen op de openbare ordehandhaving door de ME.
Deze visie met opvattingen over en beoordelingen van politiegeweld dient uit te monden in Use-OfForce-modellen. Deze weerspiegelen de geweldvormen waarmee de politie wordt geconfronteerd en
geven tegelijkertijd responsopties, met inbegrip van nieuwe geweldmiddelen. De wisselwerking tussen
de modelvorming en mogelijke innovaties op het gebied van uitrusting moet leiden tot een
optimalisering van het beschikbare repertoire aan geweldmiddelen binnen de randvoorwaarden van
proportionaliteit en subsidiariteit. Deze iteratieve zoektocht wordt ondersteund door analyse van
casuïstiek en kwantitatieve data over recent politieoptreden in (dreigende) gevaarsituaties.

2. Resultaat
Rapport ‘werkpakket 1’ met daarin een actuele visie op de hantering van het politiële
geweldmonopolie door de BPZ en de ME, gebaseerd op een typologie van gevaarsituaties, de taken
voor de BPZ en de ME naar type gevaarsituatie en de daarbij beschikbare responsopties. Tevens
inzicht in het gebruik van een impliciet model.

3. Producten
Ten behoeve van de te ontwikkelen actuele visie op de hantering van het politiële geweldmonopolie
door de BPZ en de ME, zijn voor dit werkpakket de volgende producten geformuleerd:
a. Overzicht van relevante ontwikkelingen in gevaarsituaties door de BPZ en de ME vanaf 2000;
b. Actueel overzicht (i.c. 2015-2016) van gevaarsituaties waar BPZ en de ME mee geconfronteerd
worden;
c. Typologie van gevaarsituaties voor de BPZ en de ME;
d. Overzicht taken en criteria naar type gevaarsituatie voor de BPZ en de ME;
e. Analyse van Use-of-Force modellen voor de BPZ en de ME
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4. Activiteiten
Uitgesplitst naar de hierboven geformuleerde resultaten zijn de volgende activiteiten voorzien.
a, b, c:
 Inventariseren en bestuderen van eerdere onderzoeken over het optreden van de BPZ en de
ME in gevaarsituaties vanaf 2000;
 Verzamelen en analyseren van casuïstiek over het optreden van de BPZ en de ME in
gevaarsituaties over 2015. Hierbij gebruikmakend van een overzicht op basis van een
steekproef over 2015 (situaties, middelen, etc.) verkregen uit de eenheden en informatie
vanuit 2 lopende onderzoeken vanuit het lectoraat: (1) promotieonderzoek Art10-2E
naar (trainen voor) gevaarsituaties in de BPZ en (2) onderzoek Art10-2E
naar
praktijkoptreden ME;
 Ontwikkelen van typologie van gevaarsituaties in BPZ en de ME op basis van de data.
d, e:








Inventariseren en bestuderen van beleidsdocumenten ten aanzien van de taken en de
responsopties voor de BPZ en de ME naar type gevaarsituatie;
Bespreken van taken en responsopties voor de BPZ en de ME naar type gevaarsituatie in
workshops met operationeel uitvoerenden en met ‘stakeholders’;
Uitwerken en analyseren workshops;
Analyseren Use-Of-Force-model zoals dit nu (impliciet) door Politie Nederland wordt
gehanteerd;
Literatuurstudie over het gebruik van Use-of-Force modellen in het buitenland. Hierbij kan
gebruik gemaakt worden van het onderzoek dat momenteel door MSc student Art10-2E
plaatsvindt
Houden van een workshop met gebruikers/ praktijkexperts om vanuit de ontwikkelde
typologieën taken & criteria op te stellen tbv input voor WP2.
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Uitwerken en analyseren workshops (2 x 2)
Analyse beleidsdocumenten

80
40

Inventariseren en bestuderen van beleidsdocumenten t.a.v. de taken en de responsopties naar
type gevaarsituatie

Voeren voortgangs- en afstemmingsoverleg met onderzoekers
werkpakketten 2 en 3
Overig
Totaal
Activiteiten (8 weken)
Afronding visie op gevaarsituaties voor het individuele optreden in de BPZ
Opstellen rapportage werkpakket 1
Voeren voortgangs- en afstemmingsoverleg met onderzoekers
werkpakketten 2 en 3
Overig
Totaal
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20

