
 
Werkbalk Snelle toegang 
Pas dit gebied aan zodat uw favoriete opdrachten altijd 
zichtbaar zijn.

 
Opdrachten op het lint leren kennen 
Elk lint heeft groepen en elke groep heeft een set 
verwante opdrachten.

 
Projecten beheren 
U kunt uw projecten openen, 
opslaan, afdrukken en 
delen. In deze weergave 
kunt u bovendien opties en 
accountinstellingen wijzigen.

 
Het lint weergeven of verbergen 
Klik op Weergaveopties voor lint of druk op Ctrl+F1 om het lint 
weer te geven of te verbergen.

 
Weergaven wijzigen  
Werk sneller in de juiste 
weergave. Kies Gantt-diagram, 
Taakgebruik, Teamplanner of 
Resourceblad.

 
In- of uitzoomen 
Sleep de schuifregelaar voor in- 
en uitzoomen om de tijdschaal 
groter of kleiner te maken.

 
Taakgegevens op één locatie weergeven 
Aan de linkerkant worden taakgegevens 
weergegeven in overzichtelijke rijen en 
kolommen. Aan de rechterkant wordt de 
duur grafisch weergegeven als balken op een 
tijdschaal, en dat alles in één weergave. 

 
Belangrijke tips weergeven 
Als u liever het toetsenbord 
gebruikt, drukt u op Alt om 
toetsen weer te geven die u 
toegang tot opdrachten op het 
lint geven. 
 
En jawel, sneltoetsen die u 
eerder hebt gebruikt, werken 
nog steeds.

Aan de slag 
Microsoft Project 2013 ziet er anders uit dan eerdere versies. Daarom hebben we deze handleiding 
samengesteld om de leercurve zo kort mogelijk te maken. 



Aan de slag met Project 2013  
 
 
Het eerste wat u ziet wanneer u Project 2013 opent, is een gloednieuw uiterlijk. Maar 
daar blijft het niet bij. Als u wat beter kijkt, kunt u zien wat er allemaal is verbeterd ten 
opzichte van Project 2007. Project 2013 laat u niet met een leeg bestand beginnen, 
maar u start in het alles-in-één centrum voor nieuwe projecten. Klik op Bestand > 
Nieuw en begin met uw project. 

Vier stappen voor 
projectmanagement  
 
 
Als projectmanagement nieuw voor u is, kunt u met Project 2013 een goed begin 
maken met behulp van de ingebouwde Projectrichtlijnen. U begint door te klikken 
op Bestand > Nieuw > Aan de slag. 

Terwijl u nadenkt over dat nieuwe project, kunt u door algemene sjablonen bladeren, 
informatie uit Excel of een SharePoint-site importeren of op Leeg project klikken om 
een leeg Gantt-diagram te openen. U kunt eerdere projecten op uw computer, in uw 
netwerk, op Project Online of zelfs op OneDrive openen.

Aan de hand van deze uit vier stappen bestaande richtlijnen leert u taken te 
plannen, een tijdlijn te maken, verslag uit te brengen over de voortgang en samen 
te werken met uw team met behulp van SharePoint en Lync, en dat alles zonder 
Project te hoeven verlaten.



Dingen waarnaar u misschien op zoek bent 
Gebruik de onderstaande lijst om te zoeken naar enkele van de vaker gebruikte hulpmiddelen 
en opdrachten in Project 2013.

Als u dit wilt doen... Klikt u op... En kijkt u in...

Uw project openen, opslaan, exporteren, afdrukken of delen met 
SharePoint, OneDrive of de cloud met Project Online 

Bestand Backstage-weergave (klik op de opdrachten links in deze weergave).

Taken koppelen, taken ontkoppelen, een overzicht geven van taken, werk 
aan een project bijwerken of een mijlpaal maken 

Taak Groep Schema.

Personen toevoegen, werkbelasting verlagen en een resourcegroep 
maken

Resource Groepen voor Invoegen, Toewijzing en Niveau.

Een visueel rapport maken, een rapport exporteren naar Excel of Visio en 
projecten vergelijken

Rapport Groep Rapporten weergeven.

Een basislijn voor uw project instellen, een hoofdproject maken en 
structuurcodes voor taken maken 

Project Groepen voor Invoegen, Eigenschappen en Plannen.

Projectgegevens weergeven in het Gantt-diagram, op de tijdlijn of in een 
agenda

Weergave Groepen voor Taakweergaven, Gesplitste weergave en 
Resourceweergaven.



Projectgegevens tonen 
 
 
Met Project 2013 kunt u strakke, kleurrijke en professionele rapporten maken 
zonder dat u gegevens naar een ander programma hoeft te exporteren. U kunt 
afbeeldingen, grafieken, animaties, koppelingen en meer toevoegen; alles wat 
u nodig hebt om projectstatusgegevens helder en doelmatig te delen met 
betrokkenen en teamleden. 

