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Voorwoord
Dit verslag is het productverslag van het onderzoek naar geschikte CMS pakketten. Dit verslag maakt
onderdeel uit van de afstudeeropdracht van de afstudeerperiode genaamd “Werkend Leren 2”. De
afstudeeropdracht wordt namens Avans Hogeschool, Academie AIB te Breda wordt uitgevoerd.
Dit verslag is geschreven voor de afstudeercommissie en voor het afstudeerbedrijf JCore IT Solutions.
Ik wil vanuit dit document een aantal mensen enorm bedanken voor de steun die nodig is geweest voor
het schrijven van dit productverslag. Als eerste gaat mijn dank uit naar Marga Jacobs voor de
begeleiding tijdens de gehele afstudeerperiode. Door haar bijdrage heb ik naar mijn kunnen een product
opgeleverd waar ik met trots op kan terug kijken.
Daarnaast gaat mijn dank ook uit naar Freek Freije, die als externe begeleider fungeerde en die tussen al
zijn internationale afspraakjes toch nog tijd wist te maken voor mijn afstudeeropdracht en zijn
jarenlange praktijkervaring met mij deelde. Niet te vergeten dat hij mij op locatie bezocht.
Mijn dank gaat uit naar Sebastiaan Mooi voor de uitleg van de werking van Drupal en TYPO3.
Mijn dank gaat ook uit naar stichting Antenna voor het beantwoorden van de vragenlijst “vragen van
ervaren webdesign bedrijven”. En naar aan Pinkweb voor de virtuele rondleiding in hun commerciële
CMS pakket.
Murat Celik, mijn compagnon bedank ik voor de ondersteuning en zijn technische input voor mijn
afstudeeropdracht en alle extra werktijd die ik heb mogen inruilen voor mijn studie.
Daarbij dank ik Dominique le Blanc, docent Nederlands op VMBO Scala voor het nakijken van mijn
afstudeerverslagen.
Mijn grote voorbeeld opa (Adriaan van Herwijnen) omdat hij ondanks zijn verschrikkelijke lijden aan
kanker, mij tot op het laatste moment aanmoedigde om niet op te geven, ook al had hij geen besef wat
een CMS precies inhield. Daarbij werkte ik elke weekend bij hem aan mijn verslagen en werd ik door
hem streng in de gaten gehouden. Mijn dank gaat ook uit naar mijn oma (Ali Verkaik) die de taak van
mijn opa naadloos heeft overgenomen en mijn altijd heerlijk verwend met heerlijke prakjes.
En ten slotte bedank ik al mijn familie en vrienden die mij constant motiveerde om niet op te geven en
gewoon door te gaan.

Breda, juni 2011
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Samenvatting
Dit procesverslag beschrijft de wijze waarop de uitvoering van de afstudeeropdracht voldoet aan het
beroepsprofiel van een BI-er (Bedrijfskundige informatica student), het verloop van de daadwerkelijke
uitvoering, de reflectie op de uitvoering en de conclusie die aantoont in hoeverre de uitvoering van de
afstudeeropdracht voldoet aan het beroepsprofiel.
Zoals ook het afstudeerbedrijf en afstudeeropdracht in het productverslag zijn beschreven, komen deze
twee onderdelen ook in het procesverslag voor. De afstudeeropdracht is als volgt:
JCore wil naast hun huidige CMS pakket kijken of er wellicht systemen zijn, die beter aansluiten op de
wensen van de klant op het gebied van gebruiksvriendelijke front-end en back-end, de kwaliteit van de
functionaliteiten, overzichtelijkheid, uitbreidingen, stabiliteit en veiligheid. De afstudeeropdracht
bestaat uit onderzoek naar diverse CMSen die aansluiten op de wensen van JCore’s klanten en waarover
JCore ondersteuning kan bieden.
De hoofdvragen die in deze afstudeeropdracht uitgebreid beantwoord zijn, bieden informatie over de
huidige situatie bij JCore, beschrijven het doel van CMS en wat er komt kijken bij de bouw van een CMS.
Er zijn eisen en wensen opgesteld van JCore en die van zijn klanten waarmee de nieuwe CMS pakketten
getoetst worden. De laatste twee hoofdvragen hebben geantwoord op welke pakketten het best
aansluiten en met welke stappen JCore uiteindelijk het gewenste CMS pakket kan implementeren. De
scope van deze afstudeeropdracht betreft enkel de afdeling webdesign en klein deel webhosting. De
TGKIO zijn de beheerfactoren die voor deze afstudeeropdracht zijn uitgewerkt om een duidelijk beeld te
krijgen van de factoren die van belang zijn in deze afstudeeropdracht. Vervolgens is er een risicoanalyse
opgesteld met resultaten die uitwijzen dat de risico’s van de afstudeeropdracht vrij laag liggen. De
verslagstructuur licht toe hoe de indeling van het procesverslag is opgebouwd.
In deze afstudeeropdracht is informatiemanager het uitstroomprofiel dat is uitgevoerd, waarmee ook de
relatie wordt gelegd met het beroepsprofiel.
Als afstudeerder focus ik niet alleen op de technische aspecten van JCore, maar kijk ik naar de
capaciteiten van het afstudeerbedrijf en de eventuele financiële aspecten die een rol spelen bij deze
opdracht. Als afstudeerder zorg ik voor de vertaling van alle functionele eisen en wensen van de klanten
naar de technische eisen en wensen. Aan het eind van het onderzoek bied ik JCore realistische adviezen
met aanbevelingen die haalbaar zijn voor het bedrijf. Het onderzoek betreft niet alleen oplossingen voor
de huidige klanten, maar in het onderzoek richt ik mij ook op potentiële klanten waar JCore zich in
toekomst op wil focussen. Aan het eind van de afstudeerperiode is een onderzoek en een pakketselectie
uitgevoerd en heb ik een productverslag en een procesverslag opgeleverd.
Binnen de afstudeerperiode zijn de verwachtingen opgesteld die ik van Marga Jacobs en Freek Freije had
en andersom. Ik heb mijn eigen verwachtingen ook beschreven. Marga Jacobs heeft de rol als
afstudeerbegeleidster op zich genomen en Freek Freije heeft de rol van afstudeercoach vervuld. Mijn
verwachtingen bestonden voornamelijk uit het voldoen aan het beroepsprofiel. De aandachtspunten
van de afstudeerstage waren planning en timemanagement. Timemanagement is toegepast voor het
constant de belangrijke en urgente taken gescheiden weten te houden van de minder belangrijke en
urgente taken. Het faseren en beheersen van de planning is van belang geweest om een duidelijk
overzicht te behouden van de geplande taken.
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De highlights van de afstudeerstage zijn:
-

de totstandkoming van de afstudeeropdracht
de voortgang gesprekken met Marga Jacobs
de uitvoering van het onderzoek en pakketselectie
de omschrijvingen van keerpunten en de besluitfase die uiteindelijk mijn conclusie hebben
bepaald
de presentatie en feedback momenten
de afronding waarmee ik JCore voorzie van advies

Mijn conclusie is dat ik voldoe aan het beroepsprofiel, doordat de uitvoering voldoet aan het profiel van
een informatiemanager en doordat ik de afstudeeropdracht op de juiste wijze heb opgeleverd met een
positief resultaat.
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding
Dit verslag betreft het procesverslag van de afstudeerstage van de opleiding Bedrijfskundige
Informatica. Het afstudeerbedrijf is JCore (JCore IT Solutions)1. JCore is een IT-bedrijf dat gevestigd is in
Breda. JCore biedt complete IT oplossingen voor particulieren en bedrijven. Van dit afstudeerbedrijf ben
ik mede-eigenaar en voer ik hier ook mijn afstudeeropdracht uit. De afstudeeropdracht bestaat uit
onderzoek naar een geschikt CMS dat aansluit bij de dienst webdesign van het afstudeerbedrijf, bij de
eisen en wensen van de klanten van JCore IT Solutions en het leveren van een aanvulling op het huidige
aanbod.
Dit procesverslag geeft een beschrijving van de wijze waarop de uitvoering van de afstudeeropdracht
voldoet aan het beroepsprofiel van een BI-er (Bedrijfskundige informatica student), het verloop van de
daadwerkelijke uitvoering, de reflectie op de uitvoering en het conclusie die aantoont in hoeverre de
uitvoering van de afstudeeropdracht voldoet aan het beroepsprofiel.

1.2 Het afstudeerbedrijf JCore IT Solutions v.o.f.
1.2.1 JCore IT Solutions V.O.F.
JCore is twee jaar een eenmanszaak geweest van Murat Celik, een Java-programmeur. Zijn bedrijf
richtte zich op het leveren van IT-netwerken, web hosting, software programmering en
beveiligingssystemen voor particulieren en het MKB. Narich IT, de eenmanszaak van Richard van
Herwijnen bestaat sinds februari 2007 en richtte zich op dezelfde diensten als JCore IT Solutions. Na
jarenlang met tevredenheid samen te hebben gewerkt, hebben beide eigenaren besloten om hun
bedrijven tot één bedrijf te vormen. Hierdoor is Narich IT opgeheven en is JCore IT Solutions sinds 19
februari en V.O.F. geworden.
JCore is 15 januari 2010 verhuisd naar het Charles Petitweg 7-1
in Breda, waar het bedrijf nu gevestigd is. Het pand van 140m2
bevindt zich op het industrieterrein van Breda -Noord en
bestaat uit een showroom, reparatieruimte en
administratie/werkkantoor.

1

Voor het leesgemak wordt de bedrijfsnaam JCore IT Solutions afgekort met JCore.

7
Richard van Herwijnen – stdnr: 2004469

JCore IT Solutions V.O.F.

Diensten en services
Het bedrijf biedt diverse IT-diensten, die door twee tot drie man op klantlocatie en binnen het bedrijf
worden uitgevoerd. Deze diensten zijn:
•
•
•
•

Hosting
Webdesign
Kantoorautomatisering
PC Services

De klanten
JCore biedt zijn diensten aan particuliere en zakelijke klanten. Het klantenbestand telt ruim 220 vaste
klanten. De klanten zijn voornamelijk gevestigd in de omgeving van Breda e.o. met uitzondering van een
aantal klanten in omgeving van Amsterdam en Rotterdam.

1.2.2 Functies binnen de dienst webdesign
De taakverdeling binnen de dienst webdesign is verdeeld in technisch onderhoud en bouw van de
website. Murat zorgt voornamelijk voor het onderhoud aan de database, upgrades en patches van de
servers en Richard zorgt voor de inrichting en opmaak van de volledige websites. Indien een klant een
functionaliteit wenst die niet zonder programmering kan functioneren, dan wordt deze taak
overgedragen aan Murat.
Werkzaamheden Richard van Herwijnen (Webdeveloper)






Aanspreekpunt voor de klant
Klantsupport bieden
Webdesign & huisstijl ontwerp
CMS inrichting
Gebruikers trainen

Werkzaamheden ing. Murat Celik (programmeur)






Technisch beheer, upgrades, updates en patches installeren
Linux ondersteuning bieden
PHP programmering
Java programmering
Database programmering

