
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Björn Prevaas  

Checklist PGM in 5x7 activiteiten 
 

Wat zijn de basisactiviteiten om een programma aan te pakken? 
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Je overweegt een opgave als een programma aan te pakken. Maar is dat wel een goede keuze? Of zijn er betere alternatieven? In 
deze checklist geven we je handvatten voor het maken van een bewuste keuze.  
 
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! 
 
In elk hoofdstuk van Werken aan Programma’s, van Programmeren tot en met Samenwerken, hebben we een opzet gekozen van 7 
activiteiten waarmee je op het thema van het betreffende hoofdstuk houvast krijgt voor de praktijk van jouw programma. 
Samengevat zien deze 5 maal 7 activiteiten er als volgt uit. Je hoeft deze activiteiten per thema uiteraard niet als 
achtereenvolgende stappen te doorlopen (daarom noemen we ze ook activiteiten en geen stappen). In de praktijk zullen ze ook 
altijd door elkaar lopen. Zoek je echter naar iets meer structuur, dan zullen ze absoluut bruikbaar zijn. 
 
 

Programmeren Besturen 
1. Ontwikkelen van de programmavisie 
2. Identificeren en afbakenen van de doelen 
3. Uitwerken van een geloofwaardige en haalbare 

strategie 
4. Doorvertalen van de doelen naar baten 
5. Definiëren van de inspanningen, resultaten, 

middelen en condities 
6. Bepalen van de robuustheid van het programma 
7. Structureren van het programma 

 

1. Definiëren van eisen aan de besturing 
2. Plannen van het programma 
3. Opnemen van de stand van zaken 
4. Vergelijken, beoordelen en rapporteren 
5. Voorstellen en kiezen van maatregelen 
6. Nemen van sturingsmaatregelen 
7. Evalueren en actualiseren 

 

Beslissen Organiseren 
1. Identificeren welke beslissingen er te nemen zijn 
2. Vaststellen wie welke rol heeft in de besluitvorming 
3. Bepalen welke informatie nodig is en in welke vorm 
4. Vormgeven van het besluitvormingsproces 
5. Sturen en beïnvloeden van het proces 
6. Maken van keuzes en nemen van beslissingen 
7. Uitvoeren en leren van besluiten 

 

1. Identificeren en vormgeven van rollen 
2. Verkennen van omgeving en speelveld 
3. Positioneren van de programmaorganisatie 
4. Inrichten van de programmaorganisatie 
5. Invullen van de rol van de programmamanager 
6. Inrichten van overlegstructuren 
7. Bezetten van rollen door mensen 

 
Samenwerken  

1. Komen tot gedeelde ambitie en doelen 
2. Verbinden van belangen en spelers 
3. Werken aan vruchtbare samenwerkingsrelaties 
4. Benutten van ieders diverse kwaliteiten 
5. Communiceren met de omgeving 
6. Organiseren van het samenwerkingsverband 
7. Managen van het proces naar samenwerking 

 
 

Meer informatie per activiteit hebben we opgenomen in de onderliggende hoofdstukken. 
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Björn Prevaas (bjornprevaas@goodworkcompany.nl) 
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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Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, figuren, tabellen) die 
je in dit document aantreft bij Björn Prevaas. De aangeboden informatie is zijn intellectueel eigendom. Gehele of 
gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging en/of commercieel gebruik van deze 
informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Björn Prevaas 
of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. 
 
Alle informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload of geprint worden en gebruikt worden in andere 
teksten, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet 
gewijzigd wordt, mits de copyright-tekst aanwezig is of een zorgvuldige verwijzing wordt opgenomen, en mits 
copyright en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd. Je plaatst zo mogelijk een duidelijke en 
werkende link naar de website www.werkenaanprogrammas.nl. 
 
Bij verwijzing gebruik je de volgende tekst: Prevaas, B.C.J.G. (2018). Werken aan Programma's. Beschreven 
op http://www.werkenaanprogrammas.nl. 

 

 