20

20
440

110

Bas

Jaap

50
150
10

50
10

10
220

5
65
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2.3 Werkpakket 2 – Shortlist Less than Lethal Weapons
1. Inleiding
Er dient een voorselectie (“shortlist”) ten behoeve van WP3 gemaakt te worden van Less than Lethal
Weapons (LtLW) die in aanmerking kunnen komen voor de ME van de Nationale Politie voor de
komende 5-10 jaar. In plaats van te redeneren vanuit de mogelijkheden van middelen, wordt er in dit
project geredeneerd vanuit de effecten die men wil bereiken met die middelen tijdens bepaalde taken
in bepaalde typologieën van gevaarsituaties. Deze typologieën en taken worden in WP 1 en
opgeleverd aan WP2. Daarnaast worden voor het bereiken van een bepaald effect in WP1 in
afstemming met eindgebruikers factoren van eisen en bijbehorende criteria opgesteld waaraan een
LtLW zou moeten voldoen om geschikt te zijn. Daarnaast wordt een lijst van beschikbare LtLW’s
opgesteld. Door vervolgens deze lijst van LtLW’s te vergelijken met de opgestelde eisen, ontstaat een
overzichtelijk en volledig beeld van de mogelijkheden van reeds bestaande LtLW’s, maar ook van
kansen tot combinatie van bestaande systemen, van aanpassingen van bestaande systemen en van
de onderzoek leemten die nog bestaan.
Uiteindelijk dient een selectie van maximaal 2 kansrijke niet-letale interventiemiddelen voor de
Nationale Politie te worden aangereikt voor de ME als input voor de PTA die in WP3 wordt uitgevoerd.

In onderstaand schema zijn deze verschillende stappen inzichtelijk gemaakt.

Zowel de samenstelling van factoren van eisen, de set van criteria, de voorselectie en de finale
selectie, zal in afstemming en intervisie met werkpakketten 1 en 3 verlopen. De scope van de te
beschouwen LtLW bestrijkt het gehele geweldsspectrum vanaf middelen voor mondelinge
communicatie tot het gebruik van letale middelen.
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2. Resultaat
Opleveren van shortlist van maximaal twee LtLW voor de ME voor de komende 5-10 jaar voor de
typologieën gevaarsituaties met bijhorende criteria zoals opgesteld in WP1.

3. Producten
 Shortlist van 2 LtLW voor ME. Dit dient als input voor de PTA’s die in WP 3 worden
uitgevoerd;
 Nederlandstalig TNO rapport met de bevindingen van WP2, d.w.z hoe van het overzicht van
LtWs op basis van factoren van eisen en bijbehorende criteria gekomen is tot de shortlist.
4. Activiteiten
De activiteiten binnen werkpakket 2 (blauw) en de relatie met de andere werkpakketten zijn
weergegeven in onderstaand schema en worden hieronder toegelicht.

Activiteit : Factoren van eisen en bijbehorende criteria
Om de mogelijkheden van LtLW’s voor een bepaalde taak te onderzoeken, moet eerst duidelijk zijn
waaraan een goed passend LtLW zou moeten voldoen. Deze factoren van eisen en de bijbehorende
criteria worden opgesteld in nauwe afstemming met de stakeholders en eindgebruikers tijdens een
workshop (WS) die in WP1 wordt uitgevoerd. De (sub) taken voor de ME worden vanuit WP1
opgeleverd en zijn de basis voor het opstellen van factoren van eisen en de criteria. De factoren van
eisen verwijzen naar de verschillende onderwerpen die omschreven moeten zijn om de geschiktheid
van bepaalde LtLW’s te kunnen bepalen. De factoren zijn geen eisen op zich, ze zijn er een deel van.
Voorbeelden van factoren zijn effectieve range, verplaatsbaarheid etc.
De eisen zijn per subtaak verschillend, maar de factoren waarvoor de eisen worden opgesteld zijn in
alle gevallen dezelfde. Als input voor de workshop zal een basisset worden aangeboden op basis van
kennis uit internationale NATO/EU studies. De lijst met eisen en criteria wordt geconsolideerd aan het
eind van deze workshop. Deze lijst wordt ook als input voor de PTA in WP3 gebruikt.
Opstellen basis set factoren
Acties:
- Opstellen basis set factoren van eisen en criteria
- Discussie met eindgebruikers tijdens workshop
- Opstellen definitieve set van factoren van eisen en criteria tbv matching activiteit
Opbrengst: lijst van factoren van eisen en criteria behoeve van matching activiteit
Auteur: Art10-2E
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Activiteit : Overzicht LtLW’s
Er wordt een overzicht gemaakt van beschikbare, en potentieel geschikte LtLW’s voor de taken zoals
gedefinieerd in WP 1. Hiervoor zal kennis en documentatie uit (inter)nationale NATO/EU studies
worden gebruikt en wordt informatie verzameld tijdens de Europese Workgroup Bijeenkomsten. De
lijst zal worden getoetst tijdens de door WP1 georganiseerde workshop met stakeholders en
eindgebruikers. De lijst wordt tijdens deze workshop geconsolideerd.
Acties:
-

