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HET PROJECT

Definiering
Een zo klein mogelijke, logisch afgeronde en op 
middellange termijn uitvoerbare activiteit waarin 
verschillende hulpbronnen worden aangewend 
teneinde één of meer economische doelen na 
te streven. 

Bestaande 
“ongewenste”
situatie

PROJECT
Toekomstige
“gewenste”
situatie



Een logisch afgeronde eenheid
• een project mag niet te veelomvattend zijn, 

maar ook niet te beperkt. 
• een suikerriet project zal eveneens een 

suikerfabriek moeten omvatten. 
• een sinaasappelteeltproject behoeft geen 

sappenfabriek te omvatten.
• het verschil is dat suikerriet niet wordt 

verhandeld terwijl sinaasappels wel. 
• Algemeen: wanneer projecten zo nauw met 

elkaar verbonden zijn dat zij niet zinvol 
gescheiden kunnen opereren worden ze als 
project geanalyseerd.



"Investering" is geen kenmerk van een project

• Investering = het creëren van een kapitaalgoed 
waarvan de baten over een periode van meer dan een 
jaar plaatsvinden.

• Hoewel de vermelde activiteit in het algemeen leidt tot 
een investering, beperkt een project zich aan de 
kostenkant niet daartoe. Er vinden namelijk ook 
lopende uitgaven plaats. 

• De investering verschilt in het kostenbeeld per project. 
Vb. Aanleg brug = initiele investering met weinig 
lopende kosten. AIDS voorlichting = het omgekeerde.



With en Without
• De projecteffecten: een vergelijking tussen de 

situatie zoals die bij projectuitvoering ontstaat 
(with) en de situatie die zou zijn ontstaan 
zonder (without) uitvoering. 

Before en After
• Dit is niet hetzelfde als het vergelijken van de 

situatie na (after) projectuitvoering met die van 
voor (before) uitvoering. 

• Without: is de situatie die men redelijkerwijs kan 
verwachten bij afwezigheid van het project. 



Vb. waarin ook zonder het project een reeds verbeterende 
situatie of een verslechterende situatie zou doorzetten (1):

1. Before = After

2. lichtelijk toenemende trend vleesproductie. KI-project zal 
tot forse productieverhoging leiden. Niet meenemen van 
stijgende trend in de inkomens  overwaardering van de 
projectbaten leiden.
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Vb. waarin ook zonder het project een reeds verbeterende 
situatie of een verslechterende situatie zou doorzetten (2):

1. In een project die een dalende produktie trend moet stoppen 
vb. zeeweringen i/h “Guyana Sea Defense Project“ zou een 
"before-after" vergelijking deze baten niet aantonen.
2. een door verzilting trendmatige opbrengstdaling in de tijd. Het 
niet meerekenen van deze daling in het cocos moderniserings 
project leidt tot onderwaardering van de baten.
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Sunk cost
• kosten die op moment van uitvoering v/h project 

reeds gemaakt zijn of waarvan een onherroe-
pelijk besluit daartoe reeds genomen is. 

• Hoe verstandig of hoe onverstandig ze niet 
geweest zijn, ze kunnen niet meer voorkomen 
worden. 

• Anders gezegd ze komen zowel in de With als 
in de Without situatie voor. 



• Wanneer we b.v. een investeringsproject 
beoordelen bekijken we alleen de toekomstige 
baten en toekomstige kosten. 

• Zo zou het Staatsolie ethanol project profiteren van 
de eerdere investeringen door SML, maar deze 
mochten niet in het project worden opgenomen.

• Voor niet afgemaakte projecten, waarin reeds 
relatief grote bedragen zijn geïnvesteerd, is het 
verschil tussen toekomstige baten en toekomstige 
kosten voor het afmaken v/h project aantrekkelijk. 

• Ook wanneer het achteraf duidelijk blijkt dat het 
project nooit had mogen worden gestart. 



• Het veelgehoorde argument dat het project 
dient te worden voortgezet omdat er reeds veel 
in is geïnvesteerd is niet valide. 

• Anderzijds kan het voordeliger zijn een project 
halverwege te stoppen omdat de toekomstige 
baten de nog te plegen kosten niet voldoende 
goedmaken.



a) projectidentificatie en pre-selectie.
b) projectvoorbereiding en formulering.
c) projectbeoordeling ex-ante.
d) project aanbesteding, -uitvoering en -supervisie.
e) projectexploitatie.
f) projectevaluatie ex-post.
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De Logical Framework i/d Projectformulering
1.De  stakeholders analyse. 
het identificeren van alle 
relevante betrokken instanties, 
personen en groepen. 

