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Amitron hanteert op basis van haar jarenlange ervaring een eigen pragmatische projectmanagement 
methodiek. Deze methodiek is deels gebaseerd op Prince2/Agile methodieken, zonder overbodige 
overlegstructuren en documentatie. We werken in cycli van 1-4 weken, waartussen de tijd wordt 
genomen om de resultaten te evalueren, bij te sturen en om eventuele restpunten op te pakken. 
Zodra een cyclus naar tevredenheid is afgerond, kan de volgende cyclus beginnen. Onze methodiek 
maken we op maat naar aanleiding van de wensen van de opdrachtgever.  
 
Vanuit de beide organisaties (opdrachtgever en Amitron) worden de architecten, beheerders, 
escalatie managers en belanghebbenden benoemd en opgenomen in het projectteam.  
 

Projectorganisatie 
Complexe of langdurige projecten met meerdere implementaties van gelijke of verschillende 
technologieën worden in sub-projecten opgedeeld. Per sub-project worden de werkgroepen, 
activiteiten, taken, milestones en beslismomenten gedefinieerd.  
 
Elk sub-project gaat van start met het samenstellen van het projectteam welke bestaat uit de 
stuurgroep en werkgroep. In het plan van aanpak worden onder andere de specifieke rollen en 
resources benoemd van het projectteam. 
 
Elk projectteam bestaat uit 3 groepen: 
1. Stuurgroep:  
a. Manager ICT/ CIO – opdrachtgever 
b. Interne projectleider - opdrachtgever 
c. Externe projectleider – Amitron 
d. Projectverantwoordelijke accountmanager/directeur – Amitron 

 
2. Werkgroep:  

a. Interne projectleider - opdrachtgever 
b. Externe projectleider – Amitron 
c. Interne architect – opdrachtgever 
d. Interne systeembeheerder - opdrachtgever 
e. Technisch consultant – Amitron 

 
3. Escalatiegroep:  

Amitron hanteert separaat ook een escalatiegroep welke gevormd wordt uit enkele stuurgroep 
deelnemers van de opdrachtgever en -nemer, welke direct bij de uitvoer betrokken zijn.  
Escalatiemanagers signaleren proactief aandachtspunten bij de werkgroep medewerkers van de 
eigen organisatie. Dit wordt periodiek onderling besproken met elkaar. Het betreft hier niet alleen 
zaken met betrekking tot het ‘’harde’’ projectverloop, maar ook juist de ‘’zachtere’’ kant zoals 
bijvoorbeeld de stemming, afwijkende verwachtingen en percepties in de samenwerking binnen de 
werkgroepen. Amitron ’s praktijkervaring is dat door dergelijke zaken proactief te zoeken en expliciet 
te benoemen er meer acceptatie, samenwerking en motivatie ontstaat binnen werkgroepen. 
Hierdoor verloopt het project efficiënter.  

Amitron Project Management methodiek 
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Projectfasering 
Amitron hanteert 7 projectfasen met ongeveer 15 subonderdelen. Elk subonderdeel heeft een 
oplevering, milestones, indicatieve tijdsduur en doorlooptijd. 

1. Initiatiefase 
2. Designfase 
3. Implementatie- & Migratiefase 
4. Acceptatiefase 
5. Nazorgfase 
6. Overdrachtsfase 
7. Beheerfase 

1 Initiatiefase 

1.1 Kickoff meeting 
De start van het project wordt door middel van een kickoff meeting geïnitieerd, waarin het hele team 
wordt geïntroduceerd met de gekozen oplossing, projectfasering en planning. 
Oplevering: onsite kickoff meeting 
Milestone: afronding meeting 
Tijdsduur: 2 uur 
Doorlooptijd: 1-2 weken  
 

1.2 Project Initiatie Document (PID) 
Per project wordt een Project Initiatie Document opgesteld. In een PID zijn de volgende zaken 
opgenomen: 

a. opdelen van het totaalproject in subprojecten, indien van toepassing, 
b. projectdefinitie met onder ander de beschrijving van de business case, oplossing, 

projectdoelstellingen, succesfactoren en scope van het project, 
c. plan van eisen, welke opgenomen/vertaald worden in het test- en acceptatieplan, 
d. stuurgroep samenstelling en rolverdeling, 
e. werkgroep samenstelling en rolverdeling, 
f. escalatiegroep samenstelling en rolverdeling, 
g. communicatielijnen en -middelen (email, telefoon, WhatsApp, webportal), 
h. initiële planning, 
i. acceptatie en randvoorwaarden. 