Verzamelen LtLW
Relevant overzicht creëren LtLW
Overzicht voorleggen aan stakeholders/eindgebruikers tijdens bijeenkomst
Opstellen definitieve LtLW lijst

Opbrengst: lijst van LtLW ten behoeve van matching activiteit

Activiteit: Matching: geschiktheidsbepaling LtLW’s
Met hulp van een raamwerkmethode (capability & gap analysis) die is gebaseerd op een SAS 78
NATO studie, en reeds eerder ingezet voor zowel NLD als EU studies (zie o.a. TNO-DV 2011 C451
Niet-letale wapens bij bewaken & beveiligen en openbare ordehandhaving: Een verkenning) zal een
geschiktheidsbepaling van de verschillende LtLW’s voor de verschillende (sub)taken gemaakt worden.
De resultaten hiervan laten zien waar er mogelijkheden zitten voor gebruik van bestaande LtLW’s,
combinatie van LtLW’s of aanpassingen van LtLW’s voor de taken. Deze activiteit levert uiteindelijk
een short list op van 2 LtLW die gepresenteerd wordt tijdens bijeenkomst met eindgebruikers en is
daarmee startpunt voor WP3 (police technology assessment).
Acties:
- Matching LtLW
- Bijeenkomst eindgebruikers/stakeholders voorbereiden
- Resultaten voorleggen aan eindgebruikers/stakeholders tijdens bijeenkomst
- Eindresultaat inbrengen voor WP3
Opbrengst:
 Shortlist van 2 LthLW voor ME (input voor PTA in WP 3)
 Besprekingsverslag bijeenkomst

Activiteit Rapportage
Tot slot zullen alle resultaten inclusief de achterliggende argumentatie gerapporteerd worden in een
afzonderlijk WP 2 rapport. Tussentijdse resultaten worden middels powerpoints gepresenteerd tijdens
de projectoverleggen en aan de stuurgroep.
- Opstellen en samenstellen presentaties voor overleggen
- Rapporteren
Opbrengst: Nederlandstalig TNO rapport met de bevindingen van WP2
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2. Doel WP3
a. Het borgen en consolideren van de PTA methode door een gedetailleerde uitwerking van de
werkwijze opdat deze toegankelijk en transparant en toepasbaar is door onderzoekers binnen de
politie organisatie. De methode wordt gedurende de looptijd van het project verder geoptimaliseerd.
b. Het toepassen van de PTA methode op geselecteerde LtLWs teneinde hun waarde en implicaties
voor de politieorganisatie te bepalen, toegespitst op gevaarsituaties. De verworven inzichten en
ervaring met deze toepassing van de PTA worden aangewend om de PTA methode te optimaliseren.
3. Activiteiten
Voor WP3 zijn de volgende activiteiten voorzien:
-

-

onderzoek openbare bronnen (literatuur, rapporten, beleidsdocumenten) en van interne
documenten van de Nationale Politie. Waar nodig ook documenten van politie-organisaties in
het buitenland. Toegang tot wetenschappelijke literatuur dient te worden gefaciliteerd via de
PA
opstellen startrapport over PTA methode (PTA 1.0) voorafgaand aan doorloop PTAs
opstellen van questionnaires voor interviews ten behoeve van dataverzameling
uitvoeren van interviews met deskundigen binnen de NP en met externe deskundigen
(transscriptie van audio opname van de interviews wordt door derden uitgevoerd en
gefaciliteerd door de PA)
uitvoeren van gesprekken (evt. interviews) met materie-deskundigen van politie-organisaties
in het buitenland en met overige buitenlandse materie-deskundigen
voorbereiden, leiden en vastleggen uitkomsten van expertbijeenkomsten voor de twee PTAs
deelname/bijdrage aan relevante conferenties en andere expert-bijeenkomsten in binnen- en
buitenland (o.a. van EWG NLW)
analyse en verwerking van de data uit de transscripties van de interviews en van overige
gesprekken
opstellen en samenstellen van PTA rapportages/ studies
opstellen eindrapport over PTA methode (PTA 2.0) na doorloop PTAs
WP3-gerelateerd voortgangsoverleg OA, BM en SO.