1.2.3 Visie JCore
Sinds de fusie heeft JCore onbewust een visie vastgesteld. Wel is het uitgangspunt bij JCore duidelijk, en
dat is; JCore te laten groeien tot een bedrijf met een grote klantenkring, bestaande uit zakelijke en
particuliere klanten en deze te voorzien van diverse IT diensten voor een betaalbare prijs.
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1.2.4 Cultuur en structuur van JCore
JCore is een klein bedrijf dat door twee man wordt gerund. Na de fusie en herstart in februari 2010 als
een bedrijf, is er in een korte tijd veel veranderd. Eerst zijn we begonnen met de verbouwing van het
nieuwe pand. Tijdens de verbouwing hebben Murat en ik onze klanten voorzien van ICT ondersteuning,
zodat wij de stroming van inkomen stabiel konden houden. Ons klantenbestand is sindsdien alleen nog
maar gegroeid. Ook hebben zich in een korte periode daarna vier grote bedrijven bij JCore aangesloten
die door JCore worden voorzien van de dienst systeembeheer op contractbasis. Door al deze bezigheden
voor twee IT-er’s is het werk altijd druk en chaotisch geweest. Hierdoor was er in de maanden daarna
nog steeds geen heldere structuur en duidelijke functieonderscheiding tussen Murat en mij.
Nu, een jaar verder, draait het bedrijf stabieler. Er is een taakverdeling vastgesteld tussen Murat en mij.
Murat voert nu voornamelijk de zeer technische werkzaamheden uit en ik de minder technische
werkzaamheden. Daarnaast neem ik alle webdesign taken op me en verzorg ik de netwerkdocumentatie
en SLA contracten. De financiële administratie wordt sinds maart dit jaar volledig uitbesteed aan
Administratiekantoor Hanbey, waardoor wij meer tijd hebben om ons te focussen op de IT
werkzaamheden. Daarnaast hebben we voor elke dienst een stagiaire aangenomen. JCore is sinds
september 2010 ECABO en GOC gecertificeerd (ECABO is een stagebureau die bedrijven keurt voor MBO
opleidingen en GOC keurt bedrijven voornamelijk voor de grafische opleidingen). De stagiairs die JCore
aanneemt komen van de opleiding ICT niveau 3 en 4, van de opleiding grafisch vormgeving niveau 4 en
van de opleiding administratie niveau 3 en 4. Murat begeleidt voornamelijk de administratie stagiairs en
ik de ICT en grafische vormgevers stagiairs.
Murat en ik zijn beide directeur en samen maken wij de beslissingen. De beslissingen worden gevormd
onder invloed van elkaars adviezen en onderzoeken die wij individueel uitvoeren. Maar we maken ook
individueel beslissingen wanneer het gaat om de standaard werkprocedures en prijsafspraken voor
werkopdrachten die niet hoger zijn dan €1000, -.
De sfeer bij JCore is ondanks de drukte heel ontspannen. Er zijn weinig tot geen conflicten, we luisteren
naar elkaar, we ontbijten en lunchen samen. De stagiairs krijgen ook de mogelijkheid om zich te
ontwikkelen in een professionele omgeving. Zij nemen de bedrijfstoestellen op, nemen pc’s in van
klanten in en staan de klant op een professionele manier te woord. We luisteren ook graag naar hun
ideeën en deze zijn in het verleden ook meerdere malen toegepast. De gemotiveerde stagiairs krijgen
ook de kans om direct met klant te werken. Daarbij maken zij gebruik van onze centrale agenda en ons
prikbord waar alle actuele opdrachten en agendapunten op vermeld staan. Iedereen moet zelfstandig
kunnen werken en initiatieven kunnen nemen. Daarnaast zijn er dagelijks feedback momenten, maar
wanneer er dingen zijn die niet naar wens verlopen kunnen we die ook ter plekke inplannen. Er is tussen
Murat en mij geen expliciete sprake van een hiërarchie. We zijn flexibel en staan open van elkaars
kennis, waardoor de rol als besluitnemer verandert zodra één van ons de ander weet te overtuigen.
Er is geen vastgestelde workflow. Wel waarborgen we de kwaliteit van onze service door elkaars werk te
controleren en stellen we elkaar op de hoogte van de stand van zaken. Indien Murat wat uitvoert,
documenteert hij zijn instellingen, bespreekt hij vervolgens met mij de status van zijn werk en
andersom. De goede samenwerking houden we stand door dagelijks overleg en het constant bespreken
van alle lopende zaken.

9
Richard van Herwijnen – stdnr: 2004469

JCore IT Solutions V.O.F.

1.3 Afstudeeropdracht
JCore heeft zich de afgelopen jaren gericht op het CMS pakket ‘Joomla!’. Naast de positieve ervaringen
met dit systeem beseft JCore dat er wellicht systemen zijn die beter aansluiten op de wensen van de
klant op het gebied van een gebruiksvriendelijke front-end en back-end. Dit voor de gebruiker en de
webdesigner, de kwaliteit van de functionaliteiten, overzichtelijkheid, uitbreidingen, stabiliteit,
veiligheid.
De afstudeeropdracht bestaat uit een onderzoek naar diverse CMS die aansluiten op de wensen van
JCore’s klanten en waaraan JCore ondersteuning kan bieden. De afstudeeropdracht bestaat uit de
volgende onderdelen
 Vaststellen van de huidige situatie bij JCore
 Eisen en wensen van de klanten van JCore opstellen
 Opstellen van een pakketselectie waaruit een keuze gemaakt kan worden uit de meest geschikte
CMS die JCore kan bieden aan zijn klanten.
 Voorstel doen van de gewenste situatie
 Opstellen plan van aanpak voor implementatie

1.4 Hoofdvragen
In de afstudeeropdracht zullen de volgende hoofd- en subvragen beantwoord gaan worden.
1) Wat is de huidige situatie bij JCore?
2) Wat is een CMS en waar wordt het voor gebruikt?
3) Wat zijn de eisen en wensen van de klanten van JCore van een CMS?
4) Welke pakketten sluiten het beste aan op de eisen en wensen van de klanten en de
mogelijkheden van JCore?
5) Hoe ziet de gewenste situatie eruit? En met welke stappen kan deze gewenste situatie het beste
bereikt worden?

1.5 Scope
De scope beschrijft de omvang van de afstudeeropdracht
Het afstudeerproject heeft betrekking op de dienst webdesign van JCore en voor klein technisch aspect
ook de dienst hosting. Andere diensten van JCore blijven buiten schot. Het betrekt een deel van de
hosting aangezien het platform van de hosting aan de minimale eisen moet voldoen die de CMS
pakketten vereisen. De afstudeeropdracht heeft daarbij voorlopig enkel invloed op de dienst webdesign
van JCore en niet zo zeer op de klanten van JCore. De klanten van JCore zullen uiteindelijk wel gebruik
maken van de aanpassingen die door middel van de afstudeeropdracht doorgevoerd gaan worden. Maar
de dienst webdesign waarmee de klanten bekend zijn, zal geen grote veranderingen ondergaan,
aangezien de klant simpelweg vaak kleine handelingen uitvoert op zijn website die in vrijwel in elk CMS
gelijk is.
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De dekking van de scope op de diensten van JCore is in onderstaande afbeelding aangegeven met de
kleur oranje.

Hosting

Webdesign

Kantoorautomatisering

PC Services

Figuur 1 Dekking van de scope op de diensten van JCore

1.6 TGKIO
Het afstudeerproject is een proces waarbij vele facetten met elkaar in aanraking komen. Deze kunnen
met elkaar gerelateerd worden door middel van 6 factoren. Tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie
en planning ofwel de beheerfactoren.
Ron Beijer. (2001) Project Ontwikkeling volgens de TGKIOP factoren.
http://hbo-kennisbank.uvt.nl/cgi/hu/show.cgi?fid=2410
Geraadpleegd juni 2011
Projectplan voor invoering projectmatig werken’ Website. http://www.businessissues.nl/index.asp?ContentID=1074/Geraadpleegd juni 2011

Door middel van TGKIO beheerfactoren is er een helder beeld ontstaan over welke factoren van belang
zijn om mijn afstudeerproject in goede banen te leiden en af te ronden. Voor een duidelijke omschrijving
van de factoren, zie bijlage 11.3. Naast gebruik te maken van de beheerfactoren is er ook een
risicoanalyse uitgevoerd.

1.6.1 Tijd
Deze factor richt zich op de planning en de deadlines van mijn afstudeerproject. Het opstellen van een
goede planning zorgde ervoor dat de voortgang constant bleef en eindproducten op tijd opgeleverd
konden worden.

1.6.2 Geld
De factor geld kan betrekking hebben op het budget dat beschikbaar gesteld moet worden om het
project uit te voeren. Voor de afstudeeropdracht is vanuit JCore geen budget gereserveerd. Het
onderzoek heeft vrijwel geen geld gekost, maar het heeft wel tijd in beslag genomen die ik in JCore had
kunnen steken. In mijn plan van aanpak is een kostenbaten analyse opgesteld waaruit naar schatting
blijkt dat JCore door mijn afstuderen een bedrag van ongeveer €45.000, - misloopt.
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1.6.3 Kwaliteit
De factor kwaliteit is terug te vinden in de regelmatige voortgangsbespreking die ik met Marga Jacobs
heb mogen inplannen. Daarnaast is gebruik gemaakt van een externe coach die zijn input heeft geleverd
in de projectmatige aanpak van de afstudeeropdracht en de omgang met de projectplanning. En als
laatste heb ik me voornamelijk gefocust op het verzamelen van kwalitatieve informatie.

1.6.4 Informatie
De verzamelde informatie is grotendeels afkomstig uit internetbronnen en literatuur. Deze bronnen zijn
de meest eenvoudige vorm van informatiebeheersing, omdat deze informatie altijd toegankelijk is. De
complexere vorm van informatiebeheersing is afkomstig van externe bedrijven en organisaties die
bedrijfsinformatie hebben geboden. Het is natuurlijk geen gewoonte dat bijvoorbeeld een
webdesignbedrijf zijn informatie deelt met zijn concurrent. Ik heb mezelf daarvoor moeten presenteren
als een afstudeerder die onderzoek doet naar diverse CMS pakketten en niet als een afstudeerder van
JCore of namens JCore onderzoek doet. Dit heeft er voor gezorgd dat sommige bedrijven uiteindelijk wel
de moeite hebben genomen om mij als afstudeerder te voorzien van bedrijfsinformatie.

1.6.5 Organisatie
In een project werk je normaal gesproken een team met daarin een voorzitter die het project leidt. In
deze afstudeeropdracht werkte ik niet in een team, maar heb ik allen gewerkt. Wel heb ik daarnaast een
paar zeer betrokken externe begeleiders gehad, die de voortgang van de afstudeeropdracht in de gaten
hielden en aanspreekbaar waren als ik in de knel kwam te zitten. Deze begeleiders waren Marga en
Freek.

1.7 Risicoanalyse
Een risicoanalyse beschrijft de risico’s die het succes van de afstudeeropdracht kunnen afzwakken. Voor
de afstudeeropdracht is een risicoanalyse opgesteld om de risico’s van de afstudeeropdracht in kaart te
brengen en de eventuele gevolgen van deze risico’s te bepalen. Voor deze risicoanalyse is gebruik
gemaakt van de methode van Grit Projectmanagement. Met behulp van een spreadsheet kunnen de
hoge en lage risico’s bepaald worden. Deze risicoanalyse is toegepast omdat deze focus op factoren die
zeer essentieel zijn binnen een project. En daarbij is de theorie van Grit Projectmanagement
betrouwbaar aangezien de literatuur door onze academie wordt aangeraden. De risicoanalyse focust
zich op de volgende factoren:
 Tijdsfactor
 complexiteit van het project
 projectgroep
 projectleiding
 duidelijkheid van het project
Zie bijlage 13 voor een volledig ingevuld risicoanalyse.
Resultaat van de risicoanalyse
Na het invullen van de risicoanalyse in het Excel bestand is het totale risicopercentage berekend met de
waarde 18,94%. Dit geeft aan dat er risico's zijn, maar dat deze vrij laag zijn.
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Dit heeft onder andere te maken met het volgende:
 Het afstudeerbedrijf bestaat 50% uit mezelf en daarom is er een groot draagvlak vanuit het
afstudeerbedrijf
 Afstudeeropdracht is een interne opdracht en ben onafhankelijk van externe partijen
 Beslissingen binnen het bedrijf kan ik zelf maken
 Middelen zijn in eigen bezit

1.8 Verslagstructuur
In hoofdstuk 1 is na de aanleiding aandacht besteed aan het afstudeerbedrijf JCore. Dit hoofdstuk
beschrijft de diensten van het bedrijf, de werknemers en haar doelgroep. Verder is er dieper ingegaan
op de dienst Webdesign waar de afstudeeropdracht voor wordt uitgevoerd en ten slotte de beschrijving
van de cultuur binnen JCore.
In hoofdstuk 2 is beschreven wat het beroepsprofiel volgende de Academie ICT en Business van Avans
en inhoudt en welke relatie het beroepsprofiel heeft tot de afstudeeropdracht.
In hoofdstuk 3 is beschreven wat de verwachtingen zijn van de afstudeerbegeleider, van de
afstudeercoach en ten slotte die van mijzelf. Vervolgens beschrijft het onderdeel Aandachtspunten mijn
persoonlijke ontwikkelingen tijdens de afstudeerperiode.
In hoofdstuk 4 is de realisatie van de gehele afstudeerperiode beschreven.
In hoofdstuk 5 is de conclusie beschreven, die verantwoord of ik voldoe aan het beroepsprofiel en
daarna mijn evaluatie.
In hoofdstuk 6 bevindt zich de bronnenlijst van de geraadpleegde bronnen.
Ten slotte zijn in hoofdstuk 7 alle bijlages opgenomen.
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2 De relatie tot beroepsprofiel
2.1 Toelichting
Dit onderdeel beschrijft wat Bedrijfskundige informatica inhoudt en wat de relatie is tussen de
afstudeeropdracht en het beroepsprofiel van Bedrijfskundige informatica. Vervolgens beschrijft het ook
de deliverables van de afstudeerperiode, welke invloed de opdracht heeft op de bedrijfsprocessen, de
veranderkundige elementen en een beschrijving van hoe ik de acceptatie ga waarborgen.