Oplevering: Project Initiatie Document 
Milestone: overeenstemming Project Initiatie Document (stuurgroep) 
Tijdsduur: 2 dagen 
Doorlooptijd: 1-3 weken  

2 Designfase(OTA) 

2.1 Migratie- of implementatievoorstel 
Er zijn vaak meerdere migratie alternatieven beschikbaar om van de huidige situatie naar de 
gewenste situatie te komen. In het migratie- of implementatievoorstel worden deze alternatieven 
afzonderlijk beschreven. De betrokken werkgroep adviseert haar eigen voorkeursalternatief. De 
stuurgroep zal haar alternatiefkeuze bekrachtigen.  
In een migratie- of implementatievoorstel komen de volgende zaken aan bod:  

a. high level design/network design,  
b. voor- en nadelen per alternatief,  
c. projectrisico’s en risico beperkende maatregelen (techniek en organisatie), 
d. voorkeursalternatief van de betrokken werkgroep. 
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Het officieel verkozen alternatief vormt het uitgangspunt voor het plan van aanpak.  
Oplevering: migratie- of implementatievoorstel 
Milestone: overeenstemming migratie- of implementatievoorstel (werkgroep/stuurgroep) 
Tijdsduur: 2-3 dagen 
Doorlooptijd: 1-2 wekenTijdsduur: 2-3 dagen 
Doorlooptijd: 1-2 weken  
 

2.2 Plan van Aanpak 
Op basis van het verkozen migratie- of implementatie alternatief wordt er een gedetailleerd plan van 
aanpak opgesteld. In dit plan van aanpak worden de volgende zaken vastgelegd: 

a. voorbereidingen, 
b. resources en taakverdeling, 
c. geschatte benodigde tijdsinspanning van de medewerkers van de opdrachtgever, 
d. gedetailleerd stappenplan, 

Inclusief:  
- low level design/detail technisch ontwerp 
- installatie, configuratie 
- uitrol 
- fallback scenario 
- planning en werktijden 

Oplevering: plan van aanpak 
Milestone: overeenstemming plan van aanpak (werkgroep/stuurgroep) 
Tijdsduur: 2-4 dagen 
Doorlooptijd: 1-4 weken 
 

2.3 Test- en communicatieplan 
Aan de hand van het overeengekomen plan van aanpak, migratie- of implementatievoorstel wordt 
een technisch test- en communicatieplan opgesteld. In dit document worden onder andere al de 
testen opgenomen welke uitgevoerd dienen te worden door de applicatiebeheerders tijdens de 
werkelijke migratie. Dit wordt besproken in een gezamenlijk overleg met de beheerders en 
verantwoordelijken. De communicatielijnen en -middelen tijdens de testperiode en het opvolgende 
troubleshooten worden besproken, vastgelegd en getest (bijvoorbeeld een WhatsApp groep).  
Oplevering: test- en communicatiedocument + bespreking werkgroep en applicatie beheerders 
Milestone: overeenstemming test- en communicatiedocument + test communicatiemiddelen 
(werkgroep/stuurgroep) 
Tijdsduur: 1-3 dagen 
Doorlooptijd: 1-2 weken  
 

2.4 Testacceptatie (OTA) 
Zodra de testenresultaten geaccepteerd kunnen worden volgens de opgestelde eisen, worden het 
migratie- of implementatievoorstel en het plan van aanpak aangepast, zodat deze de juiste weergave 
zijn voor de eigenlijke implementatie of migratie. De testen wordt geaccepteerd middels een 
testacceptatie document. 
Oplevering: testacceptatie document 
Milestone: overeenstemming plan van aanpak (werkgroep/stuurgroep) 
Tijdsduur: 1-5 dagen 
Doorlooptijd: 1-2 weken  

3 Implementatie- & Migratiefase(P) 

3.1 Installatie en configuratie 
Uitvoer van het plan van aanpak (inclusief voorbereiding) en het test- en communicatieplan. Inclusief 
een overeengekomen gedeeltelijke of volledige uitrol/migratie. 
Oplevering: installatie, configuratie en migratie 
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Milestone: werkende oplossing 
Tijdsduur: 2-6 dagen 
Doorlooptijd: 2-28 dagen 
 

3.2 Test, troubleshoot en restpunten 
Uitvoeren van het test- en communicatieplan, eventuele troubleshooting en het bijhouden en 
wegwerken van de restpunten aan de hand van een restpuntenlijst. 
Oplevering: uitvoeren testplan en troubleshooting 
Milestone: werkende oplossing in de nieuwe situatie en afgewerkte restpuntenlijst. 
Tijdsduur: 2-6 dagen 
Doorlooptijd: 2-21 dagen 