Overige activiteiten
-

overleg/afstemming/intervisie met werkpakketten 1 en 2
bijdragen aan totstandkoming integrale project-eindrapportage en formulering advies
overig benodigd overleg

4. Op te leveren producten
-

Rapport PTA methode 1.0
Rapport PTA methode 2.0
PTA rapportages/ studies voor de twee te onderzoeken LtLWs
Twee expertbijeenkomsten om concept PTAs te valideren voorafgaand aan finale PTA
rapportages
bijdrage aan synthese rapportage gehele project
bijdrage aan advies aan NP
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5. Tijd- en capaciteitsplanning
Uitgangspunt is een looptijd van het project tot en met het derde kwartaal van 2017. SO zal
gedurende de gehele looptijd van het project werkzaam zijn voor het werkpakket, alsmede voor
werkpakket overstijgende activiteiten. Tevens dragen PA-medewerkers bij aan de benodigde
onderzoekscapaciteit voor WP3 (BM) en een nog aan te wijzen tweede onderzoeker). De
tijdsbegroting voor de activiteiten in WP3 is gespecificeerd in onderstaande tabel.

Tijdsbegroting activiteiten WP3
Activiteit
Literatuuronderzoek voor 2 PTA’s (2x 80 uur)
Opstellen startrapport PTA methode 1.0
Opstellen questionnaire(s) voor interviews
Interviews+uitwerking+reistijd (40 x 8 uur voor twee PTA’s)
Reizen en conferenties buitenland (1 per PTA, 2x deelname EWG NLW,
2x conferentie, totaal 6 x 30 uur)
Expertbijeenkomsten (1 per PTA, incl. voorbereiding)
Coördinatie en overleg binnen WP 3 en met WP 1 en 2
PTA rapportages opstellen en bespreken
Opstellen rapport PTA methode 2.0
Bijdrage aan synthese rapportage gehele project
Bijdrage aan advies voor NP
Overig
Totaal

Uren
160
60
20
320
180
80
120
240
40
50
10
50
1330 uur

5.1. Inbreng andere projectleden
Activiteit 7: Deelname Jaap Timmer, Bas Mali en Marike van der Horst aan expertsessie.

6. PM
-

input m.b.t. openbare ordehandhaving door ME uit WP1 en shortlist uit WP2 nodig
status geselecteerde LtLWs voor PTA (op markt, in ontwikkeling) is van invloed op
onderzoeksaanpak in WP3 (evt. zuiver prospectieve PTA).
administratieve ondersteuning vanuit NP en PA.
waar nodig ondersteuning vanuit NP bij identificeren en benaderen experts binnen NP.
waar nodig ondersteuning vanuit NP bij identificeren en benaderen materie-deskundigen bij
buitenlandse politie-organisaties.
waar nodig ondersteuning bij het verkrijgen van interne documenten van de NP die relevant
zijn voor WP3.
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2.4

Werkpakket 4 – Pilot stroomstootwapen

1. Inleiding
De brief van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer d.d. 13 juni 2016 kondigt
aan dat eind 2016 zal worden gestart met de pilot stroomstootwapen, waarbij de toepasbaarheid van
dit middel voor de BPZ getest zal worden. De Kleinschalige Pilot Stroomstootwapen (KPS) wordt bij
drie operationele teams binnen de BPZ belegd. De uitkomsten van deze KPS vormen mede de basis
voor verdere besluitvorming over mogelijke invoering van dit middel in de BPZ. De KPS start op 1
december 2016 en wordt 1 september 2017 afgesloten.
Werkpakket 4 (WP4) omvat de werkzaamheden die binnen het project LtLW worden uitgevoerd in
samenhang met de KPS. Deze werkzaamheden betreffen de monitoring, analyse en evaluatie van de
KPS. Daarbij wordt de PTA-methode in retrospectieve vorm gehanteerd. De pilot teams leveren een
belangrijk deel van de data voor deze PTA, zowel via invulling van de vragenformulieren inzake
operationele casuïstiek met een stroomstootwapen als via interviews met de betrokkenen. De
methode is eerder op prospectieve wijze toegepast in de afgeronde studie stroomstootwapen voor de
BPZ als aangegeven onder WP3. De bevindingen over het stroomstootwapen uit WP3 en die uit WP4
zullen worden gecombineerd. De resultaten en ervaringen uit deze PTA zullen worden meegenomen
in het eindrapport van de PTA 2.0.

2. Doel WP4
WP4 is bedoeld om inzicht te verschaffen in de operationeel toegevoegde waarde van een
stroomstootwapen voor de BPZ om binnen geweld- en gevaarsituaties veiliger, effectiever en
nauwkeuriger op te kunnen treden. Daarbij wordt ook zichtbaar gemaakt wat de bredere implicaties
zijn van het toevoegen van een stroomstootwapen capaciteit aan de uitrusting van de BPZ. Op grond
van deze inzichten levert WP4 een deeladvies op de vraag of en op welke wijze een
stroomstootwapen bij de BPZ dient te worden ingevoerd.

