BNA / NLingenieurs

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud
fase Projectdefinitie
1 mei 2014
Opdrachtgeving
N T142: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

02.01.010

142-1: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project
D198 (R) - Projectbeleid fase Projectdefinitie
Inhoud: eventueel bijgestelde analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid /
projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria
alternatieven / randvoorwaarden

N T145: Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang

02.01.020

145-1: Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang
D317 (R) - Besluiten fase Projectdefinitie
Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Programma van Eisen / besluiten m.b.t. het
vervolg van het project

Contracten
N T237: Voorbereiden contracteren van participanten

02.02.010

237-1: Organiseren contractvorming
D291 (R) - Uitbestedingsplan fase Projectdefinitie (en verder)
Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
237-2: Opstellen/herijken aanbestedingsplan
D1557 (R) - Aanbestedingsplan fase Projectdefinitie (en verder)
Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
237-3: Voorbereiden contracteren van participanten
D1869 (T) - Conceptcontracten met participanten fase Projectdefinitie (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
D1868 (T) - Verslagen contractbesprekingen fase Projectdefinitie (en verder)
Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
237-4: Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise
D1922 (T) - Conceptcontracten aanvullende expertise fase Projectdefinitie (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

MT1697: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)

02.02.020

1697-1: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise
D1924 (T) - Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Projectdefinitie
Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen

N T143: Contracteren van participanten

02.02.030

143-1: Contracteren van participanten
D1691 (R) - Contracten met participanten fase Projectdefinitie (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
D202 (R) - Rapport verleende opdrachten fase Projectdefinitie (en verder)
Inhoud*: opsomming verleende opdrachten

T1987: Contracteren aanvullende expertise

02.02.035

1987-1: Contracteren aanvullende expertise
D1923 (R) - Contracten aanvullende expertise fase Projectdefinitie
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt
datum: 1 mei 2014
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Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud
fase Projectdefinitie
1 mei 2014
Programma van Eisen
N T155: Analyseren te huisvesten organisatie

02.03.010

155-1: Analyseren te huisvesten organisatie
D214 (T) - Analyse te huisvesten organisatie fase Projectdefinitie
Inhoud: analyse van: aard van de organisatie, missie en doelstellingen, organisatiestructuur, ambities, medewerkers,
werkprocessen, producten en diensten, cultuur, imago, toekomstverwachtingen
155-2: Analyseren huisvestingsbeleid
D197 (T) - Analyse huisvestingsbeleid fase Projectdefinitie
Inhoud: bestaande situatie / organisatierichtlijnen / relatie huisvesting en onderneming / facilitaire normen / financiële normen /
organisatie interne besluitvorming
155-3: Analyseren ondernemingsbeleid
D244 (T) - Analyse ondernemingsbeleid fase Projectdefinitie
Inhoud*: beleid t.a.v.: markten, producten en/of diensten, groei of krimp, organisatiestructuur, inrichting primaire en
ondersteunende processen, innovatie, imago, strategie en marketing

N T156: Analyseren locatiegegevens

02.03.020

156-1: Analyseren locatiegegevens
D215 (T) - Analyse locatiegegevens fase Projectdefinitie
Inhoud: Stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan / Verkeersplan / Kadastrale gegevens / Ondergronds verkeer/ waardering
bestaande bebouwing van de omgeving

T523: Verzorgen inbreng expertise Architectuur/bouwkunde in PvE

02.03.030

523-1: Verzorgen inbreng expertise Architectuur/bouwkunde in PvE
D629 (T) - Inbreng expertise Architectuur/bouwkunde fase Projectdefinitie
Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige en architectonische inpassing / ambities en
verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten,
inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid,
toegankelijkheid en veiligheid

T524: Verzorgen inbreng expertise Interieurarchitectuur in PvE

02.03.032

524-1: Verzorgen inbreng expertise Interieurarchitectuur in PvE
D630 (T) - Inbreng expertise Interieurarchitectuur fase Projectdefinitie
Inhoud: (afhankelijk van het project): ambities en verwachtingen m.b.t. de verschijningsvorm en materialisatie van het interieur /
verwachtingen m.b.t. kleurgebruik / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten

T527: Verzorgen inbreng expertise Landschapsarchitectuur in PvE

02.03.034

527-1: Verzorgen inbreng expertise Landschapsarchitectuur in PvE
D633 (T) - Inbreng expertise Landschapsarchitectuur fase Projectdefinitie
Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen en wensen m.b.t. landschappelijke inpassing / gebruikseisen aan tuin, externe
verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden / ambities en verwachtingen m.b.t. de
landschappelijke verschijningsvorm van de buitenruimte

T525: Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica in PvE

02.03.036

525-1: Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica in PvE
D631 (T) - Inbreng expertise Bouwfysica fase Projectdefinitie
Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC),
milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt
datum: 1 mei 2014
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Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud
fase Projectdefinitie
1 mei 2014
Programma van Eisen
T526: Verzorgen inbreng expertise Akoestiek in PvE

02.03.038

526-1: Verzorgen inbreng expertise Akoestiek in PvE
D632 (T) - Inbreng expertise Akoestiek fase Projectdefinitie
Inhoud: (afhankelijk van project): eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe
geluidsbelasting

T528: Verzorgen inbreng expertise Constructies in PvE

02.03.040

528-1: Verzorgen inbreng expertise Constructies in PvE
D634 (T) - Inbreng expertise Constructies fase Projectdefinitie
Inhoud: (afhankelijk van het project) overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties /
trillingseisen / geluidseisen

T529: Verzorgen inbreng expertise Installaties in PvE

02.03.042

529-1: Verzorgen inbreng expertise Installaties in PvE
D635 (T) - Inbreng expertise Installaties fase Projectdefinitie
Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t.
installatieconcepten

T1099: Verzorgen inbreng expertise Geotechniek in PvE

02.03.044

1099-1: Verzorgen inbreng expertise Geotechniek in PvE
D1282 (T) - Inbreng expertise Geotechniek in PvE
Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding (grondwater,
bemaling) en bouwput

N T157: Ontwikkelen integraal Programma van Eisen

02.03.050

157-1: Ontwikkelen integraal PvE / integreren inbreng expertise in integraal PvE
D216 (R) - Integraal Programma van Eisen fase Projectdefinitie
Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen
m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de
architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen
gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid,
bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene
(representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren,
opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC),
milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en
externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of
uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten
m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of
levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging

Architectuur/ bouwkunde
T1239: Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Architectuur/bouwkunde

02.04.010

1239-1: Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Architectuur/bouwkunde
D1468 (T) - Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Architectuur/bouwkunde
Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt architectuur/bouwkunde, bijvoorbeeld: verkenning
mogelijkheden stedenbouwkundige inpassing in relatie tot de omvang programma, verkenning mogelijkheden bouwmassa in
relatie tot budgetten, verkenning verhouding ambitieniveau architectuur en budgetten, toetsing eisenpakket op strijdigheid met
bouwregelgeving t.a.v. veiligheid en bruikbaarheid / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt
datum: 1 mei 2014
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Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud
fase Projectdefinitie
1 mei 2014
Interieur
T1240: Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Interieurarchitectuur

02.05.010

1240-1: Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Interieurarchitectuur
D1469 (T) - Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Interieurarchitectuur
Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt interieur, bijvoorbeeld: verkenning verhouding ambitieniveau
interieur en budgetten, toetsing eisenpakket op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. veiligheid en bruikbaarheid / mogelijke
programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen

Landschap
T1241: Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Landschapsarchitectuur

02.06.010

1241-1: Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Landschapsarchitectuur
D1470 (T) - Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Landschapsarchitectuur
Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt architectuurlandschap, bijvoorbeeld: verkenning
mogelijkheden situatie en landschappelijke inpassing in relatie tot de omvang programma en bouwmassa, verkenning
verhouding ambitieniveau landschapsarchitectuur en budgetten, toetsing eisenpakket op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v.
veiligheid en bruikbaarheid / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T1242: Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Bouwfysica

02.07.010

1242-1: Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Bouwfysica
D1471 (T) - Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Bouwfysica
Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt bouwfysica, bijvoorbeeld: toetsing eisenpakket voor
ruimtecondities op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en milieu / verkenning
verhouding ambitieniveau binnenklimaat in relatie tot budgetten / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies /
aanbevelingen

