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Doel van het document
Beschrijving van de methode voor het opzetten van een Work Breakdown Structure (WBS).
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Toepassingsgebied
Een Work Breakdown Structure (WBS) kan overal gebruikt worden waar men de werkzaamheden op
een systematische wijze wil organiseren.
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Referenties

3.1 Werkwijzebeschrijvingen
· WWB-SE-0028 Opstellen Werkpakketbeschrijving (WPB) [WW-RWS #0852]
3.2 Voorbeelddocumenten
Kijk op intranet voor best practices:
Kennis en Expertise > Kennisvelden > Projectmanagement IPM > Systems Engineering > Best
Practices
3.3 Andere documenten en hulpmiddelen
·
Procesbeschrijving Systems Engineering [WW-RWS #0681]
·
Methode Prince2
·
Methode projectmatig creëren
·
Incose handboek SE
·
Practice Standard for Work Breakdown Structures (Project Management Institute, USA)
·
NASA Work Breakdown Structure (WBS) Handbook
3.4 Sjablonen
Er is nog geen sjabloon voor een WBS. Er zijn wel sjablonen voor prestatiecontracten, DBFM en D&C.
Ook kan gebruik gemaakt worden van bestaande structuren, zoals de 7 deelprocessen in de RWS
Werkwijzer Aanleg en Onderhoud.
3.5 Ondersteunende applicaties
·
Excel: werkt makkelijk met kleurvlakken en invoegen bij uitbreiden van de WBS
·
Microsoft Word: een lijst met inspringen levert een WBS op z’n kant: In de overzichtsweergave
van Word is de automatische nummering van de werkpakketten te gebruiken. Werkpakketten zijn
makkelijk te verplaatsen.
·
Microsoft Visio
·
Mindjet Mindmanager (versie 6 of hoger bevat een WBS modus, koppelbaar aan MS Project)
·
WBS Chart Pro (koppelbaar aan Microsoft Project en Grip)
·
Grip biedt de mogelijkheid om een WBS op te zetten; invoer van (input- output-) producten en
acitiviteiten. De export loopt via WBS chart Pro gekoppeld aan MS Project.
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Inleiding
Een geordende beschrijving van te verrichten werkzaamheden is nodig om toetsbaar te kunnen weten
waar we het met elkaar over hebben en wat we doen. De WBS beschrijft alle werkzaamheden die
verricht moeten worden om het beoogde projectresultaat te halen. Het doel van een WBS is het werk
verdelen in beheersbare werkpakketten. De indeling van de WBS is afhankelijk van het system of
interest van de organisatie en kan per project verschillen. De activiteiten van alle pakketten samen
zijn het project. Deze vormen als geheel de basis voor de projectplanning en begroting.
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Met een geordende beschrijving van te verrichten werkzaamheden is het mogelijk iemand
verantwoordelijk te stellen voor de werkzaamheden en kan dit ook getoetst worden. We weten dan
met elkaar wie wat doet.
Zo’n geordende verzameling moet aan twee voorwaarden voldoen:
a) de werkzaamheden worden ondergebracht in werkpakketten (WP’s) waarbij naar behoefte een
werkpakket weer kan worden opgedeeld in onderliggende werkpakketten;
b) werkpakketten (WP’s) zijn eenduidig met elkaar gekoppeld via hun wederzijdse input en output
benoemd in het werkpakket. Deze relaties komen in de planning terug (als Finish-Start relatie)
Eenmaal beschikkend over zo’n ordening, kan deze vervolgens voor meerdere doelen gebruikt worden:
·
·
·
·
·
·
·

Opstellen van het projectplan
inzicht verschaffen in het wat en hoe door wie, en de relaties daartussen
kostenraming (ingenieursdiensten)
autoriseren van werkzaamheden; uitbesteding ingenieursdiensten (Opstellen van de planning)
eenduidige koppeling van werk met inhoud (productscope), tijd en geld
naspeurbaar en betrouwbaar communiceerbaar wijzigen van geplande werkzaamheden
beheersen van risico ‘s

De WBS definieert de scope van het project. Het is dé integrerende structuur voor projectbeheersing.
Elk projectplan of Plan van Aanpak dient een WBS met zijn belangrijkste (meest risicovolle) WPB’s te
bevatten.

5

Definities
Work Breakdown Structure (WBS)

Hiërarchische opdeling van een project in activiteiten.