2.1.1 De opleiding bedrijfskundige informatica
De opleiding die ik volg is bedrijfskundige informatica en de student die deze opleiding volgt wordt een
BI’er genoemd. Het opleidingsdoel van de BI-er is de volgende; De BI-er zal er voor moeten zorgen dat
mensen en IT op een dusdanige wijze worden ingezet en dat de informatievoorziening en
bedrijfsprocessen zo worden ingericht, dat deze bedrijfsprocessen beter afgestemd zijn op de klant en
de organisatiestrategie. Het plaatje dat het bedrijfskundige informatica doel schematisch toelicht is de
BI-kegel. Dit plaatje is hieronder weergeven.
M
klant

IV

BP

strategie

IT
BP = bedrijfsprocessen
IV = informatievoorziening
IT = informatietechnologie
M = mensen

Figuur 2 BI-kegel, Bron: Academie voor ICT en Business. DEFINITIEF BI WL2_sem 1_2008_09 Handboek

2.1.2 De opdracht in relatie tot opleidingsdoel
De academie ICT en Business heeft middels de uitstroomprofielen accentverschillen aangebracht; maar
deze beschrijving van de competenties van de major geldt voor elke student van de opleiding Academie
voor ICT en Business. Binnen het BI profiel zijn vier uitstroomprofielen te onderscheiden:
bedrijfsinnovator, informatiemanager, mediamanager en informatiespecialist. In bijlage 6.1 is deze
beschrijving volledig omschreven. Het uitstroomprofiel waar ik als afstudeerder mij aan ga profileren is
het profiel van een informatiemanager. De informatiemanager is verantwoordelijk voor een adequate
informatievoorziening en ICT infrastructuur. In de volgende tabel beschrijf ik in hoeverre ik het profiel
van de informatiemanager ga vervullen.
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Profiel Informatiemanager
Een spilfunctie vervullen tussen ICT- en het
bedrijfsdomein.

Vervulling van profiel informatiemanager
Als afstudeerder focus ik niet alleen op de
technische aspecten van JCore, maar kijk ik naar
capaciteit van het afstudeerbedrijf en de
eventuele financiële aspecten die een rol spelen
bij deze opdracht.
Een informatiemanager kan de informatiebehoefte Als afstudeerder zorg ik voor de vertaling van alle
op strategisch, tactisch en operationeel niveau
functionele eisen en wensen van de klanten naar
vertalen naar functionele / technische specificaties de technische eisen en wensen.
ten behoeve van systeemontwerp.
Stelt hiertoe meerjarige ICT plannen en
Aan het eind van het onderzoek bied ik JCore
begrotingen op en bewaakt de realisatie.
realistische adviezen met aanbevelingen die
haalbaar zijn voor het bedrijf.
Adviseert het bedrijfsmanagement ten aanzien van Het onderzoek betreft niet alleen oplossingen voor
innovaties op het terrein van
de huidige klanten, maar in het onderzoek focus ik
(management)informatievoorziening en de
mij ook op potentiële klanten waar JCore zich in
bedrijfsmatige / veranderkundige gevolgen van
toekomst op wil focussen. Daarbij horen ook de
een mogelijke implementatie.
mogelijke uitbreidingen en veranderingen in de
diensten de JCore binnen zijn dienst webdesign
aanbiedt.
Tabel 1 Profiel informatiemanager volgens Academie ICT en Business Avans

De afstudeeropdracht betreft een onderzoek en de uitvoering van pakketselectie voor de dienst
webdesign van JCore. Het CMS waar onderzoek naar wordt gedaan is een webbased software
programma die een informaticus of IT consulent kan toepassen om een website met geavanceerde
beheermogelijkheden voor een organisatie te kunnen inrichten. In de afstudeeropdracht wordt er
projectmatig onderzoek gedaan naar diverse CMS pakketten die aan moeten sluiten op de wensen en
eisen van JCore’s klanten en de potentiële klanten waar JCore zich in de nabije toekomst op wil
focussen. Het resultaat van de afstudeeropdracht zal een haalbare en professionele oplossing moeten
bieden, zodat JCore op basis van deze resultaten kan besluiten of JCore een nieuw CMS pakket gaat
implementeren en zo ja, via welke stappen zal JCore dat het beste kunnen doen.
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2.1.3 Opdrachtomschrijving inclusief deliverables
Aan het eind van mijn afstudeeropdracht wordt het afstudeerproduct opgeleverd met twee verslagen.
Het één is een productverslag en het ander een procesverslag. Zie hieronder het overzicht van de
stukken die opgeleverd worden.
Deliverables:
Procesverslag
 Bijlage: Plan van aanpak
 Bijlage: Risicoanalyse
Productverslag
 Onderzoek
 Pakketselectie
 Bijlage: Functioneel ontwerp “Case Hanbey Administratiekantoor”

2.1.4 Veranderingen van de dienst Webdesign
Indien het onderzoek uitwijst dat JCore moet overstappen naar een ander CMS of dat er een extra
pakket opgenomen gaat worden, zal de grote veranderingen intern bij JCore gaan plaatsvinden. De
klanten van JCore zullen eraan moeten wennen dat er een aantal aanpassingen zijn gedaan en dat
handelingen anders uitgevoerd gaan worden. Maar ook dit ligt in de handen van JCore, aangezien zij
kunnen bepalen hoe de klant gaat werken met het CMS pakket. Indien JCore betere CMS pakketten tot
zijn beschikking zal hebben, betekent dit niet zozeer dat het proces van webdesign zal veranderen of
verbeteren, maar dat JCore meer opties te bieden heeft aan zijn klanten. Andere veranderingen die
meespelen zijn de potentiële klanten waar JCore zich op wil gaan focussen. Dit zijn klanten die meer
eisen dan een standaard informatieve site van vijf pagina’s. Deze klanten zijn voor JCore financieel ook
interessanter door de hoeveelheid arbeidsuren die bij de bouw van een complexe website komen kijken.

2.1.5 Acceptatie borgen van deliverbles
De acceptatie van de in de opdracht genoemde deliverbles zullen gewaarborgd moeten worden. Dit
houdt in dat het onderzoek zodanig wordt uitgevoerd dat er kwalitatieve resultaten uit voortvloeien
waar JCore op verder kan bouwen en eventueel cruciale beslissingen kan maken. Daarbij zal het de
verwachtingen die bij de opdrachtomschrijving gewekt werden, waar moeten maken bij de
eindresultaten.
De maatregelingen die hiervoor zijn getroffen zijn de volgende:
 Regelmatige voortgangsbespreking met afstudeerbegeleidster Marga Jacobs.
 Een beschikbare coach uit de consultancy branche tot je beschikking hebben die advies en
feedback kan bieden met het projectmatig uitvoeren van de afstudeeropdracht.
 Het raadplegen van kwalitatieve bronnen, zodat er vanuit diverse invalshoeken essentiële
informatie verzameld kan worden.
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3 Verwachtingen en aandachtspunten
Dit onderdeel beschrijft de verwachtingen van mijn begeleiders en die van mijzelf en daarbij beschrijf ik
aan welke leerdoelen ik binnen afstudeerperiode zal werken.

3.1 De verwachtingen
Afstudeerbegeleider Marga Jacobs
Marga Jacobs zal als afstudeerbegeleider de rol als begeleider en adviseur binnen de
afstudeerstageperiode op zich nemen. Daarnaast beoordeelt zij mijn tussentijdse opleveringen en stuurt
ze bij waar nodig. Daarnaast bezoekt zij tweemaal het afstudeerbedrijf ter kennismaking van de
afstudeeromgeving en ter kennismaking met mijn afstudeercoach.
Afstudeercoach Freek Freije
Freek Freije (Maintenance Manager van Pepsico International) zal de rol van afstudeercoach op zich
nemen. Freek zal dienen als aanspreekpunt wanneer ik met problemen zit op gebied van projectmatig
werken. Daarbij zal Freek een aantal keren het afstudeerbedrijf bezoeken ter kennismaking met de
Marga Jacobs en het bijwonen van presentatie van de afstudeeropdracht.
Van mijzelf verwacht ik het volgende
Als afstudeerder verwacht ik de afstudeeropdracht uit te voeren als BI-er en te voldoen aan het
uitstroomprofiel van een informatie manager die volgens de academie ICT en Business is opgesteld. Ik
verwacht van mezelf een kwalitatief onderzoek uit te voeren en daarbij projectmatig te werk te kunnen
gaan. Daarnaast verwacht ik het onderzoek met een goed resultaat te kunnen uitvoeren, zodat JCore na
het afstuderen aan de hand van het afstudeerverslag verdere stappen kan ondernemen.

3.2 Aandachtspunten
Binnen de afstudeerperiode zal ook de focus gaan liggen op het behalen een aantal leerdoelen die
betrekking hebben met de opleiding Bedrijfskundige Informatica. Dit onderdeel beschrijft aan welke
leerdoelen ik binnen mijn afstudeeropdracht heb gewerkt.

3.2.1 Aandachtspunt planning
De planning van de afstudeeropdracht moest uitgevoerd worden in een periode van tien maanden.
September 2010 tot juni 2011. Omdat ik mijn afstudeeropdracht uitvoer in mijn eigen bedrijf, combineer
ik mijn bedrijfsactiviteiten met mijn afstudeeropdrachten.
Samen met Freek heb ik mijn planning bekeken en deze aangepast tot een reële planning die haalbaar
was en overzichtelijk werd.
Als eerst hebben we gekeken naar gemiddelde werkuren die ik nodig had voor mijn klanten. Vervolgens
hebben we een schatting gemaakt hoeveel werk er verricht moest worden om de afstudeeropdrachten
volledig af te kunnen ronden. Op basis van deze gegevens hebben wij geconcludeerd dat er in de
periode van september 2011 tot 1 juni 2011 minimaal twee volle dagen per week aan het afstuderen
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besteed moet worden. Die dagen heb ik vervolgens ingepland; één dag in de week en één in het
weekend.
Dit is niet gemakkelijk geweest, omdat er naast mijn onderzoek en ingeplande opdrachten van klanten
ook onverwachte storingen ontstonden, waardoor dit de planning van afstuderen overhoop haalde.
Een ander probleem waar ik tegenaan liep was dat mijn planning niet overzichtelijk was. Freek heeft mij
toen de methode verdelen en beheersen uitgelegd waar ik veel aan gehad heb.
Projectmanagement PRC’ Website. http://www.prc.nl/Projectmanagement/Geraadpleegd juni 2011

De planning hebben wij vervolgens verdeeld in de volgende fasen:
 Planningsfase
 Onderzoeksfase
 Pakketselectiefase
 Verslaglegging
Daarbij heeft hij mij uitgelegd welke functionaliteiten ik in Microsoft Project kan toepassen, waardoor
mijn planning beheersbaar wordt. Dit deed ik bijvoorbeeld met het plaatsen van pionnetjes die mijlpalen
en deadlines aangaven, welke agendapunten relaties met elkaar hebben, arceringen van urgente items
en het synchroniseren van de afstudeerplanning met de bedrijfsagenda.

3.2.2 Aandachtspunt Timemanagement
Naast planning is timemanagement een ander aspect wat mij constant bezig heeft gehouden. Naast het
uitvoeren van onze werkzaamheden worden wij ook veel beziggehouden met onverwachte telefoontjes,
klanten die zonder afspraak langskomen of onverwachte storingen die direct uitgevoerd moeten
worden. Dit resulteert uiteindelijk in vertraging binnen geplande projecten van het bedrijf en uitstel van
dagen die ik vast heb staan voor mijn afstudeeropdracht. Timemanagement bestaat uit een aantal
technieken die je helpen efficiënt om te gaan met tijd binnen
je project. Timemanagement behandelt namelijk het
volgende vraagstuk.
“Hoe komt het toch dat sommige personen bergen werk
verzetten terwijl het lijkt alsof anderen nauwelijks iets voor
elkaar kunnen krijgen?”
In het boek Projectmanagement van Roel Grit wordt er een
paragraaf met tips besteed over; Hoe efficiënt om te gaan
met tijd?.
Freek gaf aan dat hij zich heeft laten inspireren door de
manier hoe Dr. Stephen Covey 2 de theorie van Time
Management uitlegt. Met de timemanagementmatrix wordt
heel duidelijk weergegeven welke vormen van belangrijke en
Figuur 3 Timemanagement volgens Stephen R. Cover
urgente zaken gescheiden moeten worden. De
timemanagementmatrix beschrijft vier vormen van bezigheden die we kunnen onderscheiden in
2

Stephen R. Covey is een van de grootste leiderschapsdenkers van de laatste 25 jaar. Zijn boek 'The 7 Habits of Highly Effective
People' is een wereldwijde bestseller, met meer dan 16 miljoen verkochte exemplaren.

