
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Björn Prevaas  

Checklist Maken van een DIN 
 

Waar moet ik op letten bij het maken van een Doelen-Inspanningen-Netwerk? 
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Je hebt ervoor gekozen een complexe opgave als een programma aan te pakken. Hoe geef je dat programma dan inhoudelijk vorm? 
Hoe kom je van een vaag idee tot een aanpak waar betrokkenen achter staan? In ons hoofdstuk over Programmeren beschrijven 
we dat uitgebreid en gestructureerd aan de hand van 7 activiteiten. In deze checklist geven we enkele handige vragen en tips voor 
het maken van een Doelen-Inspanningen-Netwerk (DIN).  
 
Deze checklist maakt onderdeel uit van het online boek Werken aan Programma’s. Op www.werkenaanprogrammas.nl beschrijven 
wij onze visie op programmamanagement en geven we praktische handvatten. We nodigen je uit om het gedachtegoed samen met 
ons door te ontwikkelen en zo programma’s steeds succesvoller te maken. Geef ons dus vooral je feedback. Alvast dank! 
 
Een Doelen-Inspanningen-Netwerk (DIN) is een visualisatie van de inhoud van een programma waarin de samenhang tussen doelen 
en inspanningen zichtbaar wordt. Alternatieve benamingen hiervoor zijn doelenboom of benefitsmap. In de praktijk merken we dat 
mensen gebaat zijn bij de hulpvragen en tips die we hieronder hebben beschreven. We stippen daarmee enkele aspecten aan die 
we in het hoofdstuk Programmeren uitgebreider hebben toegelicht. Zaken als strategievorming, clusteren en structureren laten we 
hier bijvoorbeeld buiten beschouwing. 
 

Inspanningen: datgene wat je concreet gaat doen 
 

• Inspanningen zijn de werkzaamheden of activiteiten die je vanuit het programma gaat uitvoeren, zoals projecten, 
processen, routines, improvisaties en andere activiteiten.  

• Het gaat bij programma’s niet alleen om projecten, maar het kan ook gaan ook om reguliere activiteiten die tijdelijk 
onder coördinatie, regie of aansturing van het programma komen.  

• Synoniemen zijn throughput, activiteiten, acties, interventies, werkzaamheden of maatregelen  
• Basisvraag: welke activiteiten ga je uitvoeren om de doelen dichterbij te brengen? 
• Formuleer inspanningen als werkwoorden (werk=werkwoord), dus bijvoorbeeld: plaatsen van lantaarnpalen, vormgeven 

van een nieuw systeem, verzorgen van trainingen, herinrichten van werkprocessen, aanleggen van fietspaden, etc 
• Verwoord inspanningen op een dusdanig niveau dat je er tijd aan kan koppelen die nodig is om de activiteit uit te voeren. 

Maak ze dus niet te abstract, zoals: implementeren van lean 
• Maak de inspanningen ook niet zo concreet dat je op het niveau van taken uitkomt (bv uitnodigen van deelnemers aan 

trainingen of bepalen van de eisen aan een systeem), want dan krijg je een te gedetailleerd en onoverzichtelijk DIN. 
• Zorg er echter voor dat de omvang van de verschillende activiteiten in een DIN enigszins in balans is, probeer ze dus op 

een min of meer consistent abstractieniveau te formuleren. 

 
Resultaten: datgene wat klaar is als een (cluster van) inspanning(en) klaar is 

 
• Resultaten zijn (im)materiële objecten die vanuit inspanningen ontstaan. Dingen die je kunt maken, concrete producten 

die je oplevert door het uitvoeren van (een cluster van) inspanningen. 
• Ze zijn tastbaar, beloofbaar en afdwingbaar. Je maakt ze en levert ze op aan iemand die ze wil hebben. Je kunt ze (bij 

wijze van spreken) vastpakken en op de grond laten vallen.  
• Synoniemen zijn output, ding, product, deliverable, enabler, capability, oplossing en uitkomst 
• Basisvraag: wat is er klaar als het (de inspanning of inspanningen) klaar is (zijn)? 
• Formuleer resultaten als zelfstandige naamwoorden, dus bijvoorbeeld: een nieuwe website, 5 aangepaste rotondes, 10 

