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Stoppen van een project
Het starten en het stoppen van een project hangt af van de fase waarin het project zich
bevindt. In principe zijn er twee stopmogelijkheden. Mogelijkheid een is dat het project
wordt gestopt terwijl het nog niet af is. De andere mogelijkheid is dat het project (
eindigt) stopt omdat de projectdoelen zijn gerealiseerd.
Stoppen.
Bij het stoppen van en project is meestal het beoogde eindresultaat nog niet
gerealiseerd. Veelal is tijdens een evaluatie vastgesteld dat het geen zin meer heeft om
het project door te zetten. Het besluit om een project te stoppen kan een emotioneel
gebeuren zijn. Daarom wordt dit vaak gedaan door iemand van buiten het project.
Beëindigen.
Bij het beëindigen van het project zijn de beoogde taken met positief resultaat
gerealiseerd. In theorie zou het project dan moeten stoppen echter in de “project
werkelijkheid” zijn de projectteamleden geneigd om door te gaan. Het is net als bij het
maken van een schilderij. Het kan altijd mooier en beter. Het is nooit af.
Het beëindigen of stoppen van een project is alleen mogelijk, net als bij een brand, door
een van de projectelementen !, T en t te verwijderen.
! Geld
Het geld is meestal een afgeleide van de factor tijd vermenigvuldigd met een
grondstof (arbeid). Haar je de factor arbeid weg dan wordt op deze manier de
geldkraan ook dichtgedraaid en zal het project stoppen.
T Technische beschrijving of Specificatie
In theorie zou het project, als er geen technische beschrijving of een
specificatie is, stil moeten liggen. Maar al te vaak blijkt dat het team dan zelf
een beschrijving of specificatie gaat bedenken. Daarom is het stoppen van
een project door de technische beschrijving of de specificatie weg te halen
niet mogelijk.
t Tijd
Als de tijd op is dan is het project ook op. Haal je de mensen van een project
dan ligt het project stil. In wezen is dit de enigste manier om een project te
stoppen.

Dus de beste manier om een project te stoppen of te beëindigen is om ervoor te zorgen
dat er geen tijd en daardoor ook geen geld in het project gestoken kan worden.

Tips;
•

Geef mensen nieuwe taken.
De meeste mensen doen hun best om hun taak zo goed mogelijk uit te voeren.
Door iemand een ander taak te geven zal zijn of haar horizon zich verschuiven
van de oude naar de nieuwe taak. Op deze manier is het betrekkelijk eenvoudig
om een project te stoppen.