18
Richard van Herwijnen – stdnr: 2004469

JCore IT Solutions V.O.F.

belangrijke en urgente bezigheden. Deze theorie heeft me tijdens mijn afstuderen bewuster gemaakt
van waar ik mij van dag tot dag mezelf mee bezighoudt. Het heeft er zelfs voor gezorgd dat JCore
efficiënter is gaan werken, opdrachten op tijd afgerond zijn en dat planningen haalbaarder zijn
geworden. Zie bijlage 7.2 voor een overzicht van de diverse vormen van belangrijk en urgent.
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4 Realisatie
4.1 Realisatie van afstudeerstage
De realisatie beschrijft de daadwerkelijke uitvoering en de highlights van mijn afstudeerstage, vanaf de
start tot aan de afronding. Hierin is ook beschreven wat mijn rol was als afstudeerder, met welke
problemen ik te maken had en hoe ik daar mee ben omgegaan.

4.1.1 Achtergrond 2009 / 2010
Deze afstudeerstage is de derde afstudeerstage die ik nu heb uitgevoerd. In september 2009 liep ik mijn
eerste afstudeerstage bij ATS (Accenture Technology Solutions). Mijn afstudeeropdracht bestond uit het
ontwikkelen van een rijgedragregistratiesysteem voor de werknemers van ATS. Deze afstudeeropdracht
heb ik helaas niet met een voldoende afgerond, waardoor ik een maand later met nieuwe
afstudeeropdracht ben begonnen.
De reden waardoor ik de afstudeeropdracht niet heb behaald had te maken met het feit dat de
resultaten van mijn afstudeeropdracht niet overeenkwamen met mijn vooraf opgestelde
opdrachtomschrijving. Het was de bedoeling dat ik naast het ontwikkelen van een systeem ook een
onderzoek zou uitvoeren naar het draagvlak van de gebruikers van het systeem, namelijk de
werknemers. Uiteindelijk was er teveel tijd gestopt in de oriëntatie van het systeem en niet in de
uitvoering van het onderzoek, dat eigenlijk de meest cruciale onderdeel had moeten zijn van mijn
afstudeeropdracht.
Bij mijn tweede afstudeeropdracht kreeg ik de gelegenheid om een afstudeeropdracht uit te voeren in
mijn eigen bedrijf. Ook deze afstudeeropdracht was met een onvoldoende afgewezen. Deze keer waren
de resultaten van de afstudeeropdracht erg mager, daarnaast ontbrak de raadpleging van expertise en
kwalitatieve bronnen.

4.1.2 Totstandkoming van de afstudeeropdracht 6-9-2010 / 14-9-2010
In mijn tweede afstudeeropdracht was Marga Jacobs de voorzitter van de afstudeercommissie. Na de
zitting van mijn tweede afstuderen is zij mijn afstudeerbegeleidster geworden voor deze
afstudeeropdracht. Ook mijn derde afstudeeropdracht heb ik weer de kans gekregen om een
afstudeeropdracht uit te voeren in mijn eigen bedrijf. De reden hiervoor was, dat mijn bedrijf sinds mijn
tweede afstudeeropdracht in zoverre is gegroeid dat het bedrijf afhankelijk is van mij. Direct nadat ik
van Marga bericht kreeg dat zij mijn afstudeerbegeleidster zou worden, zijn we samen gekomen om de
eerste stappen te maken voor mijn nieuwe afstudeeropdracht. Eerst hebben we mogelijke
afstudeeropdrachten besproken en vervolgens hebben we een afstudeercoach bepaald. Volgens de
richtlijnen van de academie werd vereist dat wanneer een afstudeerder in zijn eigen bedrijf wil
afstuderen, hij verplicht een coach moet aannemen die de hem kan voorzien in professioneel advies. Dit
komt omdat de afstudeerder in zijn eigen bedrijf geen begeleider heeft. Ik heb als coach uiteindelijk de
bedrijfsleider van mijn eerste HBO-stage benaderd. Freek Freije, Maintenance Manager van Pepsico
International. Ik heb vervolgens de CV van Freek doorgestuurd naar Marga Jacobs en zij heeft vervolgens
Freek goedgekeurd.
Na aanleiding van mijn eerste voortgangsgesprek met Marga over de webdesign diensten van JCore, zijn
we tot conclusie gekomen dat het voor JCore toch interessant lijkt om een onderzoek over CMS
pakketselecties te gaan uitvoeren voor de geschikte CMS voor JCore en zijn klanten. Kort daarna is de
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afstudeeropdracht goedgekeurd en heb ik de volgende dag de afstudeeropdracht telefonisch met Freek
doorgenomen.
Bij mijn tweede afstudeeropdracht ben ik niet bewust op zoek gegaan naar een coach, terwijl dit wel
vereist was. Hierdoor miste ik de input van expertise die een professionele blik op de opdracht had
kunnen werpen. Nu met Freek als coach, kreeg ik al direct mijn eerste tips voorgeschoteld nadat ik mijn
afstudeeropdracht aan hem uitlegde. Hij gaf aan dat ik eerst voor mezelf duidelijk moest hebben wat de
opdracht precies voor mij inhield en wat ik er uiteindelijk er mee wilde bereiken. Hiermee zou ik mezelf
bewuster maken in hoe ik de afstudeeropdracht zou kunnen aanpakken. Ik besefte daarna meteen ook
de voordelen van de input van een ervaren persoon. Soms zijn oplossingen heel makkelijk te bedenken,
maar als je met teveel dingen bezig bent, zie je door het bos de bomen niet meer. Dan heb je iemand
van buitenaf nodig die kan voorzien van de juiste input.

4.1.3 Logboekbeschrijving
In mijn vorige afstudeerstages heb ik ook logboeken bijgehouden maar niet zoals ik deze nu heb
bijgehouden. Mijn vorige logboek bestond meer uit data met trefwoorden. Mijn logboek nu is meer als
een dagboek beschreven. Er staat meer persoonlijke informatie en uitleg bij elke gebeurtenis.
Bijvoorbeeld met hoe ik met bepaalde zaken ben omgegaan. Terugkijkend kan ik vanuit mijn logboek
meer informatie halen en is deze nu toepast bij het schrijven van deze realisatie. Voorheen moest ik
echt af en toe gissen naar gebeurtenissen en wanneer ik deze dan had uitgevoerd.

4.1.4 Voortgang gesprekken met Marga Jacobs
Met Marga is afgesproken om minstens twee keer per maand de voortgang van mijn werk te
controleren. Hier zijn we uiteindelijk niet van afgeweken. Ik heb dit mogen ervaren als een
motivatiemiddel. Het is namelijk zo, dat afstuderen in eigen bedrijf niet vergelijkbaar is met het
afstuderen in een ander bedrijf. Je bent eigen baas en je moet daarom veel discipline hebben om je
naast je eigen bedrijfsactiviteiten ook nog aan school te kunnen werken. Doordat de
voorgangsgesprekken regelmatig waren en ook zo kort op elkaar waren ingepland, was ik gemotiveerder
om iedere volgende keer voldoende werk op te leveren. Na elk voortgang gesprek bespraken we het
opgeleverde werk, de planning en de vervolgstappen. Vaak gaf Marga mij ook nieuwe adviezen en tips
die ik met open armen ontving, opvolgde en/of toepaste.

4.1.5 Presentatie van College CMS 5-10-2010
Na mijn tweede voortgangsgesprek met Marga nodigde zij mij uit bij een college, waar een student een
presentatie hield over CMS en andere varianten zoals recordmanagement, documentmanagementsystem en enterprisemanagementsystem. Door dit college heb ik duidelijk beeld gekregen waar de
grenzen liggen van een CMS en wanneer een CMS door extra functionaliteiten niet meer een CMS is
maar een variant op een CMS is geworden. Deze informatie heb ik vervolgens ook meegenomen in mijn
onderzoek.

4.1.6 Internetonderzoek
Op internet heb ik voornamelijk gebruikt gemaakt van internetmarketingbureaus die allerlei artikelen en
reviews van over websites en CMS pakketten schrijven. Verraderlijk zijn de sites die valse informatie
publiceren om zo een bepaalde commerciële CMS aan te smeren. Maar deze pik je er wel makkelijker
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uit, nadat je vele andere betrouwbare sites hebt gezien. Daarnaast zijn er ook andere internetbronnen
waar gebruik van is gemaakt. Dit zijn trendwatchers, CMS vergelijkingssites en officiële sites van de
makers van het CMS.

4.1.7 Boeken
Boek Contentmanagement van J.W. Konings
Op advies van Marga heb ik het boek Contentmanagement van J.W. Konings gelezen. Dit boek beschrijft
niet alleen alle functionaliteiten van een CMS maar ook hoe de organisatie om moet gaan met het CMS
en hoe de implementatie van een CMS juist ingevoerd kan worden. Het eerste deel van mijn onderzoek
is grotendeels gebaseerd op de bronnen die afkomstig zijn uit dit boek. Voorheen verzamelde ik vanuit
eigen inzicht informatie op internet, maar door een boek te lezen dat volledig gebaseerd is op één
bepaald onderwerp, krijg je zo veel malen meer informatie en uiteindelijk een kwalitatieve verzameling
aan bruikbare informatie.
Koning, Jan-Willem. de. (2006). Content Management. Den Haag: Sdu Uitgevers bv

Boek Projectmanagement van Roel Grit
Dit boek gaat over projectmanagement en hij bespreekt hierin alle theorieën die bij het begrip
management naar voren komen. Door middel van dit boek heb ik mijn risicoanalyse en mijn plan van
aanpak kunnen opstellen en daarbij heb ik ook gebruik gemaakt van een paar theorieën zoals
timemanagement en Work Break Down structure.
Grit, Roel. (2008). Project Management (5e druk). Groningen: Wolters-Nordhoff bv

4.1.8 Commerciële bedrijven met commerciële CMS pakketten - 23-10-2010
Pinkweb Applications is een commerciëel CMS bedrijf die zijn pakket speciaal richt op de branche
financiële dienstverlening. In mijn onderzoek is mijn boekhouder Hanbey ook opgenomen als één van de
klanten waarvan de eisen en wensen van zijn opgesteld. Via hem ben ik contact gekomen met Pinkweb
Applications. Bij Pinkweb heb ik vervolgens mijn opdracht uitgelegd en ook aangegeven dat indien het
CMS pakket van Pinkweb goed aansluit bij de eisen en wensen van mijn boekhouder, ik Hanbey zal
adviseren tot aankoop van de CMS pakket van Pinkweb. Salesmanager van Pinkweb, Victor Huiting heeft
mij door middel van een Web seminar (Live online demonstratie) alle functionaliteiten van het CMS
pakket laten zien. Hierdoor heb ik een duidelijk beeld kunnen krijgen van een commerciëel CMS pakket
dat speciaal gericht is op een doelgroep. Daarbij ontving ik ook de prijslijst van het product en de
commissie bedragen voor wanneer wij als tussenpersonen willen meeverdienen. Op basis hiervan heb ik
deels mijn ervaring kunnen verrijken over commerciële CMS pakketten en een beeld gekregen van wat
de kosten zijn van een commerciëel CMS, welke ondersteuning en service daarbij komt kijken en welke
rol JCore speelt als tussenpersoon.
Een ander commerciëel bedrijf waar ik minder succes bij had is SDL Tridion. Zij richten zich op grote
bedrijven en bieden naast CMS ook heleboel andere systemen aan, waar allerlei koppelingen mee
mogelijk zijn. Maar daar konden ze niemand vinden die mij te woord kon staan en is o.a. daardoor is
mijn interesse voor hen afgezwakt.
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4.1.9 Kennismaking Freek en Marga - 25-11-2010
Op deze dag waren Freek en Marga uitgenodigd op het kantoor van JCore. Na een korte rondleiding
hebben Freek en Marga onderling kennis gemaakt en hebben we de opdracht nogmaals goed
doorgenomen. Er is voornamelijk besproken wat we van elkaar mochten verwachten en hoe de taken
verdeeld zouden worden in dit afstudeerproject.
Daarnaast heeft Freek mij geholpen om mijn planning realistischer in te delen door deze te faseren.
Daar hebben we een berekening op los gegooid om te berekenen hoeveel dagen er waarschijnlijk aan
school gewerkt kan worden en de hoeveelheid tijd nodig zou zijn om de opdrachten op tijd af te krijgen.
Deze aanpak lijkt heel simpel en klinkt logisch maar het toepassen is een tweede stap. Ik heb tijdens
deze periode meerdere malen stil gestaan bij het feit dat er allerlei goede methoden zijn die jou kunnen
helpen met een planning. Maar voordat je deze kan realiseren moet je eerst van oude gewoontes af en
een eerste stap maken om andere techniek aan te leren.
Binnen JCore heb ik de theorie van timemanagement toegepast. Nadat ik Murat deze theorie had
medegedeeld hebben we een groot whiteboard aangeschaft, zodat iedere medewerker bij JCore kan
zien welke opdrachten die dag de meeste aandacht nodig hebben. Elke ochtend houden wij de to-dolist
items bij op dit grote bord. Bij elke afronding van een opdracht strepen we dit onderdeel af. Het voelde
soms als een soort competitie, waarbij ieder zo snel mogelijk zijn werk kon afstrepen. Naast dit bord
passen we ook een centrale agenda toe, maar de effectiviteit van het bord is hier niet mee te
vergelijken. Zie onderstaande afbeelding van dit bord.