bewonersbijeenkomsten, 3 uitgevoerde MD-trajecten, een processenhandboek, 5 gecontracteerde service providers  
• Dubbelcheck of je jezelf er ook iets bij kunt voorstellen, of je er een beeld bij kunt vormen. Zo niet, dan is het resultaat 

mogelijk te abstract geformuleerd. 
• Een deel van je inspanningen leidt tot concrete, benoembare resultaten (met name de projecten), voor een ander deel 

hoeft dat niet zo te zijn (zoals processen, improvisaties). Niet voor alle inspanningen zijn resultaten te benoemen. 
• In een DIN kun je resultaten en inspanningen als twee zijden van dezelfde medaille zien: een resultaat is klaar als 

bepaalde werkzaamheden zijn uitgevoerd. Je hoeft ze dus niet beide op te nemen als er een één op één relatie is, tenzij 
het uitsplitsen van inspanningen onder één resultaat informatief is. 

• Resultaten moeten gebruikt, beheerd en onderhouden worden. Vraag je dus zo snel mogelijk af voor wie je een resultaat 
maakt, wie het moet gaan gebruiken, beheren en/of onderhouden. Betrek diegene(n) zo vroeg mogelijk bij het 
concretiseren van het resultaat en het proces om het te maken. 

  



 

Versie 2.2 – maart 2018 – www.werkenaanprogrammas.nl 

 
3 

Doelen: datgene wat je wil bereiken, gewenste situaties in de toekomst 
 

• Doelen zijn gewenste situaties in de toekomst. Het gaat om veranderingen, verbeteringen, vernieuwingen die 
beïnvloedbaar zijn door het uitvoeren van allerlei inspanningen in het programma. 

• Doelen zijn beïnvloedbaar, maar niet afdwingbaar of beloofbaar. Dat heeft er meestal mee te maken dat er 
gedragsveranderingen bij bepaalde doelgroepen van het programma aan ten grondslag liggen. 

• Synoniemen zijn effect, uitkomst, opbrengst, outcome. Meer geoperationaliseerd gaat het om benefits en baten. 
• Basisvraag: welke verandering, verbetering of vernieuwing wil je nastreven?  
• Formuleer doelen als eerste in ‘ER-termen’: grotERe bereikbaarheid van de regio, betERe samenwerking tussen teams, 

mindER woninginbraken in de wijk, hogERe klanttevredenheid; kortom, als een bijvoeglijk naamwoord (vergrotende trap) 
met een zelfstandig naamwoord  

• Probeer doelen daarna waar mogelijk én nodig te verSMARTen. SMART staat daarbij voor: specifiek, meetbaar, 
acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Bijvoorbeeld: 10% minder woninginbraken in de wijk Randenbroek op 1 
december 2018 of klanttevredenheid op niveau 8 op 1 juni 2017. We komen dan op het niveau van de baten. 

• Wanneer doelen zelf moeilijk te verSMARTen zijn, is een alternatief om ze te voorzien van indicatoren die iets zeggen 
over de mate waarin ze dichterbij komen. Indicatoren zijn eigenschappen van een doel, die wel meetbaar zijn.  

• Vraag je bij het formuleren van doelen bijvoorbeeld eens af: waaraan zie of merk je in de dagelijkse praktijk (op termijn) 
dat er iets is veranderd? Wat gaat er dan anders of beter? Waarom is dat belangrijk? Hoe draagt dat bij aan de ambitie 
van het programma? Wat gaat er mis als je niets doet? 

• Bij doelen ontstaan vaak doel-middel discussies: is het nu een doel of een middel? Een doel is altijd een middel tot een 
hoger gelegen doel. Probeer dus uit die discussie te blijven en het gesprek toe te trekken naar de vraag waar het in dit 
programma nu om te doen is. 

• Doelen moeten dichterbij te brengen zijn door toedoen van de inspanningen die je onderneemt vanuit het programma. 
Het is prima om ze ambitieus te maken, maar maak ze tegelijkertijd niet zo ambitieus dat er geen aannemelijke 
verbinding met de inspanningen te maken is. Dan trek je een te grote broek aan. 