Werkpakket (WP)

Een werkpakket is één element van de Work Breakdown Structure

Werkpakketbeschrijving (WPB)

De beschrijving van een set van samenhangende activiteiten met een
gedefinieerde input en output. Engels: Work Package Description
(WPD)

DP5 –
Conditionering
Input
Activiteit
Output

Work Breakdown Structure

Werkpakket (WP)

Werkpakketbeschrijving (WPB)
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Procedure/Regels

6.1 WBS-opbouw
· Een WBS is altijd compleet, de WP's beschrijven het totale project.
· Voor elke projectfase wordt een WBS gemaakt, en of geactualiseerd.
· De diepgang (het aantal niveaus) van een WBS verschilt per projectfase. De diepgang neemt toe
met de opeenvolgende projectfasen en is risico gestuurd. Daar waar het nieuwe
activiteiten/producten betreft zal je meer willen beschrijven dan van zaken die projectteam
routinematig uitvoeren.
· Het eerste, bovenste, niveau van de WBS bevat één Activiteit.
· Het tweede niveau van de WBS weerspiegelt meestal de grote werkgebieden van het project.
· De clustering van een werkpakket wordt zo opgebouwd dat je raakvlakken tussen de
werkpakketten minimaliseert.
· De WBS wordt benedenwaarts doorgezet tot het niveau overeenkomt met de details benodigd voor
toewijzing, en/of planning, en/of budget- c.q. kostenbeheer, en/of rapportering. De diepgang hoeft
niet in alle takken van de WBS gelijk te zijn.
6.2 Werkpakketten
· Van alle laagste WBS-items wordt een werkpakketbeschrijving gemaakt en van alle WBS items
waar het projectteam op wil sturen. De keuze is een samenspel tussen competenties en
communicatie in een team. Indien blijkt dat je van een WBS-item geen werkpakketbeschrijving
kunt opstellen, dan heb je te diep (activiteiten) gespecificeerd, overweeg om deze activiteit/ WBSitem samen te voegen met een samenhangend werkpakket.
· Omgekeerd is ook mogelijk. Je besluit dat een werkpakketbeschrijving slechts deels naar de markt
moet. Je ziet een risico. Creëer dan een tweede werkpakketbeschrijving waarin je een deel van het
werk beschrijft t.a.v. RWS (bv. een kerntaak) en het tweede werkpakket dat de overige activiteiten
beschrijft die naar de markt gaan. “Verzamelen van klantvraag en vertalen naar klanteisen” is een
voorbeeld. Na een risicosessie en een integrale afweging kom je tot besluit welke Werkpakketten
(integraal en risicogestuurd) worden uitbesteed.
6.3 Werkpakket Identificatie
· De titel van een werkpakket moet het doel helder maken.
· Titels van WP’s bestaan ten minste uit een werkwoord gevolgd door een zelfstandig naamwoord.
Uitzondering is toegestaan in geval van ingeburgerde, ook extern, van werkwoorden afgeleide
zelfstandige naamwoorden, bijvoorbeeld “management”.
· De nummering van WP’s geeft de positie in de WBS weer.
· Een WP heeft een nummer gelijk aan het nummer van zijn bovenliggend WP aangevuld met het
positienummer in de rij nevengeschikte WP’s onder dat bovenliggende WP: WP 1.2.5.3 bevindt zich
op het vierde niveau, als derde WP onder WP 1.2.5 op het derde niveau, als vijfde WP enz.
Ergo: Het WBS-niveau waarop het WP zich bevindt, vind je terug in het aantal velden waaruit het
WP-nummer bestaat.
· Het cijfer/getal van een veld in het nummer geeft de positie weer van het WP in de rij
nevengeschikte WP’s onder het bovenliggende WP.
· In afbeeldingen van de WBS dienen in de WP-boxen minimaal het WP-nummer en de WP-naam
opgenomen te worden.
6.4 WBS-ontwikkeling
· Zodra aan een WPB een eerste ondergeschikt WPB wordt toegevoegd, worden alle overige
ondergeschikte WPB’s toegevoegd; het bovengeschikte WPB wordt terstond leeggemaakt. Dit
voorkomt dat de betekenis van het bovengeschikte WP dubbelzinnig kan zijn. Zo'n leeg WP wordt
bij voorkeur opgenomen in de WBS. Dit soort iteraties vinden met name plaats bij het opstellen van
de werkpakketten.
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Draag zorg voor een evenwichtige opbouw van de WBS: de verhouding van het aantal WP’s van
twee opeenvolgende lagen is typisch 5 à 7. Vermijd ‘explosie-factoren’ boven de tien
Gebruik de 7 deelprocessen uit de WWA&O voor een typisch RWS project, kopieer waar mogelijk de
generieke WP’s uit de WWA&O of een organisatie specifieke (activiteiten)bibliotheek.