Figuur 4 Het to-do list bord van JCore
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4.1.10 Testomgeving van TYPO3, Drupal en Wordpress - 22-1-2011
Na het onderzoek naar de diverse CMSen heb ik mijn longlist kunnen samenstellen en heb ik de open
source CMSen geïnstalleerd en uitgeprobeerd op onze eigen webhosting servers. Hierbij weet ik uit
ervaring met Joomla! dat niet alleen het gebruik van CMS het belangrijkste is, maar dat ook de software
van het platform up to date moet zijn. Gelukkig zijn onze servers up to date, aangezien alle laatste
versies van ons huidig CMS Joomla! zonder problemen functioneert.
Het eerste pakket dat geïnstalleerd werd was TYPO3. TYPO3 is van alle CMSen veruit het meest
complexe systeem om te installeren. Na de derde installatiepoging heb ik het CMS werkend kunnen
krijgen. Het CMS bevat vele beveiligingsopties en complexe instellingen waardoor de website er bij een
kleine misstap van een instelling uit ligt . Het systeem bevat standaard veel opties en daarbij is elke
functie volledig uitgerust met de meest voorkomende instellingen. TYPO3 bevat op eerste gezicht
ontzettend veel mogelijkheden. Verder heb ik geprobeerd om de veel voorkomende functies te
installeren en werkend te krijgen. Ik zag dit erg als tijdrovend en besloot een boek van TYPO3 aan te
schaffen. Dit heb ik voor Joomla! overigens nooit te hoeven doen, aangezien ik op internet mijn
oplossingen kon vinden. Voor TYPO3 vond ik op internet niet gemakkelijk mijn oplossingen, o.a. hierdoor
werd mijn oordeel over dit systeem gevormd. Namelijk dat er met dit systeem veel geoefend moet
worden wil JCore dit op den duur kunnen opnemen als een product binnen de dienst webdesign.

Figuur 5 Screenshot TYPO3 back-end

Het tweede pakket dat ik installeerde was Drupal. De installatie van Drupal was erg eenvoudig en verliep
zonder problemen. Het systeem ligt alle stappen duidelijk toe en biedt daarbij alternatieve tips tijdens
de installatie wat erg handig is. De lay-out van de beheeromgeving is wel erg tekstueel en saai,
waardoor je niet in een oogopslag een helder beeld krijgt van de indeling. Maar dit is meer een kwestie
van wennen. Voor de CMS Drupal zijn er veel meer gratis bronnen te verkrijgen op internet in
vergelijking met TYPO3.
In de testomgeving van Drupal heb ik uiteindelijk een aantal pagina’s op de website geplaatst en de
menustructuur aangepast. Omdat het testen van alle functies erg tijdrovend is heb ik me voornamelijk
verdiept in videofragmenten en artikelen op internet waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe
bepaalde modules zoals nieuwsbrieven, formulieren en andere handige applicaties die in Drupal
gebouwd kunnen worden.

24
Richard van Herwijnen – stdnr: 2004469

JCore IT Solutions V.O.F.

Figuur 6 Screenshot Drupal Back-end

4.1.11 TYPO3 en Drupal uitleg van Sebastiaan Mooi, Informatica Docent - 25-1-2011
Voordat dat ik het derde pakket Wordpress ging installeren, heb ik Sebastiaan Mooi benaderd met een
de vragen en problemen die ik ondervond met TYPO3 en Drupal. Sebastiaan is Docent Informatica op
mijn academie ICT en Business op Avans Hogeschool. In een uur tijd heeft hij mij kunnen uitleggen wat
exact de grote verschillen zijn tussen Drupal en TYPO3. Hij gaf aan dat TYPO3 gekenmerkt kan worden
aan zijn robuuste beveiliging en de uitgebreide mogelijkheden in functiescheidingen die in grote
organisaties voorkomen. Drupal is zeer geschikt voor websites die over een grote hoeveelheid artikelen
op beschikken die op een efficiënte manier ingedeeld moeten worden.
Sebastiaan heeft vervolgens tips gegeven over hoe de eerste handelingen in TYPO3 en Drupal
uitgevoerd kunnen worden en uitgelegd welke beveiligingsinstellingen een belangrijk rol spelen bij
technisch beheer van deze systemen. Ook heeft hij in het belang van het onderzoek mij verwezen naar
de vergelijkingssite cmsmatrix.org waar CMSen met elkaar in een matrix vergeleken kunnen worden op
negen verschillende functionaliteiten.
- Beveiliging
- Ondersteuning
- Gebruiksvriendelijkheid
- Performance
- Beheer
- Extra toepassingen
- Flexibiliteit
- Interne modules
- Commerciële modules
Van de aanbevolen website heb ik optimaal gebruik gemaakt voor het vergelijken van het CMS Joomla!
Drupal en TYPO3 en Wordpress. Met de CMS matrix zie je bijvoorbeeld in één oogopslag, aan de groene
arceringen, dat TYPO3 over alle beveiligingsopties beschikt.
Het derde CMS pakket dat ik testte was Wordpress. Binnen een uur had ik het systeem gedownload,
geïnstalleerd, de sjabloon veranderd, webpagina’s toegevoegd en menuknopjes toegevoegd. Dit had ik
nooit eerder ervaren bij welk CMS dan ook. Wordpress is simpel, duidelijk, spreekt normale mensentaal,
is voor beginners maar bevat ook enkele professionele tools waardoor het heel goed inzetbaar is voor
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informatieve sites en voor klanten die zelf graag hun eigen website willen bijhouden. Daarbij is
Wordpress bloeiende en groeiende. Dit geldt ook voor de community van Wordpress. Vanwege de
laagdrempeligheid en gebruiksvriendelijkheid van het CMS zag ik zeker een plekje voor dit systeem
binnen de dienst webdesign.

Figuur 7 Screenshot Wordpress backend

4.1.12 Keerpunten en besluitfase tijdens het onderzoek 18-2-2011
Voor het onderzoek was het zeer van belang dat ik van een ervaren webdesign bedrijf een beeld kon
krijgen over hun denkwijze. Ik heb tijdens mijn onderzoek op voorhand een voorwaarde opgesteld om
vanuit mijn pakketselectie uiteindelijk één CMS pakket te kiezen voor JCore. Ik twee bedrijven benaderd;
st. Antenna en Netcreators. Dit zijn de twee webdesign bedrijven die namens Drupal en TYPO3 gezien
worden als de meest betrouwbare webdesign bedrijven van Nederland. Beide bedrijven heb ik eerst
telefonische benaderd en heb mezelf bewust voorgesteld als student die onderzoek deed naar CMS. En
niet als afstudeerder die ook eigenaar is van een webdesignbedrijf en dus een mogelijk concurrent voor
deze twee webdesign bedrijven kan zijn. Van Netcreators heb ik helaas geen reactie gehad maar st.
Antenna daarentegen, heeft mij binnen drie dagen voorzien van een uitgebreide vragenlijst waarmee ze
mijn denkwijze hebben doen veranderen. De gestelde vragen en antwoorden zijn in de bijlage 8.5 te
lezen. Kort samengevat bestaat de vragenlijst uit de centrale vraag waarom st. Antenna Drupal toepast
en geen andere CMS. St. Antenna heeft aangegeven dat Drupal vergeleken met elk ander CMS veruit de
meest flexibele en stabiele CMS is. TYPO3 vinden ze een onnodig complex systeem. Wat mij vervolgens
verbaasde is dat zij aangaven niet alleen Drupal toe te passen, maar dat zij voor eenvoudige websites
Wordpress gebruiken, omdat deze vergeleken met Drupal qua inrichting minder tijd in beslag neemt en
daarom ook voordeliger is voor de klant. Met andere woorden, st. Antenna bied niet één systeem maar,
meerdere, zodat zij meer opties kunnen aanbieden aan hun klanten. Na mijn volgende bezoek aan de
website van Netcreators, merkte ik dat zij naast TYPO3 ook andere CMS pakketten aanbieden
afhankelijk van wat de klant wil. Met deze input heb ik ervoor gekozen om in mijn pakketselectie niet
voor één systeem te kiezen. Ik heb de doelgroep in mijn onderzoek uitgebreid met een groep potentiële
klanten. Als eerst was de bedoeling dat ik de eisen en wensen ging verzamelen van het type klant, dat
JCore nu al voorziet van een website. Daarna heb ik het type klant in het productverslag uitgebreid met
potentiële klanten. Dit zijn specifieke klanten die in het productverslag worden aangeduid met bedrijf X,
Y en Z. Bedrijf X is komt uit de Branche journalistiek, bedrijf Y is kenmerkend aan grote bedrijven met
hoge beveiligingseisen en bedrijf Z, is een fictieve groep van klanten met eenvoudige website en
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minimale eisen. Met de eisen en wensen van deze potentiële klantengroep zal JCore een goede selectie
kunnen maken, waarmee JCore na dit onderzoek een stap kan maken om een brede doelgroep te
kunnen aanspreken en hen het CMS pakket te kunnen aanbieden die het beste bij die klant aansluit.

4.1.13 Presentatie en Feedback voortgang Freek Marga 20-2-2011
Ik gaf een presentatie aan Freek en Marga op locatie van JCore over de voortgang van mijn afstuderen.
Met de presentatie wilde ik aan Marga, Freek en Murat een duidelijk beeld geven wat de huidige stand
van zaken was en waar ik op vast liep, zodat ik hierop feedback kon krijgen. Kort samengevat heb ik
aangeven dat ik onderzoek had gedaan naar de mogelijkheden van een CMS, de verschillen tussen
commerciële en open source systemen, eisen en wensen van JCore’s klanten, minimale systeemeisen
van JCore en de geselecteerde pakketten van mijn longlist. Daarbij heb ik uitgelegd dat ik m.b.v. mijn
shortlist waarschijnlijk niet één pakket zou selecteren maar, dat JCore zich uiteindelijk in diverse CMS
pakketten zal moeten specialiseren, willen zij de klanten het geschikte pakket willen aanbieden. Marga
kon zich in deze bevinding wel vinden, maar gaf ook meteen aan dat ik niet verder uit moest gaan
breiden en dat ik mijn onderzoek moest afronden aangezien ik me moet houden aan een tijdsplanning.
Dit was voor mij een leermoment. Ik besefte niet wanneer het exact tijd was om op te houden met
onderzoeken. Dit kwam doordat ik de opdracht bekeek vanuit JCore’s perspectief. Hierdoor ontstaat er
in mijn achterhoofd een tweedetijdsplanning die de lengte heeft van zolang JCore blijft bestaan. Maar
voor mijn onderzoek was er een deadline waardoor de resultaten op een gegeven moment vastgelegd
en uitgewerkt moesten worden. We kamen tot de conclusie dat in de shortlist meerdere pakketten
mogelijk zijn voor de dienst webdesign en dat JCore aan de hand van mijn bevindingen de start gaat
maken om zich te trainen in de aanbevolen CMS pakketten. Het feedback moment heb ik zeer op prijs
gesteld, want het gaf me een opluchting, waardoor ik alles op een rijtje kon zetten. De combinatie
afstuderen en werken in je eigen bedrijf zorgden vaak voor de nodige stress, waardoor helder nadenken
niet altijd vanzelfsprekend was. De feedback gaf wel degelijk opheldering om vervolgens verder te
werken aan de verslaglegging van de verslagen.