2.De Probleemanalyse
Analyse v/d bestaande situatie waarbij Problemen in 
de directe projectomgeving op een rijtje worden gezet 
en daarna gestructureerd volgens onderlinge causale 
verbanden. Hierdoor wordt een probleem hierarchie 
("problem tree") geschetst. 

(c) Proplan Consultancy 
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3.De "doelen analyse" transformeert de 
probleem hierarchie in een "doelstellings 
hierarchie" waarbij er per probleem een doel 
wordt geformuleerd ("objective tree").

4.De "alternatieven analyse" evalueert en 
vergelijkt de verschillende schakels van de 
respectieve doelstellingen. Dit resulteert in een 
keuze van ėėn of meerdere mogelijke 
strategien (clusters) voor het toekomstig 
project. 



5. de Project Planning Matrix, ook wel de LogFrame
genoemd. 

Het bestaat uit een set van gerelateerde concepten, in 
matrix-vorm, die op operationele wijze een beschrijving 
geven van belangrijke aspecten van een project. 

Interventie 
logica 

Indicatoren Bronnen van 
Verificatie

Assumpties

Algemene 
doelstelling

Projectdoel

Resultaten

Activiteiten

Precondities



Stakeholders analyse
• Regering
• Management
• Werknemers
• Toeleveranciers
• Bustransporteurs
• Containertransporteurs
• Shipping agencies
• Aannemers
• Oude eigenaar/ Afnemer
• Nieuwe aannemers
• Schuldeisers
• Havenbeheer



Case FAI
Probleem analyse:

Financiele situatie erg slecht
Schoon water voorziening Jarikaba niet gegarandeerd

Brug Nickerie op instorten

Waterbeheer in droge tijd niet optimaal

Kantoor inrichting en administratie verouderd

Deel kabelbaan verouderd

Bestrijdingsmiddelen niet altijd beschikbaar

Ziektedruk in aanplant hoog

Nurseries verwaarloosd

Arbeiders niet gemotiveerd

Lonen zijn laag
Onvoldoende topkader

Pakloods equipment verouderd
Verouderd rollend materieel



Case FAIProblemenboom:
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Case FAI

• FAI weer winstgevend
• Schoon waterbron Jarikaba verbeterd
• Brug Nickerie gerehabiliteerd
• Kantoor inrichting verbeterd en administratie geautomatiseerd
• Kabelbaan verbeterd
• Irrigatienetwerk verbeterd
• Bestrijdingsmiddelen gegarandeerd
• Pakloods equipment vernieuwd
• Rollend machinepark vernieuwd 
• Aanplant geleidelijk aan vernieuwd
• Nurseries gerehabiliteerd
• Arbeiders zijn gemotiveerd
• Lonen zijn verhoogd
• Topkader aangetrokken

Doelen boom:
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5. de Project Planning Matrix, ook wel de LogFrame
genoemd. 

Het bestaat uit een set van gerelateerde concepten, in 
matrix-vorm, die op operationele wijze een beschrijving 
geven van belangrijke aspecten van een project. 

Interventie 
logica 

Indicatoren Bronnen van 
Verificatie

Assumpties

Algemene 
doelstelling

Projectdoel

Resultaten

Activiteiten

Precondities



• De eerste kolom presenteert de basis project-
benadering, zoals afgeleid van de doelstellings 
hierarchie. Het geeft een beschrijving van:

• de algemene doelen waartoe het project zal bijdragen;

• de specifieke projectdoelstelling die een beschrijving 
geeft van voorgestelde effecten van de project 
resultaten die bereikt zal worden;

• de resultaten/outputs die gehaald moeten worden om 
het projectdoel te kunnen realiseren;

• gedetailleerde activiteiten die uitgevoerd dienen te 
worden om tot resultaten te komen.



• De tweede kolom geeft een overzicht van de 
verifieerbare indicatoren (OVI) voor elk der 
doelen (resultaat, projectdoel, algemeen doel). 

• Hierdoor kan de mate waarin een bepaald doel 
is bereikt worden gemeten. 