Taakpaden aanwijzen 
 
 
Ziet uw Gantt-diagram eruit als een bord spaghetti? In complexe projecten kan 
het Gantt-diagram al gauw gaan lijken op een onontwarbare kluwen van balken 
en gekoppelde lijnen. U kunt dit verbeteren door de koppelingketen, ofwel het 
taakpad, voor een taak te markeren. Klik in het Gantt-diagram op Opmaak > 
Taakpad.  

Klik op het tabblad Rapport (nieuw in Project 2013) en selecteer het gewenste 
rapport. Veel van de tekenhulpmiddelen voor rapporten zijn hetzelfde voor Excel, 
Word, PowerPoint en Project.

Als u op een taak klikt, worden alle hieraan voorafgaande taken in één kleur 
weergegeven, en alle hierop volgende taken in een andere kleur.



Project Online gebruiken 
 
 
Als u met Project Online werkt, hebt u vanaf vrijwel elke locatie toegang tot 
Project, zelfs vanaf pc's waarop Project 2013 niet is geïnstalleerd. U hebt alleen een 
internetverbinding en een pc met Windows 7 (of hoger) nodig. 

Met uw team communiceren
 
 
Als u in uw organisatie Lync 2013 gebruikt, biedt Project 2013 nieuwe manieren om in 
contact te blijven met uw teamleden. Ze kunnen u de voortgang melden, u kunt snelle 
vragen stellen of zelfs strategische discussies over de lange termijn voeren, en dat alles 
zonder Project te verlaten. Houd de muisaanwijzer boven een naam en begin een 
chatsessie, stuur een e-mail of start een telefonische oproep. 

Met Project Online beschikt u altijd over de nieuwste versie omdat service-updates 
automatisch worden toegepast. U kunt ook een videochat met een teamlid starten voor het laatste nieuws over de 

projectstatus, de vraag van een betrokkene beantwoorden of een leverancier aan de 
andere kant van de wereld ontmoeten.



Samenwerken met mensen die nog 
geen Project 2013 hebben 
Hier volgen enkele zaken om rekening mee te houden bij het delen of uitwisselen 
van bestanden met mensen die een oudere versie van Project gebruiken.

In Project 2013… Wat gebeurt er? Wat moet ik doen?

U opent een project dat is 
gemaakt met Project 2007.

Het project wordt geopend in Project 2013, maar op de titelbalk wordt 
[Compatibiliteitsmodus] weergegeven. Dit geeft aan dat het project is 
opgeslagen in de oudere bestandsindeling, die geen nieuwere functies 
zoals de tijdlijn, handmatig geplande taken en nieuwe velden herkent. 
 
Als u alle beschikbare functies van Project 2013 wilt gebruiken, moet u het 
project naar de nieuwste bestandsindeling converteren.

Voordat u een ouder project converteert, moet u eerst nagaan of u blijft 
samenwerken met personen die nog steeds Project 2007 gebruiken. Is het 
antwoord Ja, dan moet u blijven werken in de Compatibiliteitsmodus. 
 
Als niemand aan het project werkt met Project 2007, is het raadzaam het 
project te converteren naar de nieuwste indeling. Klik hiertoe op Bestand > 
Opslaan. U wordt gevraagd het project op te slaan in de indeling voor 
Project 2013.

U slaat het project op als een 
Project 2010-bestand.

Het project wordt geopend in Project 2013 zonder enige beperking in de 
functies.

Er is geen upgrade voor de bestandsindeling nodig. Projecten in de 
indelingen voor Project 2010 en Project 2013 kunnen zonder enige 
conversie worden gedeeld en samen worden gebruikt.

U slaat uw project op in de 
indeling voor Project 2007.

Door een project te downgraden naar Project 2007 worden de nieuwere 
functies uitgeschakeld die beschikbaar zijn in Project 2013 (inclusief 
handmatige planning, visuele rapportage, nieuwe velden en de 
tijdlijnweergave), maar daardoor is het project wel geschikt om te delen 
met anderen die nog steeds Project 2007 gebruiken.

Nadat u een project hebt geconverteerd van Project 2013 naar de oudere 
Project 2007-indeling, moet u de weergaven controleren waar u gebruik 
hebt gemaakt van nieuwere functies zoals handmatig plannen, visuele 
rapportage, nieuwe velden en de tijdlijnweergave. Projectgegevens die zijn 
gemaakt met nieuwere functies, zijn mogelijk niet zichtbaar of bewerkbaar 
in de Project 2007-indeling. 