4.1.14 Conferentie Government Day Drupal 9-4-2011
Samen met een vriend bracht ik een bezoek aan de Government Day van Drupal. Via een nieuwsbrief
ontving ik een uitnodiging voor deze dag. Deze event stond in teken van de introductie van de nieuwe
versie Drupal 7 en alle vernieuwde toepassingen van Drupal. Dit maakt het systeem goed inzetbaar voor
websites voor overheden en grote bedrijven. De andere aanwezigen waren Drupal ontwikkelaars,
woordvoerders van IT bedrijven die het CMS van Drupal toepassen op de website van overheidsprojecten, hobbyisten, freelance webdevelopers en Drupal beginners zoals ik. Bij aanvang mocht een
ieder een onderwerp op een post-it schrijven waar hij die dag meer over wilden weten. Vervolgens
presenteerde iedereen zichzelf en het onderwerp dat hij gekozen had. De briefjes werden daarna met
tijdlijnen en ruimtes op een bord geordend waardoor er ter plekke een dagplanning ontstond, zodat
iedereen wist waar en hoe laat bepaalde thema’s behandeld gingen worden.
Ik had dit voor geen goud willen missen. Ik ben gaan beseffen dat een open source CMS niets waard is
zonder een actieve community. De community van Drupal is over de hele wereld erg actief. Ik heb
mensen gesproken die vanuit verschillende CMSen zijn overgestapt op Drupal en daarna nooit meer
terug zijn gegaan. De reden hiervoor is dat zij bij Drupal niets te kort komen. Alles, maar dan ook alles is
bij Drupal gratis. Alle externe modules worden volgens procedures streng gecontroleerd voordat deze
gepubliceerd worden. Daarbij kan de community gezien worden als een grote helpdesk waarin ervaren
Drupal gebruikers vrijwillig informatie met elkaar delen, samenkomen en kennis met elkaar delen. Door
dit bezoek werd ik overtuigd over de kwaliteiten van Drupal. Ik besef me dat het een aanrader is om de
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community van Wordpress en TYPO3 te bezoeken voor de webdesigner van JCore, willen een goede
start maken met deze systemen. In figuur 7 is te zien dat door een webdeveloper wordt uitgelegd hoe ik
met Drupal Garden een goede beginners start kan maken met een kant-en-klare ingerichte Drupal
website. Daarbij gaf hij veel tips en uitleg over de functies in Drupal.

Figuur 8 toelichting Drupal Garden

In figuur 8 lichtte ik toe wie ik was en in welk onderwerp ik mezelf graag wilde verdiepen. Mijn
onderwerp was trouwens; “waarom Drupal en geen andere CMSen”. Ik weet tot nu toe niet of ik tijdens
mijn presentatie werd uitgelachen of dat de webdevelopers mijn onderwerp gewoon grappig vonden.

Figuur 9 Mijn onderwerp presenteren

Er was voldoende tijd om te netwerken en gedachten en ideeën met elkaar uit te wisselen.

Figuur 10 netwerken en lunchen

4.1.15 Afronding
De afronding van mijn afstudeeropdracht is tot zover geëindigd met een advies en aanbeveling voor de
vervolgstappen die JCore zal moeten ondernemen om een start te kunnen maken met Drupal en
Wordpress. In mijn conclusie heb ik aangegeven, dat het CMS TYPO3 momenteel niet haalbaar is voor
JCore door de hoge leercurve. JCore zal in de toekomst nogmaals moeten onderzoeken of dit systeem in
een later stadium wel van pas zal komen. Daarbij komt ook dat volgens de Drupal experts de
vernieuwde versie van Drupal alles kan wat TYPO3 ook aanbiedt. Mijn advies en aanbevelingen heb ik
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vervolgens samen met Murat besproken en hij is hiermee akkoord gegaan. We hebben afgesproken om
na mijn afstuderen een start te maken met het bouwen van een aantal voorbeeld sites in Drupal en in
Wordpress, om deze vervolgens ook weer te kunnen testen. Daarbij zullen we communities van Drupal,
Wordpress en van TYPO3 moeten bezoeken om op de hoogte blijven van alle laatste technieken. En
indien het nodig is zullen we voor het CMS ook trainingen volgen om de ontwikkelingsfase zo kort
mogelijk te houden.
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5 Conclusie en evaluatie
Conclusie
De afstudeeropdracht heeft de dienst webdesign van JCore de mogelijkheid geboden om een product
aan te kunnen bieden die beter afgestemd kan worden op de eisen en wensen van zijn klanten. Daarbij
kan JCore naast zijn huidige type klanten zich nu ook focussen op klanten waar JCore in de toekomst
meer brood in ziet. Als afstudeerder heb ik mijns inziens voldaan aan het beroepsprofiel van een BI-er
door JCore te voorzien van realistische adviezen en aanbevelingen die haalbaar zijn voor het
afstudeerbedrijf. Ook heb ik mij niet alleen gefocust op de aanwezige technische kennis van JCore, maar
heb ik ook gekeken naar de capaciteiten van het afstudeerbedrijf en de financiële aspecten die een rol
spelen bij de implementatie van een nieuw CMS pakket. Het onderzoek betreft niet alleen oplossingen
voor de huidige klanten, maar in het onderzoek focus ik ook op potentiële klanten waar JCore zich in
toekomst op wil focussen. Voor het onderzoek heb ik getracht gebruikt te maken van zoveel mogelijk
kwalitatieve bronnen bestaande uit actuele internetbronnen, diverse boeken, externe expertise en het
opzetten van de testomgevingen op de huidige platforms van JCore.
Daarbij heb ik gezorgd voor de vertaling van alle functionele eisen en wensen van de klanten naar de
technische eisen en wensen. Heb ik alle uitwerkingen van de afstudeeropdracht weten te documenteren
in de vorm van een productverslag waarvan het afstudeerbedrijf gebruik kan maken voor de uitwerking
van de vervolgstappen. Tenslotte heb ik gebruikt gemaakt van projectmiddelen om kwaliteit te
waarborgen door regelmatige voortgangscontrole, gebruik te maken van een externe coach en het
toepassen van timemanagement om op tijd de urgente en belangrijke activiteiten af te ronden.
Evaluatie
Het afstuderen in mijn eigen bedrijf is niet meegevallen. Heeft mij ontzettend veel energie gekost om op
de geplande schooldagen mijn hoofd er goed bij te houden voor mijn afstudeeropdracht. Deze vorm van
afstuderen werkt is zwaar en levert soms frustraties op. Je wil namelijk ondernemen en niet om de paar
dagen op school zitten om een conclusie te schrijven voor een verslag. Terugkijkend op de afgelopen
maanden moet ik eerlijk zeggen dat ik er doorheen ben gekomen door de maandelijkse
voortgangscontrole met Marga Jacobs. Hierdoor werd ik extra gestimuleerd en had ik het gevoel
gekregen dat er wel degelijk interesse was in de afstudeeropdracht die ik uitvoerde. De betrokkenheid
van een externe coach waar ik ook mijn stukken naar verantwoordde werkte hier ook aan mee.
De voordelen van het afstuderen in me eigen bedrijf heeft er wel toe geleid dat ik allerlei
projectmethodieken in de praktijk heb kunnen toepassen, waarbij je vervolgens ook ervaart wat de
effecten hiervan zijn. Het onderzoek zoals ik deze nu heb uitgevoerd heeft me geleerd dat het noodzaak
is om projecten op een professionele manier aan te pakken. Ik kan me bij JCore een aantal kleine
projecten herinneren die doelloos zijn ontstaan en vervolgens nergens toe hebben geleid en alleen maar
geld hebben gekost. Ik merk nu ook dat wanneer ik relevante en actuele theorie bestudeer, dat ik
constant de relatie leg met mijn eigen praktijksituatie en met de omgang met Murat en de stagiairs.
Terugkijkend op mijn oplevering ben ik tevreden over de manier van documenteren en heb ik het gevoel
dat ik hier zeker op vooruit ben gegaan. In mijn vorige afstudeeropdrachten ging meer tijd zitten in het
uitvoeren van mijn opdracht dan in het documenteren. Nu de focus op de afstudeeropdracht en het
documenteren meer in balans was, heb ik meer tijd kunnen vrijmaken voor de structuur en volledigheid
van de inhoud van mijn verslagen.
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Een belangrijk leerpunt uit deze afstudeeropdracht die ik graag ook wil bijhouden voor in het
bedrijfsleven, is de combinatie theorie en praktijk.
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7 Bijlagen
7.1 Bijlage – Uitstroomprofielen
Middels de uitstroomprofielen worden accentverschillen aangebracht; maar deze beschrijving van de
competenties van de major geldt voor elke student van de opleiding Academie voor ICT en Business.
Binnen het BI profiel zijn 4 uitstroomprofielen te onderscheiden: bedrijfsinnovator,
informatiemanager, mediamanager en informatiespecialist.
Bedrijfsinnovator



Een bedrijfsinnovator houdt zich bezig met en is in staat tot:



(Her)ontwerpen, ontwikkelen en op elkaar afstemmen van strategie, bedrijfsprocessen en
management- en organiseerprocessen.



Expliciet betrekken van de mogelijkheden van ICT, herkennen van ICT als veroorzaker /
trigger voor veranderingen.



Onderzoeken, diagnosticeren, adviseren m.b.t. omgeving en strategie, de organisatieinrichting en de primaire bedrijfsprocessen, de inzet van ICT en leefbaarheid van de
organisatie. Gericht op onderlinge afstemming om doel organisatie te behalen








Kennis, vaardigheden en ervaring van strategische impact gecombineerd met die van:
ICT toepassingen
Procesherontwerp
Organisatie-inrichting
Management-, beheer- en sturingprocessen
Implementatie en verandering

Informatiemanager
 De informatiemanager is verantwoordelijk voor een adequate informatievoorziening en ICT
infrastructuur;
 hij vervult een spilfunctie tussen ICT- en het bedrijfsdomein.


Een informatiemanager kan de informatiebehoefte op strategisch, tactisch en operationeel
niveau vertalen naar functionele / technische specificaties ten behoeve van systeemontwerp.



De informatiemanager vertaalt bedrijfs-/informatiestrategie naar informatiebeleid/-planning
en draagt zorg voor de kwaliteit van de informatievoorziening door middel van de inrichting
van een adequate ICT-architectuur/- infrastructuur en – serviceorganisatie.



Stelt hiertoe meerjarige ICT plannen en begrotingen op en bewaakt de realisatie.



Adviseert het bedrijfsmanagement ten aanzien van innovaties op het terrein van
(management)informatievoorziening en de bedrijfsmatige / veranderkundige gevolgen van
een mogelijke implementatie.

JCore IT Solutions V.O.F.

Mediamanager




Nieuwe technologie zorgt voor verandering in de manier van communiceren. Denk hierbij
aan:
Internet (IP, VOIP, streaming media)
Mobiele telefonie (umts, sms, etc)



Door de toepassing van de juiste media in de communicatie naar de klanten en andere
doelgroepen (zowel intern als extern) wordt meerwaarde gerealiseerd waardoor het
concurrerend vermogen van bedrijven toeneemt.



De mediamanager houdt zich bezig met en is in staat tot:



De mediamanager helpt en adviseert bij het ontwikkelen van een communicatie/mediabeleid
en de afstemming daarvan op de bedrijfsstrategie en bedrijfsprocessen.



De mediamanager onderzoekt, analyseert en realiseert de inzet van (nieuwe) media / nieuwe
technologie in het communiceren naar de klanten en andere doelgroepen (zowel intern als
extern) én t.a.v. strategie en organisatieprocessen.

