Open projecten protocol
Introductie
Het open projecten protocol is
een kwaliteitsrichtlijn voor open
projecten en een korte aanvulling
op conventioneel projectmanagement. Doel is om open projecten,
open overheid en organisatie 3.0
te initiëren en waarborgen.
Het protocol omvat 5 stappen.

Initiatie

Agendering
hoofdlijnen

Vraagstuk
Voorstel en/of
Definitie

Ontwerp

Analyse

3. Open projectopbouw
Maak projecten beter inzichtelijk
voor bestuurders, kenniswerkers,
burgers, eindgebruikers e.a. door
alle projectstappen, beslis- en
werkdocumenten en te verwachten
doorlooptijden te benoemen.

Vraag per projectstap aan alle
belanghebbenden om deelname,
input, feedback en consent.
Voer alle projectstappen in de
fasen Defnitie, Ontwerp en
Ontwikkeling uit overeenkomstig
de open procesmap.
5. Openbare evaluatie
Elke projectstap wordt afgerond
met een openbare evaluatie door
alle belanghebbenden.
Alle instemmingen en afwijzingen
worden tijdig toegevoegd aan de
documenten voor besluitvorming.
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Open projectmap, projectoverzicht met projectstatus en links naar projectdocumenten

Voeg een open projectmap toe aan
website(s) en projectdocumenten.
4. Open processen
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2. Open communicatie
Informeer alle belanghebbenden
over alle projectonderdelen rechtstreeks, via de website en
via diverse (sociale) media.
Deel kennis. Voorzie in tijdige en
volledige informatie.
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1. Duidelijke opdracht
Borg open projecten. Maak deze
kwaliteitsrichtlijn onderdeel van
opdrachten voor nieuwe projecten.
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Open procesmap, werkwijze voor volwaardige multistakeholderparticipatie
Afgebeeld is de open projectmap voor traditionele projectuitvoering. Voor meer informatie, templates voor maatwerk
en de open projectmap voor agile-projectuitvoering, zie www.openprojectmap.org.