• Zorg ervoor dat doelen en daarvan afgeleide baten heldere (toekomstige) eigenaren hebben. Wie is of zijn ervoor 
verantwoordelijkheid dat de nieuw gerealiseerde situaties in stand gehouden worden of naar het volgende niveau 
toegebracht worden na afloop van het programma? 

• Als een opdrachtgever eigenlijk niet zit te wachten op doelen maar wel op resultaten: richt je dan daarop, maar stel wel 
de vraag waartoe hij dit programma wil doen. Laat je niet te snel verleiden tot een focus op inspanningen en resultaten, 
want het gaat in een programma om doelen! 

 
Voor het DIN als totaal: 

 
• Leg de verbindingen tussen de (clusters van) inspanningen respectievelijk resultaten en de geoperationaliseerde doelen, 

de baten, alsook tussen de baten en de doelen. Probeer niet alles met alles te verbinden, maar maak keuzes: wat draagt 
het nu echt waaraan bij? 

• Redeneer van beneden naar boven en vertel het eens hardop: does this make sense? Hoe draagt een inspanning of 
resultaat bij aan een baat, en een baat aan een doel? Realiseren we hiermee eigenlijk wel de bovenliggende ambitie? 
Klopt het verhaal en pakt het de kern? 

• Redeneer ook eens van boven naar beneden: wat heb je allemaal nodig voor een bepaald doel, bereik je het met die ene 
inspanning of is er meer nodig? Heb je voldoende breed gekeken en je qua inspanningen niet alleen gericht op het 
opleveren van allerlei producten? 

• Wat is je onderliggende strategie? Welke overtuigingen, aannames en uitgangspunten liggen eronder? Je maakt bewust 
en onbewust keuzes voor bepaalde doelen en inspanningen, omdat ze redeneert vanuit overtuigingen dat een 
verandering op een bepaalde manier tot stand komt. Kijk eens of je ze kunt expliciteren, zodat je DIN stevigheid krijgt. 

• Kun je het totaal als een kort verhaaltje omschrijven, dusdanig dat je het mensen in de lift kunt vertellen en ze daarmee 
een beeld hebben van de kern van het programma?  
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Vanuit organisatieadviesbureau Good Work Company, en voorheen Twynstra 
Gudde, adviseer en begeleid ik organisaties op het gebied van programma-
management, projectmanagement, leren en organisatieontwikkeling. Ik vind het 
werken met programma’s een mooie manier om complexe doelen binnen, buiten 
en tussen organisaties na te streven.  
 
Het vakgebied van programmamanagement is nog vrij jong en er is in de praktijk nog veel in te ontwikkelen en uit 
te vinden. Een uitdaging waar ik graag mijn schouders onder zet! Met Werken aan Programma’s, het PGM Open, 
de PGM Community en andere initiatieven draag ik in mijn steentje bij. 
 
Mijn opdrachten op het gebied van programmamanagement concentreren zich op het professionaliseren ervan 
breed in organisaties, op het begeleiden van programmamanagers, hun teams en hun opdrachtgevers en op het 
zelf doen van programma's. Ook begeleid ik bijvoorbeeld Programma Start-Ups, reviews en audits. 
 
In co-creatie en samenwerking 
Dit hoofdstuk is tot stand gekomen in een proces van co-creatie en samenwerking met practitioners in het vak van 
programmamanagement. De basisgedachten zijn ontleend aan het boek Programmamanagement, Sturen op 
samenhang (2006) van Theo van der Tak en Gert Wijnen. Samen met Theo heb ik dat materiaal doorontwikkeld. 
Sinds 2016 ligt het auteurschap bij mij. Werken aan Programma’s wordt regelmatig bijgewerkt. 
Ik dank alle mensen die als meedenker hebben bijgedragen aan verbeteringen in het materiaal. Op de website van 
Werken aan Programma’s zijn hun namen vermeld. Ook dank ik alle opdrachtgevers die mij de ruimte hebben 
gegeven in de praktijk met het materiaal te werken en daarin nieuwe inzichten op te doen. Vanwege de inbreng 
van vele kanten spreek ik in dit boek in de wij-vorm en niet in de ik-vorm. 
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