7.2 Bijlage – Timemanagement 4 vormen
Vorm 1 Belangrijk en urgent.
Dit heeft prioriteit en moet gehandhaafd worden. Dit heeft betrekking op noodzaak
Voorbeelden:
 Crisissituatie
 Levensgevaarlijke noodzaak
 Projecten met deadlines
 Last minutes voorbereidingen voor geplande activiteiten
Vorm 2 Belangrijk maar niet urgent
Hier zal te allen tijde op gefocust moeten worden. Dit heeft betrekking op kwaliteit en persoonlijke
leiderschap
Voorbeelden:
 Voorbereidingen en planningen
 Maatregelingen
 Oefeningen
 Relatiesopbouw
 Recreatie / ontspanning
Vorm 3 Niet belangrijk maar urgent
Deze vormen zullen zo veel mogelijk vermeden moeten worden. Dit heeft betrekking op verleiding
Voorbeelden:
 Onderbrekingen, een of ander telefoontje
 Een ene email of een onbelangrijk verslag
 Een onbelangrijke bijeenkomst
 Een vaak voorkomend probleem
 Populaire activiteiten
Vorm 4 Niet belangrijk en niet urgent
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Deze vormen zullen zo veel mogelijk vermeden moeten worden. Dit heeft betrekking op verspilling
 Junk mail
 Tijdverspillingen
 Tussenuitjes
 Niet belangrijke TV programma’s
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7.3

Bijlage - Risicoanalyse
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7.4 Bijlage - TGKIO
De factoren TGKIO worden als volgt toegepast:
Tijd
Het project is opgedeeld in fasen met daarbinnen hoofdactiviteiten. Voor iedere hoofdactiviteit kan
een opdeling in activiteiten zinvol zijn, zodat gestuurd kan worden op relatief kleine tijdseenheden.
Door de activiteiten af te ronden, wordt ook de bestede tijd zichtbaar en kunnen eenvoudig planning
en realisatie worden vergeleken. Omdat gewerkt wordt met relatief korte tijdspannes zijn
afwijkingen sneller zichtbaar en wordt het risico van grote verschillen beperkt.
Tijd dient op twee manieren benaderd te worden: doorlooptijd en bestede tijd. In het eerste geval
wordt gestuurd op de periode waarbinnen een activiteit afgerond dient te zijn in verband met
mijlpalen, afhankelijkheden, resources en doeldata. Hierdoor wordt het kritische pad duidelijk en kan
beoordeeld worden welke gevolgen een mogelijke afwijking heeft. In het tweede geval gaat het om
de hoeveelheid beschikbare en geplande tijd voor een activiteit in relatie tot de bestede tijd.
Hierdoor wordt meer/minder werk zichtbaar, waardoor de eventuele financiële consequenties
zichtbaar worden.
Via een Gantt-chart is inzichtelijk te maken welke afhankelijkheden er zijn, welke doorlooptijden er
zijn en wat het kritische pad is. Op basis van een voortgangsrapport die de werkelijkheid met de
planning vergelijkt, is deze voortgang te bewaken. Daarnaast is een overzicht van alle activiteiten in
combinatie met de uitvoerende resources van belang, waarin geplande en gerealiseerde tijd wordt
gevolgd. Hiermee wordt de voortgang qua tijd gevolgd.
Geld
Op basis van de benodigde tijd is een deel van de projectfinanciën zichtbaar en kan de planning
versus realisatie worden gevolgd. Hierin dient onderscheid gemaakt te worden in zogenaamde "outof-pocket" kosten en interne kosten. De eerste post betreft de kosten die gemaakt worden voor het
inhuren van externe resources. De tweede post kan een intern tarief zijn voor eigen mensen, een
inschatting van gederfde inkomsten of een combinatie.
Daarnaast behoren de aanschaf van licenties en hardware, het huren van hulpmiddelen
(bijvoorbeeld: voor het moment van in productie gaan kan een feestelijke actie op een leuke locatie
ondersteunend werken voor de motivatie van het gebruik) tot de kostenposten. Ook hiervoor is een
overzicht van gebudgetteerde kostenposten en de realisatie een goed hulpmiddel om dit te bewaken
Kwaliteit
Kwaliteit bewaken in een project is belangrijk, echter kwaliteit is een subjectief begrip. In principe
gaat het om het volgende: indien datgene wordt gedaan wat is afgesproken, kan gesproken worden
van kwaliteit. Echter, hierin is geen echte meetbaarheid afgedekt. Kwaliteit zal beoordeeld moeten
worden op basis van de gestelde doelen en de beoogde resultaten. Voor het meetbaar maken van de
kwaliteit zal de test- en acceptatie werkgroep een belangrijke rol gaan spelen. Via deze groep worden
mijlpalen ter acceptatie beschikbaar gesteld, die vervolgens door de projectgroep formeel
geaccordeerd moeten worden. Met andere woorden, het accepteren van de mijlpalen vormt het
middel om kwaliteit te bewaken.
Informatie
Zonder informatie is een project niet te besturen. Denk aan het communiceren van de plannen en de
resultaten aan de gebruikers. Daarnaast moet gedacht worden aan de voortgangsrapporten,
overlegmomenten, etc. In de verschillende groepen zal continu bepaald moeten worden welke
informatie gecommuniceerd zou moeten worden en aan wie dat gericht moet zijn.

JCore IT Solutions – Avans Hogeschool

JCore IT Solutions V.O.F.

Organisatie
De projectorganisatie dient ervoor te zorgen dat het project wordt gerealiseerd. De
projectorganisatie bestaat uit een kerngroep van mensen, die gepland en op ad hoc basis wordt
aangevuld voor bepaalde activiteiten. Op basis van voortgangrapportages en overleg kan worden
bewaakt of de projectorganisatie de juiste is.
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7.5 Bijlage - Antwoorden en vragen van St. Antenna
E-mail verkeer met St. Antenna
Gebruiken jullie naast Drupal ook andere CMS systemen? Ja, waarom?
Cobra is ons eigen OS CMS, we gebruiken dat voor complexe database operaties (veel data I/O en
scripting of te wel als er geen Drupal modules voor zijn)
Wordpress gebruiken we voor eenvoudige websites, een WP CMS inrichten is bij ons incl. Domein
en aanpassing van een bestaand gratis theme 500 Euro. Maar de trend is dat wel zelfs Drupal CMS al
inzetten in sites vanaf 1500 Euro.
Voldoet Drupal als een CMS in alle opzichten? Nee, in welke opzichten niet?
Robin zal zijn kant belichten, vanuit klantcontact vind ik wel dat er omdat het om een zeer robuust
en extended CMS gaat er veel meer inrichtingswerkzaamheden nodig zijn.
Drupal is op dit moment technisch het meest geavanceerde & krachtige open source CMS. Dat zit
hem in de uitstekende betrouwbaarheid, veiligheid, technische kwaliteit en modulaire opbouw. Dat
laatste betekent ook dat een “kale” Drupal niet zoveel spectaculairs doet. Om Drupal tot zijn recht te
laten komen, is het zaak de juiste (open source, altijd gratis) modules voor de gewenste
functionaliteit te kiezen & deze vervolgens naar wens te configureren. In het geval er heel specifieke
wensen zijn is het mogelijk zelf buitengewoon krachtige modules te schrijven.
Examiner.com <http://examiner.com/http://www.menshealth.com/
http://www.cnngo.com/ http://www.economist.com
http://www.fastcompany.com/en bv http://www.whitehouse.gov/
<http://www.whitehouse.gov/zijn enkele voorbeelden van grote Drupal sites.
Welke technische kennis is er minimaal nodig om Drupal te kunnen inrichten tot een professionele
site?
Robin?
Hangt allemaal erg af van je wensen. Een eenvoudige site, bv een blog, met een eenvoudig ontwerp,
door Antenna geplaatst met ons Aegir systeem, vraagt geen technische kennis van de client& is voor
een editor snel onder de knie te krijgen. Een grote site als een van de bovenstaande vraagt een team
van ontwerpers, mysql/apache server admins&php/drupal programmeurs.
Kortom, het hangt af van je wensen & hoe de taakverdeling voor wat betreft
bouw/onderhoud ligt (wil je zelf ook coden? wil je dat laten doen? wil je
een standaard ontwerp? een aangepast standaard ontwerp? een speciaal design?
custom functionaliteit? etc. etc. )

Wat is er op gebied van beveiliging belangrijk bij een CMS systeem.
Welke maatregelingen nemen jullie bij het hosten van een CMS systeem?
We hosten enerzijds Drupal cliënts op een aparte Productie server en
gebruiken een andere server voor Drupal ontwikkelaars. We onderhouden Drupal ook binnen een
versie met de benodigde en noodzakelijke upgrades en updates. Waar nodig ook de gebruikte
modules.
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Dat doen we niet alleen bij sites die wij gebouwd hebben met Drupal maar ook voor diverse andere
ontwikkelaars en Drupal klanten omdat bouwers meestal geen zin in onderhoud hebben en de
meeste ISP ook geen Drupal management erbij leveren, bij ons dus wel.
In welke opzichte onderscheidt volgens jullie een Drupal met een commerciële CMS?
Robin? (Zijn er andere CMS die te vergelijken zijn? ;-)
Er zijn weinig nadelen van Drupal te bedenken tav een commercieel CMS. Alle functionaliteit die een
commercieel CMS kan bieden, biedt Drupal met grote zekerheid eveneens, met dank aan de
modulaire structuur. Extra voordeel is de enorme, internationale & zeer professionele Drupal
community. Drupal.org kent bijvoorbeeld een miljoen users. Dat betekent dat Drupal geen
“vendorlock-in” kent. Het is altijd mogelijk met je Drupal site naar een ander op Drupal gericht bedrijf
te stappen, als daar reden voor zou zijn.
Voor eenvoudige, out of the box sites (met name blogs) is Wordpress ook een prima mogelijkheid.
Joomla geeft wat meer opties direct bij installatie, maar kan technische problemen op gaan leveren
als je wat uitgebreidere mogelijkheden wenst. Bijkomend nadeel is dat Joomla extensies vaak geld
kosten & het architectonisch minder solide in elkaar steekt dan Drupal.
TYPO3 is in Duitsland erg groot, maar heeft een onnodig ver geabstraheerde
architectuur. Je moet al snel met een speciale scripttaal aan de slag, TypoScript. In mijn ervaring is
het veruit het lastigste te buigen naar je wensen. Samenvattend doet TYPO3 overbodig ingewikkeld,
waar het eenvoudiger zou kunnen.
Vanuit mijn ervaring is Drupal met stip de beste keuze voor sites die meer kunnen dan alleen bloggen
& wat basisfunctionaliteit.
Welke implementatie methodieken passen jullie toe bij het implementeren van Drupal bij een
organisatie?
Robin? Hij zal hier in gaan om Agile Development met 2-wekelijkse iteraties, ondersteuning met een
CRM (Redmine) voor alle support en management en Aegir om Drupal binnen ons server park te
beheren, updaten, clonen etc. Etc.

PS
We zijn ons duidelijk in de Drupal hosting markt aan het profileren en zien met grote tevredenheid
dat grotere ontwikkelaars ons ook vinden voor het hosten van hun klanten.
We bouwen hier met 2 mensen aan Drupal sites en 1 persoon doet daarnaast de enduser support
net

JCore IT Solutions – Avans Hogeschool

JCore IT Solutions V.O.F.

7.6 Bijlage – plan van aanpak

Plan van aanpak
Project: Afstudeeropdracht Jcore CMS

Bedrijf: Jcore IT Solutions
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2 Versiebeheer
Inleverdatum
25-10-2010
15-11-2010

Versie
1.0
1.1

Aanpassingen




Spellingfouten en schrijffouten corrigeren
Opdrachtergever verandert van Avans Hogeschool naar JCore IT
Solutions
Toevoeging van versiebeheer
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3 Achtergronden
De afstudeeropdracht wordt uitgevoerd in het afstudeerbedrijf JCore IT Solutions waar ik ook
mede-eigenaar van ben. De afstudeeropdracht is een initief van docent Marga Jacobs en van mij
om binnen het afstudeerperiode in mijn eige bedrijf af te studeren. Samen hebben wij een
afstudeeropdracht opgesteld welk aansluit bij een van de JCore dinesten, namelijk CMS
implementatie en ook aansluit bij mij beroepsprofiel als Bedrijfskundige informatica student.

Dit project wordt door één persoon uitgevoerd. Binnen dit opdracht ben ik opdrachtgever en
ook opdrachtnemer / verantwoordelijk, maar van een extra opdracht binnen mijn
afstuurdeeropdracht bij Administratiekantoor Hanbey is Ahmed Bayzetas opdrachtgever en
JCore IT Solutions opdrachtnemer.

JCore ( JCoreIT Solutions) is een jong IT bedrijf die diverse IT-diensten biedt aan MKB en particulieren.
JCore bestaat in zijn huidige rechtsvorm sinds februari 2010 en is gevestig op het industrieterrein van
Breda-Noord. Het bedrijf is een VOF en wordt gerund door twee eigenaren die voorheen allebei hun
eige eenmanszaak runde. Naast mij is Murat Celik een mede eigenaar en zijn wij beide
verantwoordelijk voor JCore. Murat Celik zal tijdens het afstudeerperiode betrokken zijn met de
opdracht en zijn input leveren als technisch informaticus. Murat Celik is gespecialiseerd in
webhosting en biedt alle technische medewerking bij installaties van CMS en andere webapplicaties.

JCore biedt de volgende diensten aan:







Verkoop hardware & software
PC Service
Systeembeheer
Webhosting
Webdesign / CMS
Camerabeveiliging

Onder de dienst webdesign wordt er voor geavanceerde webapplicaties gebruik gemaakt van Joomla
CMS systemen. Joomla is een vrij, opensource-CMS en is geschreven in PHP programmeertaal en
werkt met een MySQL-database. De afgelopen drie jaar zijn er door JCore tientallen websites
gebouwd met dit CMS systeem. De ervaringen met Joomla zijn positief. Naastdat het systeem gratis
is, is er groot community online die diverse modules aanbieden om Joomla van extra
functionaliteiten te kunnen voorzien.