4 Acceptatiefase 

4.1 Acceptatie 
De opgeleverde oplossing wordt onderworpen aan een functionele acceptatietest, welke door de 
opdrachtgever opgesteld is aan de hand van het officiële plan van eisen en/of de overeengekomen 
projectdoelstellingen, volgens het overeengekomen PID of de aanvraag. 
Oplevering: acceptatietest 
Milestone: acceptatie van de opgeleverde oplossing volgens het acceptatiedocument (stuurgroep) 
Tijdsduur: 1-2 dagen 
Doorlooptijd: 1-10 dagen 

5 Nazorgfase 

5.1 Nazorgsupport 
De nazorg volgt direct op de migratie en kan op verschillende manieren worden uitgevoerd 
afhankelijk van de gekozen oplossing en afgenomen diensten. 

- 3 weken stand-by periode 
- terugkomdag na een overeengekomen periode waarbij gezamenlijk door de configuratie 

heen gelopen wordt en eventueel aanpassingen worden uitgevoerd. 
- vastgestelde ‘’soft-landing’’ periode van 3-6 maanden.  Deze soft-landing periode heeft 

tot doel de beheerorganisatie geleidelijk met de nieuwe oplossing in aanraking te laten 
komen. Tijdens de soft-landing periode wordt een fully managed dienstverlening 
geleverd op de producten. Het beheer wordt door Amitron uitgevoerd. De 
opdrachtgever kan aanpassingen aanvragen, welke na overleg worden doorgevoerd 
door Amitron support volgens de onderhevige Service Level Agreement. Na deze soft-
landing periode kan de organisatie beslissen het beheer niet, gedeeltelijk of volledig in 
eigen handen te krijgen.   

Oplevering: nazorg ondersteuning/beheer 
Milestone: afloop van de vastgestelde nazorgperiode 
Tijdsduur: 3-24 weken 
Doorlooptijd: 3-24 weken 
 

5.2 Training 
Afhankelijk van de keuze van de opdrachtgever kunnen praktische beheertrainingen en/of volledige 
product certificeringstrainingen worden afgenomen. Tijdens de implementatie- en migratiefase is er 
een praktische kennisoverdracht mogelijk via een training-on-the-job. 
Oplevering: training 
Milestone: afronding van de training 
Tijdsduur: 0,5-6 dagen 
Doorlooptijd: 0,5-6 dagen 
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6 Overdrachtsfase 

6.1 Installatie- en configuratiedocumentatie 
Tijdens de overdracht wordt de gedetailleerde installatie- en configuratiedocumentatie opgeleverd 
van de geïnstalleerde oplossing bij de opdrachtgever.  
Oplevering: documentatie 
Milestone: oplevering installatie- en configuratiedocumentatie 
Tijdsduur: 1-3 dagen 
Doorlooptijd: 1-14 dagen 
 

6.2 Beheerdocumentatie 
Tijdens de overdracht wordt de beheerdocumentatie opgeleverd voor het dagelijkse beheer van de 
geïnstalleerde producten. 
In dit plan van aanpak worden de volgende zaken opgenomen: 

a. softwareversie controle, 
b. patternfileversie en -update, 
c. backup en restore, 
d. logfile, 
e. instellen van een voorbeeldpolicy/settings, 
f. online documentatie. 

Oplevering: documentatie 
Milestone: oplevering beheerdocumentatie 
Tijdsduur: 1-2 dagen 
Doorlooptijd: 1-14 dagen 
 

6.3 Evaluatie 
De overdrachtsfase eindigt met een evaluatiegesprek. Hierbij wordt het projectresultaat, het 
projectproces en de restpunten besproken. Het resultaat en proces wordt gekwalificeerd met een 
cijfer door de stuurgroep.  
Oplevering: evaluatiegesprek en restpunten 
Milestone: project evaluatie cijfer 
Tijdsduur: 2 uur 
Doorlooptijd: 1 dag 

7 Beheerfase 

7.1 Support en/of beheercontract 
Na de implementatie, test, acceptatie en overdracht volgt de afsluitende beheerfase. 
Afhankelijk van de door de opdrachtgever gewenste en afgenomen diensten betreft dit een contract 
met Amitron voor periodieke healthchecks, servicedesk support, co-managed of fully managed 
beheer.  
Oplevering: beheercontract en uitvoer overeengekomen dienstverlening 
Milestone: ondertekend beheercontract 
Tijdsduur: 0-5 jaar 
Doorlooptijd: 0-5 jaar 
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