
hoe ziet
een goed SOW
eruit?



Zoals we in een vorig artikel al aanhaalden, bevat
ieder SOW enkele specifieke onderwerpen. Denk
maar aan: 

scope of work
projectdoelen
mijlpalen
taken
nodige profielen

KPI’s
deliverables
gebruikte tools
aanpassingen
goedkeuringen

Hoe ziet zo’n Statement Of Work er dan concreet uit?
Dat verschilt natuurlijk van bedrijf tot bedrijf en zelfs
van project tot project. We laten je graag een
voorbeeld zien van een SOW gemaakt door Ausy,
waarin we al enkele engineering- en IT-onderwerpen
toevoegden. Let op: de lijst van voorbeelden is zeker
niet exhaustief en dient enkel als leidraad.

https://www.ausy.be/sites/ausy-be/files/2021-12/content_offer_sow_journey_nl_1.pdf


project: de ontwikkeling van een nieuwe
bedrijfswebsite
type werk: web development
geschatte maanden/uren: 2 maanden
voorgestelde leverancier: Ausy

project: de ontwikkeling van een nieuwe
hydraulisch systeem 
type werk: hydraulic design en schematic
geschatte maanden/uren: 3 maanden
voorgestelde leverancier: Ausy

statement of work.

statement of work voor klant a.

statement of work voor klant b.



scope of work.

In de scope of work stel je de klant voor samen met
het doel van het project. Je haalt hier ook al een
eerste keer de deadlines aan, en je definieert de
successen.

voorbeeld klant a.

Klant A is een middelgroot bedrijf in de IT-sector.
Omdat ze zich vooral focussen op het ondersteunen
van klanten met IT-oplossingen, is er niemand die
zich bezig houdt met hun bedrijfswebsite. Die is dan
ook erg verouderd.

Klant A heeft ervoor gekozen om een nieuwe Drupal
back-end te laten ontwikkelen door Ausy’s web
development team. De website zal in totaal 70
pagina’s bevatten.

Het project start op 01/12/2021 en wordt opgeleverd
op 01/02/2022.

voorbeeld klant b.

Klant B is een middelgroot bedrijf in de automotive
sector. Ze willen een nieuw product te ontwikkelen,
maar binnen hun hydraulic competence is er geen
capaciteit om binnen de vooropgestelde tijdlijn het
ontwerp af te leveren en het testplan te respecteren.

Klant B heeft ervoor gekozen om het nieuw
hydraulisch design te laten ontwikkelen door het
Ausy competence center in functie van de specifieke
kennis die vereist is.

Het project start op 03/01/2022 en wordt opgeleverd
op 31/03/2022.



projectdoelen.
1. vereisten.

vereisten deadline
geschatte
uren/maanden

Lijst hier alle fundamentele vereisten van je project
op, samen met hun deadline en de geschatte tijd die
je team ervoor nodig zal hebben.

klant a

Een voorstelling van de website door het development
team, waarin wordt ingegaan op alle functies

De mogelijkheid om een chatfunctie te implementeren

14/12/2021

01/02/2021

7 uur

2 maanden

... ... ...



vereisten deadline
geschatte
uren/maanden

klant b

Principe hydraulisch schema bepalen en selectie van
componenten

Hydraulisch schema volledig uitwerken - klaar voor
design

14/01/2022

28/01/2022

40 uur

40 uur

... ... ...



2. taken.

projecttaken
start-
datum

geschatte
uren/maanden

Lijst hier de taken op die tijdens het project moeten
worden uitgevoerd. Na iedere taak kan de werkwijze
van de teams geëvalueerd worden, en waar nodig
bijgestuurd.

klant a

Opzet Drupal back-end

Implementeren chatfunctie

01/12/2021

06/01/2022

1 maand

72 uur

eind-
datum

01/01/2022

09/01/2022

... ... ......



projecttaken
start-
datum

geschatte
uren/maanden

klant b

Selectie van componenten, prijsaanvraag, CAD
modellen (3D/2D) aanvragen

Hydraulisch schema uitwerken na design review

01/01/2021

14/01/2021

32 uur

12 uur

eind-
datum

07/01/2022

21/01/2022

... ... ......



3. skills.

skills werklocatie
waar wordt het werk
uitgevoerd?

Lijst hier alle profielen op die je nodig hebt om
bovenstaande taken uit te voeren.

klant a

Project Manager

Tech Lead

Leuven, Heverlee

Leuven, Heverlee

Back-end developer Gent

... ...



skills werklocatie
waar wordt het werk
uitgevoerd?

klant b

Project Manager

Design Engineer

Gent

Gent

Draftsmen Gent

... ...



4. beschikbare middelen.

middelen

Lijst hier dingen op zoals: het budget, de fysieke
middelen maar ook de capaciteit en de rollen van je
teamleden.

klant a

Budget: €...

Drupal 9 website code

Capaciteit team: 7 personen

...



middelen

klant b

Budget: €...

Capaciteit team: 2 personen

...



gebruikte tools & standaarden.

Met welke software/hardware/tools zal er gewerkt
worden? Wie voorziet wat? Voorzie hier een oplijsting
van alle details.

tools & standaarden

klant a

Drupal 9 website code

...

tools & standaarden

klant b

Design software: Creo, Inventor, Solidworks, Catia

...



mogelijke aanpassingen +
goedkeuring.

aanpassingen

klant a

1 Mediabibliotheek: op vraag van de klant de optie ‘upload
media in bulk’ toegevoegd.

27/12/2021

... ... ...

revisienummer uitleg
welke veranderingen zijn
uitgevoerd?

publicatiedatum



interne goedkeuring

geschreven
door

rol/functie

geverifieerd
door

goedgekeurd
door

naam en handtekening datum handtekening

...

...

...

...

...

...

...

...

...



externe goedkeuring (wanneer nodig)

goedgekeurd
door

rol en organisatie naam en handtekening datum handtekening

... ... ...



mathias henderick
business director IT project services & 

outsourcing       

          mathias.henderick@ausy.be

          +32 471 84 27 04

frederik verstraete
business director project services engineering      

          frederik.verstraete@ausy.be

          +32 486 14 57 24

 

meer weten?
Neem contact op met Mathias of Frederik! 

mailto:devon.kerkhove@ausy.be
tel:0471/84.27.04
mailto:devon.kerkhove@ausy.be


vertrouwen.

Door zowel vertrouwen te

geven als te krijgen, bouwen 

we banden uit waar iedereen

beter van wordt.

ondernemerschap.

Met onze durf, flexibiliteit en

creativiteit willen we te allen

tijde positief verrassen.

teamspirit.

We bereiken de zotste doelen

door kennis te delen en elkaar

te helpen. En door elkaar te

waarderen en succes te

gunnen. 

ontdek  ons aanbod op www.ausy.be

onze waarden.