JCore IT Solutions – Avans Hogeschool

Plan van Aanpak Afstudeeropdracht JCore CMS
pagina 4
Naast Joomla zijn er talloze andere CMS systemen op de markt. De ervaring en de kennis van deze
andere systemen is er bij JCore niet, alhoewel “de voor ons onbekende pakketten” op de markt erg
populair zijn. Het is daarom voor belang dat JCore de kennis over diverse CMS systemen in huis heeft
om de klanten te kunnen voorzien van de juiste CMS systemen.
Door middel van dit opdracht zal JCore de dienst CMS implementatie kunnen uitbreiden en zich
specialiseren in andere CMS systemen. Daarbij zal JCore aan een groter publiek zijn diensten kunnen
aanbieden.
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In het document zijn de volgende zaken beschreven:










De afstudeeropdrachtomschrijving
De activiteiten binnen het afstudeerperiode
De scope van de afstudeeropdracht
Eindresultaat en eindproducten
De kwaliteitsbewaking en waarborging
De betrokkenen
Verantwoordelijken en hun verantwoordelijkheden
De kosten en baten overzicht
De risicoanalyse
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4 De projectopdracht
JCore heeft zich de afgelopen jaren enkel verdiept in CMS van Joomla. Naast de positieve ervaringen
met dit systeem beseft JCore wel dat er wellicht betere systemen zijn dan Joomla. Metname beter op
punten zoals gebruikersvriendelijke front-end en front-end voor de gebruiker en de webdesigner,
instellen van functionaliteiten, overzichtelijkheid, uitbreidingen, stabiliteit, etc.

De afstudeeropdracht bestaat uit een onderzoek naar diverse CMS die aansluiten op de wensen van
onze klanten en waarover JCore ondersteuning kan bieden. De afstudeeropdracht bestaat uit het
volgende:






onderzoek naar diverse Open Source en Commerciele CMS (Web Content management
systemen)
eisen en wensen van CMS gebruikers onderzoeken
een pakketselectie opstellen waaruit een keuze gemaakt kan worden uit de meest geschikte
CMS die JCore kan bieden aan zijn klanten.
de dienst JCore CMS indien nodig aanpassen
CMS impementatie uitvoeren (Case administratiekantoor Hanbey uitvoeren)

4.1 Hoofdvragen
In de afstudeeropdracht zullen de volgende hoofd - en subvragen beantwoord worden.

Wat is een CMS en waar wordt het voor gebruikt?
Wat zijn de meeste gebruikte CMS systemen op de markt?
Hoeveel CMS systemen zijn er. Wat zijn de meest populairste CMSsystemen?
In hoeverre kan JCore CMS systemen implementeren en ondersteuning bieden?
Welke kennis en capaciteit is er nodig om CMSsystemen te kunnen implementeren op werkgebieden
zoals consultancy, programmering, interfacetraining en nazorg?
Wat eisen de klanten van JCore van een CMS systeem?
Eisen en wensen van CMSsystemen van klanten van JCore verzamelen?
Welke CMSsysteem gaat JCore aanbieden aan zijn klanten?
In welke CMSsystemen zal JCore zich specialiseren?
Welke methodiek zal bij pakketselectie het meest geschikt zijn voor CMS implementaties?

JCore IT Solutions – Avans Hogeschool

Plan van Aanpak Afstudeeropdracht JCore CMS
pagina 7
4.1.1 Eindproducten






Orientatieverslag / Procesverslag van afstudeerstage
Bijlage: Plan van Aanpak
Productverslag JCore CMS
Bijlage: Pakketselectie met advies welke cms geschikt is voor JCore CMS
Bijlage: Functioneel ontwerp: CMS Administratiekantoor Hanbey





Demo van JCore CMS
Documentatie en installatiehandleidingen over de geschikte CMS voor JCore
Klanten opnieuw kennis laten maken met Jcore CMS
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5 Projectactiviteiten
De projectactiviteiten is opgesteld met behulp van een WBS (Work Breakdown Structure). Hiermee
zijn de activiteiten van het afstudeeropdracht schematisch weergegeven.
Deze methode wordt toegepast omdat het heel duidelijk een overzicht weergeeft van activiteiten
binnen het project op elkaar volgen.

Plan van Aanpak

Planning

Logboek

Onderzoek
gebruikers CMS

Inventariseer Case
Adminstratiekanto
or hanbey

Start
productverslag

Start
Procesverslag

Onderzoek CMS
Open Source /
Commercieel
Opstellen
functioneel
Ontwerp
Interne ondezoek
CMS capeciteit
JCore

Uitvoeren
pakketselectie
CMS

Uitbrengen advies

Verslaglegging /
afronden proces
en productverslag
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6 Projectgrenzen
Het afstudeerproject zal halverwege september 2010 van start gaan. Indien er geen uitloop of
vertraging is, zal de afstudeerstage duren tot 31 januari 2011. Het afstuderen duurt in totaal 20
weken. Mocht de afstudeerstage vertraging oplopen door werkzaamheden, dan zal de stage verlengd
worden en wordt geschat in juni 2011 afgestudeerd te kunnen worden.

In dit afstudeeropdracht wordt met CMS, WCMS (webcontent management systeem) bedoelt. Het
aanmaken van content, het combineren van content met een sjabloon en dit publiceren naar een
website. CMS kent vele varianten waardoor makkelijk een misverstand over gemaakt kan worden.
Het opdracht en onderzoek beperkt zich dus enkel tot WCMS. Het zal in alle documenten wel naar de
algemene term CMS genoemd worden.

Tijdens het onderzoek zal er wel naar andere varianten van CMS gekeken worden om een goed beeld
te krijgen van de verschillen tussen die systemen. Dit is geldt voor enkel in de orientatiefase en niet
voor het gehele project.

Aangezien de hoeveelheden CMS zal bij het proces shortlistselectie hooguit 3 CMS gekozen mogen
worden om verder onderzocht te worden.

Het project heeft geen toegewezen budget en daarbij wordt vanuit gegaan dat ik alle
werkzaamheden vrijwillig uitvoer en daarbij gebruik kan maken van alle faciliteiten die JCore aan de
afstudeeropdracht beschikbaar kan stellen.

Het eindproduct zal een CMS zijn waarbij de capaciteit van JCore ondersteuning en specialisme aan
kan bieden bij technische inrichting tot nazorg van het systeem.

Het eindproduct zal bruikbaar moeten zijn en ingezet moeten worden als een product die JCore kan
verkopen aan de klant.
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7 De producten
Producten en tussenproducten die opgeleverd worden. Zie planning wanneer producten en
tussenproducten worden opgeleverd.








Plan van aanpak
Planning
Orientatieverslag
Productverslag Onderzoeksrapport / pakketselectie
Productverslag Bijlage Functioneel Ontwerp
Procesverslag
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8 Kwaliteit
De kwaliteit van het eindproduct voor JCore CMS zal moeten voldoen aan de vooraf opgestelde
criterialijst. Deze criterialijst kan pas vastgelegd worden wanneer het onderzoek naar CMS is
uitgevoerd. Samen met de input van (potentiele) klanten en de medewerkers van JCore kan
vervolgens een pakketselectie opgesteld worden. Als het eindproduct dan voldoet aan de
criteriaselectie kan er gegarandeerd worden dat de kwaliteit is gewaarborgd.

Controle en input van begeleiders.
De afstudeerperiode wordt begeleid door Freek Freije. Freek zal mijn tussentijdse werk die ik naar
het opstuur controleren en mij bij sturen, adviseren etc... waar nodig is.
Producten die door Freek goedkeurd zullen vervolgens wekelijks / minimaal twee keer per maand
met schoolbegeleidster Marga Jacobs met de voortgangsgespreken doorgenomen worden.

Murat Celik (medewerker) zal zijn input brengen bij gewenste systeemeisen van CMS applicaties en
de installaties hiervan. Hiermee zal ook de kwaliteit bij de technische ondedelen aansluiten bij de
wensen van JCore CMS

Voor de implementatie van de CMS bij Administratiekantoor zal gebruikt worden van RUP (Rational
Unified Proces). Een methode dat het project leidt van analyse naar ontwerp, naar bouw en
vervolgens naar test. De kern van RUP het in een zo vroeg mogelijk stadium indentificeren van
mogelijke risco's en vanaf het begin daaraan aandacht te besteden.
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9 De projectorganisatie
Afstudeerbedrijf
JCore IT Solutions
Verantwoordelijk
Beschikbaar stellen van benodigde werkmateriaal.

Projecteigenaar:
Richard van Herwijnen (Afstudeerstagiair)
Verantwoordelijk
Opleven van afstudeerproducten

Opdrachtgever JCore CMS:
JCore IT Solutions Richard van Herwijnen, Murat Celik
Verantwoordelijk
Voorzien van medewerking en input voor gewenste eindproduct.

Opdrachtgever CMS van Hanbey Administratiekantoor:
Ahmed Beyaztas
Verantwoordelijk
Voorzien van medewerking en input voor gewenste eindproduct.

Schoolbegeleider:
Marga Jacobs
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Verantwoordelijk
Begeleiding en advies bij afstudeerperiode en tussentijdse oplevering van producten

Stagebegeleider:
Freek Freije
Verantwoordelijk
Eerst aanspreekpunt voor vragen en advies
Begeleiding en advies bij afstudeerperiode en tussentijdse oplevering van procuten.

Externe projectleden:
Murat Celik
Verantwoordelijk
Ondersteuning bieden bij technische onderdelen van CMS installaties
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10 Planning
Voor het afstudeerperiode wordt er gebruikt gemaakt van twee planning die parallel naast lopen. De
opdracht van JCore CMS en de implementatie van Hanbey. Voor de planning wordt er gebruikt
gemaakt van MS Project. De planning is opgenomen in de bijlage.
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11 Kosten en baten
Kosten
Het uurtarief van JCore bedraagt EUR 50,- excl btw.
We gaan ervan uit dat in het afstudeerperiode 20 volle uren per week aan het project wordt gewerkt.
Het afstudeerproject duurt 20 weken.

50 x 20 uur x 20 weken = EUR 20.000,-

Grof geschat kost het project EUR 20.000,- los van materialen, rijkosten en medewerking van andere
personeelsleden van JCore.
Indien het afstudeerperiode wordt verlengd, wordt de kosten verdubbeld en bedraagt dit EUR
40.000,-

Bijkomende kosten afhankelijk van de verleging van de afstudeer periode:
School kosten 1700,Studieschuld 3310,-

Totale kosten: EUR 45010,-

Kosten materiaal
De kosten voor het materiaal kunnen verwaarloosd aangezien materiaal niet speciaal voor
afstudeeropdracht wordt aangeschaft, maar ingebruik is van JCore en materiaal dat aangeschaft
wordt op aanbeveling van de afstudeeropdracht uiteindelijk voor de zakelijke doeleinden van JCore
wordt gebruikt. De materialen zijn hieronder opgesteld.
- Dataverkeer testomgevingen CMS
- Schijfruimte voor testomgevingen
- Telefoonkosten gesprekken met klanten en CMS bedrijven
- Rijkosten naar klanten en CMS gebruikers en Webdesign / CMS bedrijven
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Baten

De afstudeerperiode betekent een uitbreiding en optimalisering op het pakket van JCore CMS en een
verreiking in kennis op gebied van CMS.
De baten en voordelen van dit afstudeerperiode is afhanelijk van het CMS systemen er na dit periode
ingevoerd worden.

Als we van een scenario uit kunnen gaan kunnen we het volgende beredeneren;
een gemiddelde CMS levert EUR 1500,- op.
Als JCore op jaarbasis 10 van deze opdrachten ontvangt zal de kosten bij een verleging van de
afstudeerperiode binnen 3 jaar terug verdient kunnen worden.

Uiteraard kunnen de kosten van een CMS verhoogd worden naar mate JCore meer kennis en ervaring
heeft opgebouwd en zullen de kosten van de afstudeerperiode eerder terugverdiend worden.
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12 Risico’s
Voor het afstudeeropdracht is risicoanalyse overzicht opgesteld. Deze overzicht is opgemaakt in
Excel. Voor deze risicoanalyse is een standaard methode van Grit Projectmanagement toegepast.
Zie bijlage 13 voor een volledig ingevuld risicoanalyse.
Deze risicoanalyse is er gekeken naar de volgende aspecten:






Tijdsfactor
complexiteit van het project
projectgroep
projectleiding
duidelijkheid van het project

Na het invullen van de risicoanalyse in het Excel bestand is het risicopercentage berekend met de
waarde 18,94%. Dit geeft aan dat er risico's zijn, maar dat deze vrij laag zijn.
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13 Bijlage Planning
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14 Bijlage risicoanalyse
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