de SOW journey.

Een Statement Of Work (SOW) opstellen is een beetje zoals een huis
bouwen: in het begin is iedereen blij en opgewonden. De sfeer zit
goed en je hebt er zin in. Totdat de eerste tegenslag komt - dan zijn er
onmiddellijk mensen die afhaken of slecht gehumeurd zijn. Goede
communicatie is key: zolang je open blijft communiceren en aangeeft
wat je wilt, zal het met je huis (of je SOW) uiteindelijk wel in orde
komen.

Een Statement Of Work ontzorgt je
organisatie en geeft je bovendien
meer ruimte om je te focussen op je
andere prioriteiten.
Toch moet je in je achterhoofd
houden dat je wel degelijk tijd en
moeite moet blijven steken in je
SOW. Het is geen klusje dat je snel
kan klaren en dan achter je kan laten.
Gaandeweg zal je je SOW moeten
aanpassen naar je noden, en bij
twijfels of misverstanden zal je het
document erbij moeten halen om je
eisen opnieuw duidelijk te maken.

Zolang je project loopt, zal je dus
bezig moeten zijn met je
Statement Of Work. Wat zijn nu de
grootste valkuilen bij het opstellen
van een SOW, en hoe kan je die
vermijden? Wat steek je zeker wel
in je SOW en wat laat je er beter
uit? Wij nemen je met veel plezier
mee in onze SOW journey!

de valkuilen
van een SOW.
Een SOW beschrijft jouw project
tot in de kleinste details. In dit
document definieer je onder
andere de deadlines, vereisten en
deliverables. We hoeven je dus niet
te vertellen hoe belangrijk het is
dat dit document goed in elkaar
steekt! Welke valkuilen moet je
absoluut zien te vermijden?

1. inconsistentie.
Als je niet werkt met een gecentra-

liseerd SOW-model, is
inconsistentie je grootste
nachtmerrie. Wanneer hiring
managers enkel hun favoriete
leveranciers inzetten om de
belangrijkste opdrachten uit te
voeren, wordt het voor jou moeilijk
om te achterhalen of die
leveranciers opnieuw worden
ingehuurd door hun sterke
prestaties, of gewoon op basis van
onderlinge relaties.
Ook de veiligheid wordt snel uit
het oog verloren. Wie neemt aan
het begin van een opdracht de
verantwoordelijkheid om ervoor te

zorgen dat de toegang tot
gebouwen of systemen aan
strenge veiligheidscontroles wordt
onderworpen? Wie is er aan het
eind van een project
verantwoordelijk voor het
intrekken van die toegang en voor
het teruggeven van de fysieke
activa? Dat zijn dingen die absoluut
moeten worden vastgelegd in je
Statement Of Work.

2. je SOW is te specifiek of te
vaag.
Té is nooit goed, en dat geldt ook
voor het opstellen van een SOW.
Wanneer je je Statement Of Work
te specifiek of te vaag definieert,
zorg je ervoor dat je leveranciers in
de problemen komen. Zij krijgen
geen ruimte meer om creatieve
oplossingen te bedenken voor de
problemen waarvan we allemaal
weten dat ze vroeg of laat de kop
op zullen steken.

3. niet definiëren van
successen.
We zien vaak dat de successen en
mijlpalen die bedrijven bepalen erg
vaag - of zelfs helemaal niet gedefinieerd worden in een SOW.
Daardoor worden ze vatbaar voor
interpretatie, en loop je het risico
dat de doelstellingen die jij voor

ogen had helemaal niet behaald
worden, of niet op de manier
waarop jij zou willen.

4. lakse handhaving van
contracten.
Een ander risico is de lakse
handhaving van het contract door
de hiring managers, die vaak niet
streng genoeg zijn naar de
dienstverleners toe wat betreft het
nakomen van de afspraken. Het
schrijven van een Statement Of
Work is een goed begin, maar het
document moet worden
ondersteund door een sterke
handhaving.

5. de SOW wordt niet grondig
nagelezen.
Het is belangrijk dat je de SOW die
je ontvangt van je supplier ook
grondig naleest. Klopt alle info?
Ben je het eens met alle afspraken
die gemaakt werden? En nog
belangrijker: kan je de afspraken
langs jouw kant ook allemaal
nakomen?
Vraag raad bij je collega’s en zorg
ervoor dat je niets over het hoofd
ziet. Bezorg ook alle gevraagde
documenten zo snel mogelijk aan
de supplier.

wat moet je zeker verwerken
in je SOW?
Een Statement Of Work omvat
typisch enkele standaard
onderdelen:

scope of work.
Wat is het uiteindelijke doel van je
project? Wat wil je ermee
bereiken? In dit onderdeel van je
SOW definieer je doorgaans je
successen.

projectdoelen.
Deze sectie definieert de
uiteindelijke doelen van je project.
Hoe wordt het project uitgevoerd?
Hoeveel tijd zal het in beslag
nemen? Welke specifieke stappen
moeten er gevolgd worden?

timing.
Wat is de deadline van het project?
In deze sectie wordt vaak ook
gedefinieerd wáár het werk
uitgevoerd zal worden.

mijlpalen.
Grote projecten worden vaak
onderverdeeld in verschillende
mijlpalen. Op die momenten wordt
de werkwijze van de verschillende
teams geëvalueerd en, waar
noodzakelijk, bijgestuurd.

taken.
De taken in je SOW beschrijf je
best zo gedetailleerd mogelijk. Zo
voorkom je mogelijke
misverstanden.

deliverables..
Alle producten en services die
opgeleverd moeten worden tijdens
de loop van het project. Geef hier
zeker ook nog eens de
verschillende deadlines aan.

planning.

terms & conditions en
vereisten.

De planning is key in je SOW. Het is
een tijdlijn van het project met
daarin alle mijlpalen, taken en
middelen gedurende de hele
levenscyclus.

In deze sectie definieer je onder
andere de betalingsvoorwaarden
en andere vereisten die niet in de
vorige topics zijn aangehaald.

testen.

afsluiting.

Dit is onder andere nodig wanneer
je met een software development
Statement Of Work werkt. Ook bij
een FAT of een SAT in een
industriële omgeving, of bij test
benches development, voeg je
best testing toe aan je SOW.

Determineer hoe en door wie de
deliverables afgeleverd zullen
worden, wie ze zal accepteren en
wie verantwoordelijk is voor de
finale administratieve taken zoals
handtekeningen en archivage.

een SOW
is een work in progress.
Een Statement Of Work kan je leven heel wat makkelijker maken, áls hij
goed opgesteld is.
Ieder SOW is een work in progress: besteed je er te weinig aandacht
aan, dan val je gegarandeerd in 1 van de vele valkuilen. Maar leg je je
erop toe en laat je alles nog eens grondig nalezen door je collega’s,
dan pluk je er al gauw de vruchten van!
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