T1243: Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Akoestiek

02.07.020

1243-1: Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Akoestiek
D1472 (T) - Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Akoestiek
Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt akoestiek, bijvoorbeeld: toetsing eisenpakket akoestiek op
strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. gezondheid en milieu, verkenning verhouding ambitieniveau akoestiek in relatie tot
budgetten / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen

Constructie
T1244: Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Constructies

02.08.010

1244-1: Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Constructies
D1473 (T) - Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Constructies
Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt constructies, bijvoorbeeld: toetsing eisenpakket in relatie tot
constructies op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. (constructieve) veiligheid / verkenning verhouding ambitieniveau
binnenklimaat in relatie tot budgetten / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen

Installaties
T1245: Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Installaties

02.09.010

1245-1: Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Installaties
D1474 (T) - Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Installaties
Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt installaties, bijvoorbeeld in relatie tot energievoorziening en
energiezuinigheid / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt
datum: 1 mei 2014
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Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud
fase Projectdefinitie
1 mei 2014
Geotechniek
T1246: Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Geotechniek

02.10.010

1246-1: Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Geotechniek
D1475 (T) - Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Geotechniek
Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt geotechniek / mogelijke programmatische knelpunten /
conclusies / aanbevelingen

Ontwerpintegratie
N T149: Coördineren adviezen participanten

02.11.010

149-1: Coördineren teamproces
D373 (T) - Aanwijzingen fase Projectdefinitie
Inhoud: afspraken m.b.t. vakinhoudelijke afstemming van werkzaamheden van betrokken participanten / afspraken m.b.t. tot
workflow en onderlinge informatie-uitwisseling

T1238: Integreren toetsingen realiseerbaarheid PvE

02.11.030

1238-1: Integreren toetsingen realiseerbaarheid PvE
D1467 (R) - Toetsing realiseerbaarheid PvE
Inhoud: rapportage eerste globale toetsing planologische en technische realiseerbaarheid van integraal programma van eisen
vanuit de invalshoeken (indien aan de orde) architectuur/bouwkunde, interieurarchitectuur, landschapsarchitectuur, bouwfysica,
akoestiek, constructies, technische installaties en geotechniek

Geld
N T1430: Bewaken fasebudget

02.12.010

1430-1: Bewaken fasebudget
D1773 (R) - Rapport bewaking budget Projectdefinitie
Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal

N T158: Adviseren bouwkosten

02.12.020

158-1: Adviseren bouwkosten
D376 (R) - Haalbaarheidsraming fase Projectdefinitie
Inhoud*: raming van bouwkosten op het niveau van het gehele bouwwerk of ruimtelijke delen en op basis van kostenkengetallen
per aan het gebruik gerelateerde eenheid/beoordeling ten opzichte van het budget / advies

N T1429: Adviseren investeringskosten

02.12.030

1429-1: Adviseren investeringskosten
D1772 (R) - Advies investeringskosten PD
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 /
advies

T1431: Ramen exploitatiekosten

02.12.040

1431-1: Ramen exploitatiekosten
D1774 (R) - Raming exploitatiekosten fase Projectdefinitie
Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten,
administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen
t.a.v. te treffen maatregelen

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt
datum: 1 mei 2014
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Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud
fase Projectdefinitie
1 mei 2014
Geld
T2009: Analyseren kosten-baten exploitatie

02.12.050

2009-1: Analyseren kosten-baten exploitatie
D2301 (R) - Analyse kosten-baten exploitatie fase Projectdefinitie
Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies

T2012: Inventariseren financieringsmogelijkheden

02.12.060

2012-1: Inventariseren financieringsmogelijkheden
D2303 (R) - Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Projectdefinitie
Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies

T2465: Inventariseren subsidiemogelijkheden

02.12.070

2465-1: Inventariseren subsidiemogelijkheden
D2597 (R) - Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Projectdefinitie
Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies

Organisatie/procesintegratie
N T267: Organiseren project

02.13.010

267-1: Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie
D292 (R) - Plan projectorganisatie fase Projectdefinitie
Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen /
communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling
267-2: Beheren projectorganisatie
D1575 (T) - Realisatie projectorganisatie fase Projectdefinitie
Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen

N T248: Sturen en bewaken project

02.13.020

248-1: Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project
D195 (R) - Faseplan Projectdefinitie
Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie /
takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement /
projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen
D319 (R) - Plan van Aanpak Project fase Projectdefinitie
Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en
kosten
248-2: Sturen en bewaken fase Projectdefinitie
D205 (T) - Startrapport fase Projectdefinitie
Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren
D289 (T) - Sturingsmaatregelen Projectdefinitie
Inhoud*: opsomming van maatregelen
D212 (R) - Fase-afsluiting Projectdefinitie
Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan /
risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor
besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase
248-3: Voorbereiden besluiten over resultaten en voortgang
D210 (R) - Conceptbesluiten fase Projectdefinitie
Inhoud*: samenvatting en beschouwing van procesgang, afwijkingen van Faseplan, voortgang ten opzichte van tijdschema,
knelpunten, genomen en nog te nemen maatregelen / prognose procesafwikkeling / conclusies / aanbevelingen m.b.t. door
opdrachtgever te nemen maatregelen en besluiten

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt
datum: 1 mei 2014
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Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud
fase Projectdefinitie
1 mei 2014
Tijd
N T183: Plannen projectdoorlooptijd

02.14.010

183-1: Plannen projectdoorlooptijd
D246 (R) - Planning projectdoorlooptijd fase Projectdefinitie
Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s

Informatie en Communicatie
N T2393: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Projectdefinitie

02.15.001

2393-1: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Projectdefinitie
D2537 (T) - Informatie- en communicatieplan fase Projectdefinitie
Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures
voor informatie-uitwisseling tussen participanten

N MT960: Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)

02.15.010

960-1: Voeren van overleg met de opdrachtgever
D3072 (T) - Verslagen overleg opdrachtgever fase Projectdefinitie
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N T2011: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen

02.15.015

2011-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen
D1925 (T) - Verslagen teamvergaderingen fase Projectdefinitie
Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N MT959: Deelnemen aan teamvergaderingen (M-taak)

02.15.020

959-1: Deelnemen aan teamvergaderingen
Output: niet van toepassing

N T2280: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen

02.15.024

2280-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
D2429 (T) - Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Projectdefinitie
Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N MT1913: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)

02.15.025

1913-1: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
Output: niet van toepassing

N MT958: Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)

02.15.030

958-1: Voeren van overleg met bevoegde instanties
D3082 (T) - Verslagen overleg bevoegde instanties fase Projectdefinitie
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N MT2013: Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)

02.15.035

2013-1: Voeren van overleg over financiering en subsidies
D2304 (T) - Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Projectdefinitie
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt
datum: 1 mei 2014

pagina 7 van 9

BNA / NLingenieurs

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud
fase Projectdefinitie
1 mei 2014
Informatie en Communicatie
N T266: Beheren projectdocumenten

02.15.040

266-1: Beheren procesdocumenten
D322 (T) - Rapport procesdocumenten fase Projectdefinitie
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding,
autorisatie
266-2: Beheren productdocumenten
D323 (T) - Rapport productdocumenten fase Projectdefinitie
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding,
autorisatie
266-3: Documentvoorziening
D324 (T) - Rapport projectdocumenten fase Projectdefinitie
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding,
autorisatie

Kwaliteitszorg en risico's
C2544: Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)

02.16.005

2544-1: Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:
T2545: Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde

01

2545-1: Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde
D2661 (T) - RI&E Architectuur/bouwkunde fase Projectdefinitie
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T2546: Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur

02

2546-1: Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur
D2662 (T) - RI&E Interieur fase Projectdefinitie
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T2547: Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap

03

2547-1: Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap
D2663 (T) - RI&E Landschap fase Projectdefinitie
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T2548: Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies

04

2548-1: Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies
D2664 (T) - RI&E Constructies fase Projectdefinitie
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T2549: Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties

05

2549-1: Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties
D2665 (T) - RI&E Installaties fase Projectdefinitie
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt
datum: 1 mei 2014
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Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud
fase Projectdefinitie
1 mei 2014
Kwaliteitszorg en risico's
T287: Herijken en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel

02.16.010

287-1: Integreren RI&Es per projectdeel
D371 (R) - Project RI&E fase Projectdefinitie
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

Vergunningen
N MT1849: Inventariseren benodigde vergunningen (M-taak)

02.17.010

1849-1: Inventariseren benodigde vergunningen
D2110 (R) - Inventarisatie benodigde vergunningen fase Projectdefinitie
Inhoud: opsomming benodigde vergunningen

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt
datum: 1 mei 2014
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