
Metamorfoze ABC 
Formulier voortgangsrapportage

Erfgoedinstelling Projectleider

DatumRapportageperiode

ProjectcodeNaam projectarchief

Voortgang werkzaamheden  
(zie Handboek Metamorfoze ABC en uw 
planning en begroting)

Toelichting op de stand van zaken per projectfase Status (nog niet gestart/op 
schema/vertraagd/voltooid)

Projectfase 1: Vooronderzoek en 
projectvoorstel

Projectfase 2: Inrichting van de 
projectorganisatie en de projectadministratie

Projectfase 3: Voorbereiding van de 
conservering en de digitalisering

Projectfase 4: (Preventieve) conservering

Projectfase 5: Digitalisering

Projectfase 6: Afronding van de conservering 
en de digitalisering

Projectfase 7: Formele projectafronding

Algehele voortgang van het project

Niet op schema, 
reden:

niet op schema

op schema

Oorspronkelijke  
doorlooptijd project:

Nee, reden:

nee

jaBlijft het project  
binnen het budget?

Ja, reden:

nee

jaIs er sprake van  
onderbesteding op  
bepaalde kostenposten? 

administratieve 
startdatum

geplande 
einddatum
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Metamorfoze ABC 
Formulier voortgangsrapportage

Te verwachten risico's:

Is een aangepaste doorlooptijd van het 
project nodig?

Overige opmerkingen

Is contact met het Bureau Metamorfoze  
gewenst?  
 

Nee

Ja, ik wil graag een afspraak maken met de coördinator

Opgesteld door:

Plaats:

Datum:
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Stuur het ingevulde en door de directeur ondertekende formulier op aan de coördinator ABC van Bureau Metamorfoze.

Contactgegevens (tel/email)

Handtekening directeur:
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