6.5 WBS-beheer
· Nadat een WBS is vastgesteld (toevoegen tot de Project Baseline en onder wijzigingsbeheer
brengen) worden nieuwe WP’s rechts toegevoegd om hernummering van bestaande WP’s te
voorkomen.
· Na vaststelling van de WBS worden overbodig geworden WP’s niet verwijderd, maar
“onbewoonbaar” verklaard, ter voorkoming van hergebruik van hun nummer.
· Het verplaatsen van WP’s moet een dwingende reden hebben. Alleen maar “het is logisch, beter” is
niet goed genoeg. Anders verwijst het betekenisvolle nummer van het WP niet meer eenduidig.
6.6 Relatie met andere 'bomen'
· In de realisatiefase heeft een deel van de WBS een sterke relatie met de Objectenboom (OBS).
· In de verkenning- en planuitwerkingsfase heeft de WBS een relatie met de Productenboom (PBS).
· De WBS bepaald (deels) hoe de OBS is samengesteld. De benodigde kennis in projectteams i.r.t.
de activiteiten en het Areaal kan expliciet gemaakt worden.
· Een Budgetstructuur c.q. kostenstructuur is bij voorkeur gebaseerd op de WBS.
· Een archiefstructuur (DMS) kan op de WBS gebaseerd zijn (inrichting Connect ).
6.7 'Down-flow' van WBS
· De WBS van opdrachtnemer(s) dient aan te sluiten bij die van de opdrachtgever. De aansluiting
dient in overeenstemming te zijn met de rapportagebehoeften van de opdrachtgever.
6.8 Opmerkingen / adviezen
· Beneden het niveau benodigd voor formeel planning en/of financieel beheer kan het gewenst zijn
om de WBS nog verder door te zetten om tot WP’s te komen waar de kleinst benodigde informele
Werkpakket beschrijvingen gemaakt kunnen worden. Handig in persoon-tot-persoon
samenwerking. Het WPB-concept biedt al grote voordelen in ad hoc situaties zonder de 'omweg'
van een WBS te volgen.
· Voor het construeren van een WBS kan gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld een applicatie als
WBS Chart Pro of Mindmanager dat compatibel is met Microsoft Project. Zulke applicaties hebben
het voordeel van automatische WP-nummering. Ze zijn toegesneden op het toevoegen, verwijderen
en verplaatsen van WP’s. Inklappen en uitklappen is ook mogelijk. Zulke applicaties zijn geboden
als een WBS omvangrijk (ter gedachtebepaling > 20 WP’s) wordt.
· Maak een WBS voor je eigen ‘projecten’. Bijvoorbeeld voor werkzaamheden in een werkgroep, al of
niet met een Projectplan/Plan van Aanpak. Sterker nog , alle meer samengestelde werkzaamheden
die “think ahead” verdienen vinden baat bij gedachte-ordening met behulp van een WBS.
· Een projectplan zonder WBS en WPB's is geen projectplan; de WBS met zijn WPB’s is het
hoofdbestanddeel van een projectplan.

· Mogelijkheden voor WBS-weergave:
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7. Colofon
Versie

Wijzigingen

2.4.1

Uniformering opmaak binnen het stelsel Werkwijzebeschrijvingen SE (maart 2018)

2.4.0

2.3
Status

Logo aangepast naar Rijkslint, V&W vervangen door I&M, kop- en voettekst,
colofon, datums en beheerder geactualiseerd, een enkele taalfout gecorrigeerd en
‘beschadigde opmaak’ hersteld. Feedback van de CoP SE verwerkt. Inconsistenties
verwijderd
Document in beheer genomen bij GPO afdeling WKI
WWA werkwijzeartikel wordt WWB werkwijzebeschrijving ivm. term Werkwijzer
Aanleg en onderhoud (WWAO)

Gecontroleerd
Vrijgegeven

Wie
Martine van Dalfsen
Nan Eelman, Marion Iris vd Linden
J. Kamerman
CoP SE

Datum
Juli 2015
Maart 2015
Juni 2015
2014

Status
Opgesteld
Beoordeeld
Goedgekeurd

Wie
M Lamers
CoP SE
Ron Beem

Datum
2011
2011
2011

Gereviseerd

8. Afkortingen en verkortingen
WBS
WWB

Work Breakdown Structure
Werkwijzebeschrijving

INCOSE

International Council on Systems
Engineering
Leidraad SE v3
International Standards Organisation Leidraad SE v3
Product Breakdown Structure
Procesbeschrijving Systems
Engineering v2.1.3, juli 2017

ISO
PBS
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Bijlagen
N.v.t.

Leidraad SE v3
Procesbeschrijving Systems
Engineering v2.1.3, juli 2017

