BIJLAGEN

Bijlage A

Synoniemenlijst

De terminologie is in de wereld van projectmatig werken en projectmanagement (nog)
niet uniform. Voor eenzelfde begrip in een project worden soms meerdere termen gehanteerd, ook wel synoniemen genoemd. In de volgende lijst zijn van de belangrijkste
termen uit dit boek de meest voorkomende synoniemen opgesomd. Gekeken is naar de
termen die in de praktijk gebruikt worden en naar termen uit veelgebruikte methodieken, zoals PRINCE2, Twynstra Gudde en de Nederlandse Competence Baseline (NCB)
van IPMA. De lijst is niet uitputtend.
Term in dit boek

Synoniem in de praktijk

afbakening

scope, bereik

budget

geld, middelen

deelprojectleider

Teammanager (PRINCE2), leverancier, teamleider

doel

goal, doelstelling, projectdoel, projectdoelstelling

eindrapport

End Project report (PRINCE2), eindverslag, evaluatieverslag, evaluatierapport, projecteindrapport

eindresultaat

resultaat, product, deliverable, projectresultaat, projectproduct

fase

Stage (PRINCE2), projectfase

issuelijst

Issue Register (PRINCE2), aandachtspuntenlijst

leerpunten

lessons learned

opdrachtgever

Executive (PRINCE2), projecteigenaar, sponsor, klant

organisatie

projectorganisatie

plan van aanpak

Project Initiation Documentation (PID, PRINCE2),
projectplan, Project Charter

eindrapport

eindverslag, eindrapport, evaluatieverslag, evaluatierapport, End Project report (PRINCE2)

projectafronding

Closing a Project (PRINCE2), projectafsluiting

projectbeslissing

Starting up a Project (PRINCE2), initiatieffase
(Twynstra Gudde), projectstart

projectborging

nazorgfase (Twynstra Gudde)

projectleider

Projectmanager (PRINCE2), opdrachtnemer, leverancier

projectleider-opdrachtgeveroverleg

opdrachtgeversoverleg

projectmedewerker

teamlid, ontwerper, bouwer, tester, adviseur, leverancier, onderzoeker
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Term in dit boek

Synoniem in de praktijk

projectondersteuning

Project Support (PRINCE2), project support office
(PRINCE2), projectsecretaris, projectbureau

projectopdracht

Project Brief (PRINCE2), projectvoorstel, startdocument

projectorganisatie

projectmanagementteam

projectteamoverleg

projectoverleg

projectuitvoering

Controlling a Stage + Managing Product Delivery +
Managing a Stage Boundary (PRINCE2), ontwerpfase + voorbereidingsfase + realisatiefase (Twynstra
Gudde)

projectvoorbereiding

Initiating a Project (PRINCE2), definitiefase (Twynstra Gudde), projectinitiatie

relatie met andere projecten

interface

risico

onzekerheid, bedreigingen

risicolijst

Risk Register (PRINCE2), risicologboek

stakeholder

belangenpartij, belanghebbende

stuurgroep

Project Board (PRINCE2)

voordelen

benefits

voortgangsrapportage

Highlight Report (PRINCE2), Checkpoint Report
(PRINCE2)

werkgroep

team, taskforce

wijziging

change

wijzigingsvoorstel

Request for Change (RfC), change request
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