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Uitleg over de kolom Projectstatus

Met de kolom Projectstatus wordt in de tab Projecten in een overzicht duidelijk in welke fase een project zich bevindt. De onderstaande tabel
geeft meer uitleg over wat elke status betekent.
Bij elke status staat in het blauw de actiehouder aangegeven. De actiehouder betekent dat die partij aan zet is om een handeling in het LAVS
te doen.

Projectstatus Uitleg
Coördinatie (Verstrekt) Projecteigenaar heeft de regie uit handen gegeven. De organisatie die de regie van de

projecteigenaar overneemt moet de coördinatieopdracht aannemen (gemachtigde)
Actiehouder = gemachtigde (gedelegeerde projecteigenaar)

Coördinatie (Aangenomen) Deze status wordt getoond als er een nieuw project wordt gemaakt door de projecteigenaar
en verder nog geen opdrachten in het project staan. De projecteigenaar kan nu opdrachten
gaan verstrekken.
Actiehouder = projecteigenaar

OF

De organisatie die de regie van de projecteigenaar overneemt, heeft de
coördinatieopdracht aangenomen en kan aan de slag om opdrachten te verstrekken.
Actiehouder = gemachtigde

Coördinatie (Geaccordeerd) De gemachtigde is klaar en geeft de regie terug aan de projecteigenaar
Actiehouder = projecteigenaar

Inventarisatie (Verstrekt) De projecteigenaar heeft een inventarisatieopdracht aan een gecertificeerde
inventariseerder verstrekt. De inventariseerder dient deze opdracht aan te nemen.
Actiehouder = inventariseerder

Is de projecteigenaar zelf de inventariseerder dan wordt de inventarisatieopdracht direct op ‘Aangenomen’ gezet.

Inventarisatie
(Aangenomen)

De inventariseerder heeft de inventarisatieopdracht aangenomen en kan de
werkzaamheden in het LAVS zetten.
Actiehouder = inventariseerder

Inventarisatie (Opgeleverd) De inventariseerder is klaar met de werkzaamheden en heeft de inventarisatieopdracht
opgeleverd.
De projecteigenaar dient deze opdracht te Accorderen.
Actiehouder = projecteigenaar
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Verwijder (Verstrekt) De projecteigenaar heeft een verwijderopdracht aan een gecertificeerd verwijderaar
verstrekt. De verwijderaar dient deze opdracht aan te nemen.
Actiehouder = verwijderaar

Is de projecteigenaar zelf de verwijderaar dan wordt de verwijderopdracht direct op ‘Aangenomen’ gezet.

Verwijder (Aangenomen) De verwijderaar heeft de verwijderopdracht aangenomen en kan de werkzaamheden in het
LAVS zetten.
Actiehouder = verwijderaar

Verwijder (Opgeleverd) De verwijderaar is klaar met de werkzaamheden en heeft de verwijderopdracht opgeleverd.
De projecteigenaar dient deze opdracht te Accorderen.
Actiehouder = projecteigenaar

Eindmeting (Verstrekt) De verwijderaar heeft een eindmetingopdracht aan een geaccrediteerd
eindinspectielaboratorium verstrekt. Het eindinspectielaboratorium dient deze opdracht aan
te nemen.
Actiehouder = eindinspectielaboratorium

Eindmeting (Aangenomen) Het eindinspectielaboratorium heeft de eindmetingopdracht aangenomen en kan de
werkzaamheden in het LAVS zetten.
Actiehouder = eindinspectielaboratorium

Eindmeting (Opgeleverd) Het eindinspectielaboratorium is klaar met de werkzaamheden en heeft de
eindmetingopdracht opgeleverd.
De verwijderaar dient deze opdracht te Accorderen.
Actiehouder = verwijderaar

Stort (Aangenomen) Als de projecteigenaar de verwijderopdracht accordeert, volgt er automatisch een
stortopdracht die direct op ‘Aangenomen’ staat. De verwijderaar kan nu het
begeleidingsdocument en de stortbon in het LAVS zetten.
Actiehouder = verwijderaar

Stort (Opgeleverd) De verwijderaar heeft het begeleidingsdocument en de stortbon toegevoegd en levert de
stortopdracht op.
De projecteigenaar dient deze opdracht te Accorderen.
Actiehouder = projecteigenaar

Stort (Geaccordeerd) Het project kan door de projecteigenaar gearchiveerd worden.
Actiehouder = projecteigenaar
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De knop ‘Project afsluiten’ om een project te kunnen archiveren komt alleen naar voren als alle opdrachten in het project de status ‘geaccordeerd’ of
‘ingetrokken’ hebben EN het project BAG-gevalideerd is.