3. Activiteiten, fasering en tijdsplanning
Uitgangspunt is een looptijd van het project tot en met het derde kwartaal van 2017..4 SO zal
gedurende de gehele looptijd van het project werkzaam zijn voor het werkpakket, alsmede voor
werkpakket overstijgende activiteiten. Tevens draagt BM bij aan de benodigde onderzoekscapaciteit
voor WP4. De activiteiten binnen WP4, hun fasering en tijdsbeslag zijn gespecificeerd in
onderstaande tabel.

4

Hierbij wordt aangetekend dat de pilot loopt tot 1 augustus 2017 en met het oog op de
vakantieperiode staat de haalbaarheid van het realiseren van de expertsessie én het PTA eindrapport
over de pilot onder druk.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Activiteit
Opstellen vragenformulieren voor gebruikers stroomstootwapen
Introductie en instructie van gebruikers stroomstootwapen over
vragenformulieren (tijdens trainingsfase)
Opstellen questionnaires tbv interviews met gebruikers e.a.
Monitoren van pilot
Voortgangsrapportage KPS
Interviews+analyse transscriptie+reistijd (20 in totaal, à 8 uur)
Voorbereiding en uitvoering expertsessie KPS
Opstellen en bespreken van PTA KPS rapport
Coördinatie en overleg binnen WP4 (maandelijks)
Overig
Totaal

Tijdsfasering
10/2016
11/2016

uren
20
40

12/2016
3/2017-2/2018
6/2017
32017-2/2018
9/2017
9/2017

20
80
20
160
40
120
30
20
550

4. Inbreng andere projectleden
Activiteit 1, 2 en 3: Art10-2E

(ivm. recente ervaring pilot uitschuifbare wapenstok).

5. Benodigde bronnen
- bestaande evaluatieformulieren van eerdere pilots (nationaal en internationaal).
- bestaande questionnaires van eerdere pilots (nationaal en internationaal).
- bestaand instructiemateriaal voor eerdere pilots.
- beschikbaarheid van operationele BPZ medewerkers voor instructies en interviews.
- beschikbaarheid leidinggevenden BPZ en materie deskundigen voor interviews.
- transscriptie van audio opname van de interviews wordt door derden uitgevoerd en gefaciliteerd
door de PA.
- administratieve ondersteuning vanuit NP en PA.

6. Op te leveren producten
- Introductie en instructie van gebruikers stroomstootwapen over vragenlijsten
- Voortgangsrapportage KPS
- Expertsessie KPS
- PTA KPS eindrapportage
- Deeladvies over stroomstootwapen voor BPZ
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12/2016
5/2017
9/2017
9/2017
10/2017

PID Less than Lethal Weapons

3

Financiën

De projectmanager is met de gedelegeerd opdrachtgever overeen gekomen dat facturen van
tussenliggende partijen rechtstreeks aan de gedelegeerd opdrachtgever worden aangeboden. De
projectmanager is hiervoor niet verantwoordelijk.
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Voor de beheersing van het project wordt gebruik gemaakt van de volgende rapportages.
Voortgangsrapportage:

De voortgangsrapportage wordt eenmaal per 3 maanden door de Projectmanager gemaakt en
naar de Stuurgroep gestuurd. In deze rapportage wordt gerapporteerd over de belangrijkste
gebeurtenissen, gereedgekomen producten, aandachtspunten en vooruitblik.

Bij de uitvoering van een Werkpakket rapporteert de teamcoördinator maandelijks mondeling en
schriftelijk aan de Projectmanager over de voortgang van de afzonderlijke producten en het
Werkpakket als geheel.
Overdracht van werkzaamheden:
 De Projectmanager draagt werk over aan de teamcoördinatoren door gebruik te maken van een
Werkpakket en stuurt op de uitvoering hiervan.
Uitzonderingssituatie:
 In geval van een uitzonderingssituatie (project dreigt uit de toleranties te lopen) wordt door de
Projectmanager een afwijkingsrapport gemaakt en aan de Stuurgroep voorgelegd. Het
afwijkingsrapport beschrijft de afwijking, de oorzaak en de consequenties. Tevens worden
beschikbare opties toegelicht.
 Op basis van dit rapport wordt door de Stuurgroep besloten op welke wijze het project wordt
voortgezet of gestopt.
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