Een indicator beschrijft in verifieerbare eenheden:

• de kwantiteit (Q): hoeveel (start en doelwaarde)
• de kwaliteit (Q): wat
• de tijdsperiode (T): wanneer
• de doelgroep: wie 
• de plaats: waar

Meten is Weten…
en 

Gissen is Missen



• De derde kolom omvat de verificatie bronnen 
(MoV) waarin alle databronnen nodig voor 
vaststelling v/d bereikte effecten zijn vermeld.

• De vierde/ laatste kolom omvat sleutelfactoren 
welke buiten de directe projectcontrole vallen 
maar van essentieel belang zijn voor het 
succes van het project (Assumpties). 

• De preconditie is een voorwaarde waaraan 
voldaan moet worden alvorens de project 
activiteiten kunnen worden opgestart.



 



killer assumption
Assumpties worden stapsgewijs gedefinieerd:

• Identificeer doelen die niet door de intervention 
logic worden weergeven maar belangrijk zijn 
voor een succesvol verloop van de operatie. 

• Probeer het belang van externe factoren en de 
waarschijnlijkheid van assumpties in te 
schatten. 

• Is het belangrijk en de waarschijnlijkheid van 
optreden wordt laag ingeschat dan zal het 
project dienen te worden geherformuleerd 
aangezien het een killer assumption betreft.



Conclusies
• De juiste afbakening is van cruciaal belang voor 

de calculatie van de projectkosten en -baten.

• Het is goed om de verschillende fasen die een 
project doorloopt te kunnen onderscheiden.

• De Logical Framework methode geeft een 
systematische benadering om doeltreffende 
projecten te formuleren.

• Daarna kan met dezelfde Logframe de 
uitvoering van het project worden gemonitoort 
en ook geevalueerd.



LogFrame Rehabilitatie FAI
Interventie logica Indicatoren Bronnen  

Verificatie
Assumpties

Alg. 
doel-
stelling

Deviezen
verdiensten
verhoogd

Exporten toegenomen
van US$ 2 mln naar
US$ 44 vanaf jaar 5

Handels
balans

Project
doel

Herstel
winstgevende
bacovenproductie
door rehabilitatie
productiefaciliteiten

Rendement op 
investering is 12% en
NKW (n=6%) 
bedraagt US$ 15 mln

Jaarver-
slagen

EU markt is 
toegankelijk

Resul-
taten

1.Arealen weer in 
volle productie
2. Infrastructuur
verbeterd
3. Topkader
aangetrokken

--aanplant 1994 ha 
vanaf jaar 5
-Productiviteit naar 50 
Ton/ha
- Aangeschaft ATV's 
(27), Tractoren (4), 
Bedrijfsvoertuigen (5), 
Maaibalk (7), 
Taludmaaier (7);

Maand-
staten

Geen
nieuwe
ziekten

Activi-
teiten

Zie verder



LogFrame Rehabilitatie FAI
Interventie logica Indicatoren Bronnen van 

Verificatie
Assumpties

Activi-
teiten

- Voldoende
expertise 
aanwezig

Precondities Overname aandelen

Schuld kwijtschelding

Jaar 0 1 2 3 4 
Rehabilitatie kwekerijen 15000 15000 
Aanleg nieuwe aanplant 
incl. drainage 231516 3023737 2378299 1301400 

Rehabilitatie irrigatie
netwerk 66000 802000 569000 336000 

Rehabilitatie kabelbaan
netwerk 87120 607200 1879780 831600 

Vervanging pakloods
equipment Nickerie 22500 22500 22500 22500 

Vervanging pakloods
equipment Jarikaba
(compleet)

250000 250000 250000 250000 

Vervanging rollend 
materieel: 
- ATV's 54000 54000 54000 54000 
- Tractoren 35000 35000 35000 35000 
- Bedrijfsvoertuigen 87500 87500 
- Maaibalk 5250 5250 5250 5250 
- Taludmaaier 5250 5250 5250 5250 
Kantoor meubilair en IT 25000 25000 25000 25000 
Vervanging 
Ontsluitingsbrug Nickerie 750000 

Rehabilitatie Waterbron 
Jarikaba 150000 

Contingency (10%) 31252 531236 403900 391418 122860 
TOTAAL US$ 343768 5843593 4442899 4305598 1351460 



Dank u     !!!!!!!!!!!!
Nu is het tijd voor Uw vragen:


