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Thema 2: Programmeren 
 

Hoe kom je tot een inhoudelijke aanpak voor een programma? 
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Over dit hoofdstuk 
 
Het succes van een programma hangt voor een belangrijk deel af van de kwaliteit van de inhoudelijke 
aanpak. Het gaat daarbij onder meer om het goed doorgronden van de opgave en het kiezen van effectieve 
inspanningen om de doelen van het programma na te streven. Hoe doe je dat? En waar moet je dan oog 
voor hebben? In dit hoofdstuk gaan we in op de inhoudelijke vormgeving van een programma.  
 
Dit hoofdstuk maakt deel uit van het online boek Werken aan Programma’s. Op de website 
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! 
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1 Inleiding 
 
Het succes van een programma hangt voor een belangrijk deel af van de kwaliteit van de inhoudelijke aanpak. Het gaat daarbij 
onder meer om het goed doorgronden van de opgave en het kiezen van effectieve inspanningen om de doelen van het programma 
na te streven. Maar hoe doe je dat? En waar moet je dan allemaal oog voor hebben? In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de 
inhoudelijke vormgeving van een programma. We noemen dat programmeren. 
 
Veel programma's en projecten mislukken doordat de voorbereiding onvoldoende is en de uitvoering te snel van start gaat. Want 
‘we hebben ontzettende haast’, zo is dan de boodschap. ‘Er moet nu echt iets gebeuren.’ Een goed begin is echter het halve werk. 
Maar een goed programma begint met het neerzetten van de inhoudelijke aanpak: wat wil je bereiken en waarom, wat ga je 
daarvoor doen en wat heb je ervoor over? De inhoud van een programma is leidend voor aspecten als de programmaorganisatie, 
de besturing en de besluitvorming. Het gaat erom goed te onderzoeken wat er speelt, waarom veranderingen nodig zijn en wie die 
veranderingen wil. Aan de hand daarvan kun je concretiseren welke strategie het beste past en wat je dan gaat doen.  
 
Dit klinkt vast als een open deur. 
Toch gaat het bij programma’s te 
vaak in eerste instantie over de vorm, 
de mensen, het geld of de macht. 
Wie heeft wat te zeggen? Wanneer 
moet het klaar zijn en wat mag het 
kosten?  
 
Als je echter niet weet wat ‘het’ is, 
dan zijn deze vragen natuurlijk lastig 
te beantwoorden. Het kan ertoe 
leiden dat de tijd of het budget 
leidend zijn voor de ambitie en de 
doelen, in plaats van omgekeerd. 
Wat ons betreft gaat het eerst om de 
inhoud, dan pas om de vorm. 

 

Figuur 2.1 De acht thema’s en vier stadia van de programma-aanpak 

 

Centrale vraag in dit hoofdstuk 
Dit hoofdstuk draait om de vraag:  

 
 
Daaronder ligt het antwoord op vragen als: Wat zijn de elementen van de inhoudelijke aanpak van een programma? Hoe kom je tot 
een goede ambitie? Wat maakt doelen anders dan resultaten? Wat is het belang van een strategie voor het programma? Hoe maak 
je samenhang zichtbaar? En hoe bepaal je of het programma stevig staat? 
 
De kernboodschap is: neem voldoende tijd om de inhoudelijke aanpak goed neer te zetten en met elkaar te doorleven. Er zijn vaak 
veel verschillende manieren om de doelen in een programma na te streven. Wat in de ene situatie werkt, hoeft in de andere 
helemaal niet werken. Het venijn van een succesvol programma zit in de start. 
 

Hoe dit hoofdstuk is opgebouwd 
Eerst staan we stil bij de vraag wat programmeren is en waarom dit zo’n belangrijk thema is. Vervolgens gaan we in op de vier 
stadia in een programma. Daarna presenteren we zeven heldere activiteiten aan de hand waarvan je kunt programmeren. Daarbij 
geven we per stuk allerlei praktische handreikingen. Net als in andere hoofdstukken van Werken aan Programma’s kijken we 
daarbij naar programma’s als initiatieven die binnen én tussen organisaties kunnen plaatsvinden.  

Hoe kom je tot een inhoudelijke aanpak voor een programma? 
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2 Waar gaat het om bij ‘programmeren’? 
 
Laten we eerst verduidelijken wat we bedoelen met programmeren en hoe wij kijken naar de plaats van dit thema binnen 
programmamanagement. Hiervoor staan we stil bij een aantal centrale begrippen en introduceren zeven activiteiten die helpen om 
van een vaag idee tot een concreet programma te komen.  
 

Programmeren: vormgeven van inhoud en aanpak 
Een programma start meestal bij de wens of noodzaak een situatie te veranderen of bepaalde doelen dichterbij te brengen, binnen 
en ook buiten de organisatie. Je hoort dan bijvoorbeeld zeggen: ‘We willen dat onze mensen veel ondernemender worden.’ ‘Het 
moet absoluut veiliger op straat.’ ‘Onze processen moeten efficiënter verlopen.’ Of: ‘We willen dat er minder overstromingen 
plaatsvinden in dit gebied.’  
 
Dit soort wensen vloeit  bijvoorbeeld voort uit een verandering van de strategie van de organisatie of van een 
organisatieonderdeel, een wisseling aan de top van de organisatie, een plotselinge ontwikkeling in de omgeving (een nieuwe 
concurrent, een incident met inwoners), een probleem in de organisatie dat zich ineens met kracht manifesteert of nieuwe 
wetgeving die van kracht wordt.   
 
Het gaat bij programma’s om het realiseren van veranderingen en die bijdragen aan het tot stand brengen van baten en doelen, die 
van strategisch belang zijn voor de organisatie en die naar verwachting niet tot stand komen zonder er tijdelijk gerichte aandacht 
aan te besteden. Een flinke en meestal complexe opgave dus, die hoogstwaarschijnlijk niet gerealiseerd wordt als iedereen gewoon 
blijft doen wat hij altijd al doet. Het begint dus allemaal bij de inhoudelijke opgave. 
 

 

Programmeren 
Programmeren is het geheel van werkzaamheden gericht op het in beeld brengen van de achtergrond van het programma en 
het vormgeven van de ambitie, strategie en aanpak (doelen, inspanningen, middelen). Tijdens de uitvoering van het programma 
wordt regelmatig hergeprogrammeerd (concretisering en bijstelling) om zo steeds op de best passende manier aan het 
nastreven van de ambitie te werken. 

 

 
Bij het programmeren staan drie vragen centraal:  

• Waartoe start de organisatie dit programma? Wat is de visie van het programma? Die bestaat uit een historie, een 
context, een aanleiding en daaruit voortvloeiend een ambitie. 

• Hoe wordt de ambitie nagestreefd? Wat zijn de doelen die uit de ambitie voortvloeien, welke belanghebbenden willen dit 
en hoe ziet de strategie van het programma eruit? 

• Wat gaat het programma concreet nastreven en doen? Dit is de aanpak van het programma: de na te streven baten, uit 
te voeren inspanningen, beschikbare middelen en afbakening. 

 
Dit drieluik komt niet uit de lucht vallen, het is mede ontleend 
aan Simon Sinek. Hij beschrijft in het boek Start with why (2009) 
het principe van de Gouden Cirkel. Daarin betoogt hij dat je 
moet starten met het waartoe, dan pas het hoe moet bepalen 
en als laatste het wat concretiseert. Zijn TED-talk over dit 
onderwerp is bijzonder veel bekeken. 
 
Dat idee lag van meet af aan ten grondslag aan onze ideeën over 
programma’s. Sinek heeft het op inspirerende manier 
gevisualiseerd en verwoord. Dat geldt overigens ook voor 
Wouter Hart in Verdraaide organisaties (2012), die in zijn 
verhaal de bedoeling weer centraal stelt, vergelijkbaar met het 
waartoe van Sinek. Beide manieren van kijken sluiten naadloos 
aan op ons denken over programma’s.  

Figuur 2.2 De Gouden Cirkel van Simon Sinek 
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Start met het waartoe 
Sinek onderzocht de grote, inspirerende leiders en ontdekte dat mensen als Steve Jobs en Martin Luther King oppervlakkig 
gezien misschien weinig gemeen hebben, maar allemaal het waartoe als basis stellen. Ook ontdekte hij dat organisaties en 
leiders die de waartoe-vraag als uitgangspunt nemen succesvoller, invloedrijker en innovatiever zijn. Ze vormen een bron van 
inspiratie voor hun medewerkers en creëren grote loyaliteit. Beginnen met het waartoe helpt je beter en authentieker leiding 
te geven. Het waartoe bepaalt het voortbestaan. Waartoe ben jij gaan ondernemen? Waartoe kopen klanten bij jou en niet bij 
anderen? Elke CEO of directeur, zo geeft Sinek aan, kan je vertellen wat zijn organisatie doet. Sommige leggen ook uit hoe ze 
het doen, maar slechts enkele kunnen duidelijk uitleggen waartoe ze het doen. Hetzelfde vinden wij van toepassing op 
programma’s: Waartoe doe je dit programma? Wat wil je ermee bereiken? Niet alleen in termen van resultaten, maar in 
termen van te bereiken doelen. Op TED legt Sinek zijn model op pakkende manier uit. 

 

 
Samenhangende begrippen bij programma’s 

Bij programma’s staat een aantal begrippen centraal. In de praktijk is daar veel spraakverwarring omheen en daarom geven we een 
korte omschrijving. In de loop van het hoofdstuk werken we de begrippen verder uit. 
In een programma worden vanuit een werkelijke situatie doelen geformuleerd of afgeleid van de strategie van de organisatie. Die 
doelen overbruggen het gat tussen iets dat was en is, en iets dat er binnen een bepaalde tijd moet zijn. Een doel is een gewenste 
situatie in de toekomst. Een verbetering, verandering of vernieuwing die het nastreven waard is. Voorbeelden van doelen zijn 
grotere klanttevredenheid of minder werkloosheid. Doelen zijn beïnvloedbaar, maar niet afdwingbaar of beloofbaar. Andere 
woorden hiervoor zijn gewenst effect, beoogde opbrengst, gewenste outcome, benefit en baat. Die laatste twee gebruiken we 
hierna als synoniemen voor ‘operationele doelen’.  

 
Om doelen na te streven, zijn allerlei 
inspanningen nodig: projecten, processen, 
improvisaties, routines en andere 
activiteiten. Het gaat niet alleen om 
projecten, maar ook om andere activiteiten 
die verandering op gang helpen te brengen. 
Over die diversiteit in soorten inspanningen 
in een programma schreven we in het 
hoofdstuk Kiezen al het nodige. Synoniemen 
voor inspanningen zijn activiteiten, acties, 
interventies, werkzaamheden of 
maatregelen. Voorbeelden zijn het 
verzorgen van patiënten, het ontwikkelen 
van nieuwe systemen, het organiseren van 
evenementen of het voeren van 
klantgesprekken. 

 

Figuur 2.3 Van doelen op papier tot effecten in het echt 

 
Resultaten zijn (im)materiële objecten die ontstaan vanuit inspanningen. Ze zijn tastbaar, beloofbaar en afdwingbaar. Je maakt ze 
en levert ze op aan een klant en/of opdrachtgever. Bij projecten zijn dit unieke resultaten, bij routines regelmatig terugkerende 
producten. Synoniemen zijn product, output, ding, deliverable, enabler en oplossing. Voorbeelden zijn wegen, IT-systemen, 
waterkeringen, beleidsnotities, trainingen. Binnen de aanpak van Managing Successful Programmes (MSP) wordt het begrip 
capability gebruikt voor een combinatie van resultaten die nodig is om een verandering tot stand te brengen. 
 
Door het uitvoeren van inspanningen en het gebruiken van resultaten ontstaan effecten: gewenste en ongewenste situaties. Als 
het programma goed loopt, komen de effecten overeen met de doelen en de baten en zijn ze dus gewenst. Er kunnen ook 
ongewenste en onbedoelde effecten zijn (lasten, disbenefits), zoals verhoogde gevoelens van onveiligheid bij het intensiveren van 
politiepatrouilles. Bij het programmeren en besturen van een programma schenk je niet alleen aandacht aan de gewenste effecten, 
maar ook aan de (mogelijke) ongewenste effecten en neem je eventueel maatregelen om die te beperken. 
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Onder middelen verstaan we alles dat het programma nodig heeft om tot realisatie van de doelen en baten te komen en de nieuw 
gecreëerde situatie in stand te houden. Middelen waarmee je de inspanningen kunt uitvoeren. Denk aan geld, mensen, kennis, 
gebouwen, tijd, systemen, en dergelijke. We bedoelen ook de middelen die nodig zijn van de doelgroep of gebruikers van 
projectresultaten om zich de beoogde verandering eigen te maken en de middelen om de gerealiseerde veranderingen in de 
staande organisatie te exploiteren. Synoniemen voor het woord middelen zijn bijvoorbeeld capaciteit, assets en resources. 
 
Programma’s houden er nogal eens vrij lineaire manieren van redeneren op na, zoals figuur 2.3 ook laat zien: als dit, dan dat. Soms 
is die redenering gepast en te onderbouwen, soms veel minder. Vanuit het systeemdenken kennen we terechte relativeringen op 
deze manier van denken. De systeemdenkers betogen: oorzaak = gevolg = oorzaak. Ook veranderkundigen zetten hun vraagtekens 
bij de lineaire redenering, zeker wanneer het gaat om gedragsveranderingen. Een belangrijke vraag die steeds terugkomt bij 
programma’s: hoe ziet de relatie eruit tussen een doel en de inspanningen die erop gericht zijn? Waarom zou het zo werken? 
 
Een programma is daarmee dan ook iets heel anders dan een project. Het is zoeken naar effectieve interventies, wikken en wegen, 
uitproberen, ontdekken en bijstellen. Die effectiviteit is lang niet altijd goed te bepalen, zeker niet vooraf. Het is dan ook verstandig 
te relativeren op de lineaire manier van redeneren bij het vormgeven en uitvoeren van een programma. Het kan echter helpen de 
complexiteit soms iets te vereenvoudigen, goed te kijken wat er werkelijk gebeurt en van daaruit bij te stellen.  
 

Programmeren aan de hand van zeven activiteiten 
Programmeren is een regelmatig terugkerende activiteit, inspelend op veranderingen in de omgeving. Beslissers komen en gaan, 
ambities verschuiven en wet- en regelgeving verandert. Sommige inspanningen blijken effectief, andere niet. Er worden 
concurrerende initiatieven opgestart in de omgeving of partijen willen toch niet meer meedoen. Je zult dus ook moeten 
herprogrammeren. Dat past ook bij de vaak lange doorlooptijd van een programma van enkele jaren. Niet alles is bij de start te 
overzien, te bedenken, laat staan te plannen. Dat is ook zelden zinvol. We noemen dit ook wel ‘adaptief programmeren’. 
 
Om tot een stevig en passend programma te komen, onderscheiden wij zeven activiteiten, die we in dit hoofdstuk uitwerken.  
 

 

Programmeren in zeven activiteiten  
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 

 

 
Je hoeft deze activiteiten niet als achtereenvolgende stappen te doorlopen, maar ze staan wel met een reden in deze volgorde. De 
kern van een programma is namelijk het waartoe: de visie en de doelen. Die vormen de richting waar je op koerst. Daarom hebben 
we ze bij de eerste stappen gezet.  
 
In de praktijk zien we dat programma’s op allerlei manieren tot stand komen. Soms starten ze bij het denken vanuit doelen (top-
down). Vaak lopen er al inspanningen en begint het bij het inventariseren daarvan (bottom-up). In dat laatste geval wil de 
opdrachtgever bijvoorbeeld meer overzicht en doelgerichtheid in de manier van werken. Dan komen er meestal ook lacunes en 
doublures aan het licht: er ontbreken heldere doelen en op sommige doelen zijn te veel of juist te weinig inspanningen gericht. Dit 
bespraken we in het hoofdstuk Kiezen ook al bij de redenen om ergens een programma van te maken. 
 
Een programma start nooit vanuit het niets. Veel programma’s zijn een voortzetting van lopende activiteiten of een cesuur met 
eerdere pogingen. Het komt dan meestal aan op het ‘afpellen’ van overspannen verwachtingen uit het verleden en het 
terugbrengen van de doelen naar een niveau dat enige kans van slagen heeft. Meestal is het programmeren dan ook een 
pragmatisch, iteratief en incrementeel proces dat diverse malen in een programma wordt doorlopen (programmeren en 
herprogrammeren). Zie de zeven activiteiten dan ook meer als een handreiking dan als een stapsgewijs en rigide proces. 
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Keuzes in de manier van programmeren 
Er zijn verschillende manier om het proces van programmeren vorm te geven. Kaats en Opheij (2012) beschrijven twee manieren, 
op een continuüm, om met ambitieontwikkeling om te gaan. Die manieren zijn bruikbaar voor het vormgeven van de gehele 
inhoud van het programma. 
 
In de ontwerpbenadering wordt gewerkt met relatief 
weinig participatie, een volgordelijk proces, op basis 
van meer kwantitatieve informatie en een hoog tempo 
(blauwdruk). De ontwikkelbenadering kent relatief 
veel participatie van betrokkenen, een iteratief proces, 
op basis van meer kwalitatieve informatie en een laag 
tempo (wenkend perspectief).  
 
De keuze voor een benadering beweegt zich tussen 
het puur ontwerpen en het puur ontwikkelen. De plek 
tussen beide uitersten is onder meer afhankelijk van 
de aard van de organisatie en de betrokkenen en van 
de aard en urgentie van het vraagstuk. 

 

Figuur 2.4 Ontwerp- versus ontwikkelbenadering 

 
De plek kan in de loop van het programma ook veranderen. Meestal vraagt het programmeren veel creativiteit en 
doorzettingsvermogen. De ideeën over wat een goede aanpak is, kunnen sterk verschillen. Net als de achterliggende belangen. 
Voorkom dat je denkt met elkaar op één lijn te zitten, terwijl dat niet het geval is. Of dat je te snel in oplossingen schiet, terwijl je 
het probleem niet goed hebt doorgrond en allerlei alternatieve benaderingen niet hebt overwogen. 

 
Het Program Canvas, hulpmiddel bij het programmeren 

Het Program Canvas is een zeer bruikbaar hulpmiddel 
om in dialoog te komen tot de kern van een 
programma en deze op één A3 te beschrijven. In de 
basis is het een eenvoudig model, bestaande uit 
diverse elementen waaruit een programma is 
opgebouwd. Het is niet bedoeld om een programma 
compleet te beschrijven, wel om de essenties bloot te 
leggen en in samenhang beknopt te visualiseren. 
 
We hebben het canvas in 2013 en 2014 ontwikkeld 
samen met Theo van der Tak en Hans Cremer. 
Vervolgens is het model met een groep practitioners 
uit binnen- en buitenland verder uitgebouwd, getest 
en aanpast. Daarbij heeft het Business Model Canvas 
van Osterwalder c.s. ons geïnspireerd. In ons boek 
Program Canvas (2016) vind je meer informatie over 
de opzet van het canvas, de ontstaansgeschiedenis en 
de toepassing in de diverse benaderingen van 
programmamanagement. 

 
Figuur 2.5 Het Program Canvas 

 
We zien dat het canvas het gesprek faciliteert tussen de betrokkenen bij een programma. Het helpt bij de start om de aspecten van 
een programma te bespreken en af te wegen. Tijdens de uitvoering kan het ook een nuttige rol spelen bij een programmareview. 
Wat was ook alweer ons plan en hoe doen we het nu eigenlijk in de praktijk? 
 
Voordat we dieper ingaan op de zeven activiteiten waarmee je een programma inhoudelijk vormgeeft, staan we eerst stil bij de 
verschillende stadia in een programma waarin deze activiteiten een concrete plek krijgen. 
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3 Een programma doorloopt vier stadia 
 
Wij kennen de levensloop van programma’s vier stadia toe: een oriëntatie-, opbouw-, uitvoerings- en afbouwstadium. In de eerste 
twee stadia leg je de basis voor het programma en doe je veel van het programmeerwerk. Tijdens het uitvoeringsstadium ga je 
regelmatig herprogrammeren op basis van eerdere ervaringen en nieuwe ontwikkelingen. Dit stadium is nog weer verder 
onderverdeeld in fases. In het afbouwstadium beëindig je het programma. De overgangen tussen de stadia en de fases zijn de 
momenten waarop besluitvorming plaatsvindt over het wel of niet doorgaan van het programma. Aan het eind van een stadium en 
fase beslis je met elkaar over de manier van verder werken: wat staat er hierna te gebeuren, wat willen we bereiken en hoe gaan 
we dit tot een succes maken? Het kan ook gebeuren dat de opdrachtgever beslist om het programma voortijdig te stoppen.  
 

Oriëntatiestadium gaat over de keuze voor wel of geen programma 
In het oriëntatiestadium is er feitelijk nog geen programma. Er is vooral een situatie, vraagstuk, opgave, probleem, voornemen, 
ambitie of idee. Er zijn mensen (initiatiefnemers, probleemhebbers) die het daar met elkaar over hebben, omdat ze het belangrijk 
vinden en omdat het hen raakt. In de praktijk is het vaak onduidelijk wanneer dit stadium precies is begonnen. Om dit stadium te 
formaliseren en te voorkomen dat er eindeloos gepraat wordt zonder richting, is het verstandig te werken met een 
oriëntatieopdracht (mandaat, verkenningsopdracht) en een kwartiermaker. Zo’n opdracht kan de vorm hebben van een mailtje van 
de opdrachtgever, maar ook een formeel document zijn waarin gevraagd wordt de opgave nader te onderzoeken. 
 
Dit stadium en het volgende hebben veel kenmerken van een proces zoals we dat eerder omschreven. Het vraagt dan ook de 
nodige procesmanagementvaardigheden van de programmamanager. De betrokkenen buigen zich in dit stadium over vragen als: 

• Hoe ziet de situatie eruit en wat vormt aanleiding om in actie te komen? 
• Wat zijn de eerste beelden bij de ambitie en de doelen en hun haalbaarheid? 
• Hoe belangrijk en urgent is het en wat gebeurt er als we niets doen? 
• Waarom werken de al aanwezige structuren, werkwijzen en procedures onvoldoende?  
• Welke aanpakken zijn zoal mogelijk en wat mogen we daarvan verwachten? 
• Hoe verhoudt het mogelijke programma zich tot eveneens lopende (verander)initiatieven? 
• Wat leren we van eerdere en andere programma’s of eerdere interventies op dit terrein? 
• Als we de programma-aanpak overwegen: zijn de kenmerken van een programma dan aanwezig, kiezen we het voor de 

goede redenen en hoe zijn de condities voor het doen van een programma? 
• Wat zijn de eerste inschattingen van de kosten en doorlooptijd van het programma? 
• Wie zijn de beoogd opdrachtgever, programmamanager en belanghebbenden? 

 
Om dit stadium niet te lang te maken, is het raadzaam vragen die meer de diepte ingaan in het volgende stadium op te pakken. De 
valkuil is te snel door te willen gaan, te veel te sturen op het resultaat en te weinig op de verbinding tussen betrokken actoren. De 
kans bestaat dat te snel wordt gekozen voor een programma, terwijl andere aanpakken mogelijk beter zijn en meer draagvlak 
hebben. Het is belangrijk dat de betrokkenen de opgave van voldoende belang vinden en ervan overtuigd zijn dat een programma 
helpt vooruit te komen. Beter dan andere manieren van werken. Het draait hier dus om het maken van een weloverwogen keuze 
voor een programmatische manier van werken, als opmaat naar het opbouwstadium. 
 

 

Oriëntatiestadium 
Dit stadium wordt ook wel het identificatie-, initiatief-, verkennings- of haalbaarheidsstadium genoemd. Dit stadium start met 
een oriëntatieopdracht waarmee de betrokkenen het mandaat krijgen aan de slag te gaan. Het eerste resultaat is een 
samenvatting van de kern van de opgave: het programmavoorstel. Het Program Canvas is daarbij zeer behulpzaam en bevat de 
belangrijkste componenten die op hoofdlijnen worden uitgewerkt. Het tweede resultaat is een opbouwplan of 
voorbereidingsplan. Dat beschrijft op welke manier het opbouwstadium wordt aangepakt. Het derde resultaat is een globale 
business case voor het programma. Deze documenten kunnen ook geïntegreerd worden in één document. Als besloten wordt 
niet verder te gaan na het oriëntatiestadium, dan maakt de kwartiermaker een afrondende reflectie, waarin staat waarom niet 
wordt doorgegaan en wat de geleerde lessen zijn. 
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Opbouwstadium is gericht op het vormgeven van het programma 
Is er voldoende aanleiding en draagvlak voor het programma, dan zet je in het opbouwstadium het programma verder in de 
steigers. In dit stadium is het de bedoeling te komen tot een programma waaraan alle belanghebbenden en betrokkenen zich 
verbinden en committeren. Een Programma Startup met de belangrijkste stakeholders helpt dit stadium samen in gang te trekken. 
Daarna tref  je elkaar nog vaker om onderdelen van het programma verder te concretiseren. 
 
De eerste activiteiten in dit stadium zijn meestal vooral nog (onder)zoekend en onderhandelend van aard. Het is verstandig de 
opbouw van een programma aan te pakken als een proces of project. De opbouw kan namelijk enkele weken, maar ook maanden 
of soms zelfs jaren duren. Zeker wanneer het programma plaatsvindt tussen organisaties, zoals bij het Deltaprogramma. Stap voor 
stap werk je toe naar overeenstemming. Een stapsgewijze aanpak draagt bij aan een soepel begin. Vragen zijn onder meer: 

• Wat willen we nu precies bereiken en wanneer willen we waar staan? 
• Wat is onze programmastrategie en wat gaan we wanneer ondernemen? 
• Hoeveel en welke middelen (geld, tijd, mensen, systemen, etc) hebben we daarvoor over? 
• Wat zijn de relaties met andere initiatieven (projecten, programma’s, etc)? 
• Wie zijn de belanghebbenden en hoe geven we vorm aan de samenwerking? 
• Hoe organiseren we het programma en wie bezet welke rol? 
• Op welke manier gaan we ervoor zorgen dat we een goed draaiend team worden? 
• Op welke wijze richten we de besluitvorming in het programma in? 
• Hoe monitoren we de voortgang en welke systemen richten we daarvoor in? 
• Hoe houden we zicht op risico’s en issues en hoe betrekken we die in de sturing? 
• Hoe zorgen we ervoor dat we onszelf blijven ontwikkelen in onze aanpak? 

 
Kortom, het programma wordt op alle thema’s vormgegeven: programmeren, besturen, beslissen, organiseren, samenwerken, 
leidinggeven en ontwikkelen. Zorgvuldig omgaan met al het materiaal dat wordt gemaakt is daarbij belangrijk ervoor te zorgen dat 
iedereen steeds met de laatste versies blijft werken. 
 
In de praktijk lopen het opbouw- en uitvoeringsstadium vaak door elkaar. Inspanningen zijn of worden al gestart, voordat over het 
programmaplan is besloten. Meestal komt dit doordat de druk te hoog is om de uitwerking van het gehele programma af te 
wachten. Het komt tegemoet aan de drang aan het werk te gaan, maar kan het risico met zich meebrengen dat inspanningen toch 
gestopt moeten worden of dat mensen niet weten waar ze aan toe zijn, omdat het complete plaatje ontbreekt.  
 

 

Opbouwstadium 
Dit stadium wordt ook definitie-, ontwikkel-, ontwerp- of fundatiestadium genoemd en start met een opbouwplan. Het resultaat 
van dit stadium is een programmaplan (of programmacontract, programmadefinitiedocument) dat richting geeft aan de 
uitvoering op alle thema’s. Vanuit het programmaplan volgt een concreet faseplan voor de eerstkomende fase en een meer 
gedetailleerde business case. Het is verstandig een splitsing te maken in een programmaplan en een faseplan, om daarmee een 
onderscheid te maken tussen uitgangspunten die minder snel veranderen en een concreet plan waarvoor dat wel geldt. 

 

 

Uitvoeringsstadium is gefocust op het realiseren van het programma 
In dit stadium gaat alle aandacht uit naar het uitvoeren van de inspanningen en het nastreven van de baten en doelen van het 
programma. De baten worden na verloop van tijd zichtbaar, maar meestal duurt dat even. Helaas zullen ook onbedoelde en 
ongewenste effecten (lasten) ontstaan. Sommige inspanningen lopen goed, andere niet. Je bewaakt en beoordeelt dus regelmatig 
de voortgang. Op basis daarvan kun je proberen bij te sturen, bijvoorbeeld met nieuwe of aangepaste inspanningen.  
 
Het is nodig dit stadium op te delen in kleinere fases (ook wel plateaus, tranches, periodes of cycli). Dat geeft grip op de uitvoering, 
beperkt risico’s, stimuleert tussentijdse reflectie en faciliteert de besluitvorming. Bovendien is het maar beperkt mogelijk en zinvol 
ver vooruit te zien en te plannen. Programma’s zijn echter minder eenduidig op te knippen in fases dan projecten, bijvoorbeeld 
omdat niet wordt toegewerkt naar een eindproduct met tussenproducten of deelproducten. Toch zijn er diverse manieren om dit 
te doen, zoals het werken met plateaus van doelbereiking, een koppeling aan jaarschijven (of delen daarvan) of door fases te 
relateren aan de afronding van (clusters van) inspanningen. We komen hier aan het eind van dit hoofdstuk uitgebreider op terug.  
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In en aan het eind van elke fase vindt een review plaats waarin de balans wordt opgemaakt: op welke punten is aanpassing van het 
het programma aanpassing nodig? Tijdens de uitvoering werk je voortdurend aan de overdracht aan de organisatie. Begin hier niet 
pas mee wanneer de afbouw start, maar maak dit een terugkerend aandachtspunt. Zo zorg je ervoor dat de organisatie voldoende 
gelegenheid krijgt het programma en de opbrengsten te borgen en blijft de afstand tussen programma en organisatie beperkt.  
 
Het programmaplan en het faseplan blijven levende documenten, waarin het leren van ervaringen een plek krijgt. Het is belangrijk 
de wijzigingen waarover besluitvorming plaatsvindt, steeds goed bij te houden en te communiceren. Zo werkt iedereen vanuit de 
laatste versie van een plan. Zodra de opdrachtgever zijn fiat geeft aan het beëindigen van het programma, begint het 
afbouwstadium. Het uitvoeringsstadium wordt afgerond met een afbouwplan, waarin staat hoe je het programma afrondt. 
 

 

Uitvoeringsstadium 
Dit stadium heet ook wel realisatie- of effectueringsstadium. Het start met een programmaplan. Per fase wordt een plan 
gemaakt dat concreet omschrijft wat in die fase gebeurt. Gaandeweg worden bijgestelde of nieuwe plannen gemaakt, die elk 
een fase afsluiten en een nieuwe fase in gang zetten of die een grotere verandering voor het programma markeren. Het laatste 
plan is het afbouwplan waarmee het afbouwstadium sturing krijgt . 

 

 
Afbouwstadium draait om het beëindigen van het programma 

Een programma moet een keer worden beëindigd. Dat kan wanneer de doelen gerealiseerd zijn en wat in gang is gezet voldoende 
is geborgd in de organisatie. Het kan ook zo zijn dat de doelen nog niet volledig zijn gerealiseerd, maar de organisatie wel 
voldoende in staat is er zelf verder aan te werken. Het programma heeft dan onvoldoende toegevoegde waarde. 
 
Er kunnen ook redenen zijn (voortijdig) te stoppen. Zo kan de opdrachtgever vinden dat het programma niet meer nodig is en 
andere zaken prioriteit krijgen. Ook kunnen de interne of externe omstandigheden zo zijn gewijzigd, dat de doelen niet meer zo 
belangrijk zijn. De doelen kunnen onvoldoende haalbaar blijken of verdere investering niet meer rechtvaardigen. Het programma 
kan onvoldoende effectief zijn of te veel weerstand oproepen bij de betrokkenen. Soms zijn de middelen op. Of andere invloeden, 
zoals economische meewind, kunnen ervoor zorgen dat de doelen ‘vanzelf’ worden bereikt.  
 
Het is mogelijk dat de programma-activiteiten in een nieuwe organisatorische eenheid worden ondergebracht, zoals een nieuwe 
business unit of afdeling. Ook kunnen uit het programma één of meer nieuwe programma's ontstaan. Hoe het ook zij, de 
opdrachtgever beslist en geeft daarmee aan dat het programma afgesloten wordt. Voor het besluit tot afbouwen vindt een laatste 
programmareview plaats. Daarin wordt de balans opgemaakt en wordt het laatste plan afgewogen tegen recente ontwikkelingen. 
Daarmee kun je een afbouwplan maken dat richting geeft aan de uitvoering van de afbouw.  
 
In dit stadium passeren allerlei zaken de revue, zoals: 

• opmaken van de oogst en lessen van het programma 
• afhandelen van openstaande risico’s en issues  
• afronden en overdragen van nog lopende activiteiten 
• zekerstellen dat realisatie van de doelen geborgd is 
• communiceren richting de stakeholders  
• opmaken van de financiële afrekening van het programma 
• verzamelen en opslaan van alle programmadocumenten  
• overdragen, opruimen of verwijderen van ingezette middelen 
• vanuit opgedane ervaringen op gang helpen van nieuwe programma’s  
• dechargeren van de programmaorganisatie  
• zorgdragen voor een zorgvuldige herplaatsing van de mensen. 

 
De meeste van deze activiteiten zijn niet alleen voorbehouden aan het afbouwstadium, maar vinden voortdurend plaats. In dit 
stadium krijgen ze extra nadruk om ervoor te zorgen dat het programma netjes wordt afgerond. 
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Afbouwstadium 
Dit stadium heet ook wel afsluitings- of afrondingsstadium. Het start met een afbouwplan - dat veel overeenkomsten heeft met 
een faseplan - en eindigt met een afrondingsdocument, een eindevaluatie met geleerde en overdraagbare lessen voor de 
organisatie en nieuwe programma’s en een dechargedocument. 

 

 

Samenvattend: de essenties van elk stadium 
 
 Oriëntatie Opbouw Uitvoering Afbouw 
Kern Inzicht in de opgave  

Concept visie en doelen 
Betrokken actoren  
Opdrachtgever en 
kwartiermaker 
Basis draagvlak  

Concrete aanpak  
Vormgeving organisatie 
en samenwerking 
Inrichting besturing en 
besluitvorming 
Review & leren 
Breed draagvlak 

Realisatie en borging  
Monitoring en sturing 
Besluitvorming  
Communicatie  
Samenwerking 
Review & leren 
Reorganisatie 

Beëindiging 
Overdracht 
Evaluatie 
Decharge 

Input Organisatiestrategie 
Beleid, wet-/regelgeving 
Lopende activiteiten 
Oriëntatieopdracht 

Lopende activiteiten 
Programmavoorstel 
Opbouwplan 

Programmaplan 
Planningen, dossiers, etc 
Faseplan 

Redenen voor afbouw 
Afbouwplan 

Throughput Program Canvas Program Canvas 
Voortgangsrapportages 

Faseplannen 
Beslisdocumenten 
Voortgangsrapportages 
Einde fasedocumenten 

 

Output Programmavoorstel 
Opbouwplan 
Globale business case 

Programmaplan, faseplan 
Planningen, dossiers, etc 
Uitgewerkte business 
case 

Afbouwplan Afrondingsdocument 
Eindevaluatie 
Dechargedocument 

Lengte Enkele weken Enkele maanden Jaren Enkele weken  
Tabel 2.1 De essenties van elk programmastadium 
 

Onze vier stadia en de manier waarop wij kijken naar het gebruik ervan, vertoont grote gelijkenis met hoe andere benaderingen 
rond programmamanagement kijken naar de levensloop van een programma. In het hoofdstuk Kiezen hebben we een paar van die 
benaderingen kort beschreven. 

4 Ontwikkelen van de programmavisie 
 
Een programma kent altijd een historie en een 
bestaande situatie die bepalend is voor de keuze om in 
actie te komen en die richtinggevend is voor de 
vormgeving en uitvoering ervan. Een programma 
ontstaat nooit vanuit het niets en zonder dat iemand 
daar aanleiding toe ziet. Het onderzoeken en 
analyseren van de achtergrond en daar met de 
betrokkenen betekenis aan te geven is een cruciale 
stap. Eerst begrijpen voordat je gaat ingrijpen. En dat 
terwijl de neiging om in te grijpen vaak zo groot is. We 
onderscheiden hierbij de historie, de context en de 
aanleiding aan de slag te gaan. Van daaruit kun je een 
ambitie formuleren: het vergezicht waar je uiteindelijk 
naartoe werkt. Samen vormen deze vier elementen de 
visie van het programma: het waartoe of de why. 

 

Figuur 2.6 Van historie naar ambitie 
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4.1 Onderzoeken van de historie, context en aanleiding 
 
De achtergrond van het programma bestaat uit een historie (wat vooraf is gegaan), context (de huidige, feitelijke situatie) en 
aanleiding (de reden om het programma te starten, de emotie).  
 

Historie: datgene wat vooraf is gegaan aan het programma 
De neiging is nog weleens vooral aandacht te besteden aan het hier en nu en de reden, om van daaruit aan de slag te gaan. Een 
belangrijke bron is echter ook de geschiedenis bij het vraagstuk of de opgave: wat is eraan voorafgegaan? Situaties staan namelijk 
nooit op zichzelf. Ze hebben voorlopers, een historie. Die vertelt vaak veel over wat werkt en niet werkt in de organisatie of op een 
bepaald beleidsterrein, of over wat belangrijk wordt gevonden en wat niet. Begrip van de historie maakt het makkelijker de huidige 
situatie te snappen en te doorgronden wat van daaruit een verstandige zet is om te doen. 
 

 

Historie in kaart brengen met learning histories 
Een manier om de historie te doorgronden is het maken van een learning history of leergeschiedenis. De methodiek van de 
leergeschiedenis is door Art Kleiner en George Roth van M.I.T. in Boston ontwikkeld om organisaties te helpen hun eigen 
geschiedenis te doorgronden en van daaruit hun weg naar de toekomst vorm te geven. Een leergeschiedenis is een verhaal voor 
de organisatie door de organisatie. ‘Call in mind a group of people sitting around a campfire, each with his or her own piece of 
the narrative to offer (...)’ (Roth en Kleiner, 2000). Het ontwikkelen van een leergeschiedenis begint met de vraag van een 
organisatie die met geschreven en ongeschreven bronnen verder wordt uitgewerkt en beantwoord wordt aan de hand van 
interviews met prikkelende vragen. Het resultaat is een doorlopend geschiedverhaal waarin feiten, citaten en toelichting een 
doorlopend geheel vormen. Het verhaal achter het vraagstuk of de opgave wordt van verschillende kanten belicht zodat het 
totale plaatje van het proces tot aan het heden zichtbaar wordt. 

 

 
Relevante vragen om te beantwoorden gaan over de ontwikkelingen die de afgelopen jaren hebben gespeeld en die van invloed 
zijn op de huidige situatie, de ervaringen met eerdere programma’s, de personen die in het verleden een rol hebben gespeeld, het 
succes van eerdere interventies, en dergelijke. Door hierbij verschillende betrokkenen aan het woord te laten ,organiseer je 
meerstemmigheid en breng je uiteenlopende perspectieven op het verleden naar binnen. In het Program Canvas hebben we voor 
de eenvoud het element historie niet opgenomen, maar ondergebracht bij context. 
 

Context: de huidige, feitelijke situatie van waaruit je vertrekt 
De context bestaat uit de feitelijke aspecten die ten grondslag liggen aan een programma. Wat is de uitgangssituatie, het 
vertrekpunt? Het gaat hier om die aspecten waar weinig tot geen discussie over is, de ‘harde’ werkelijkheid. Natuurlijk is alleen de 
informatie interessant die iets zegt over de situatie waarin het programma gaat draaien en waar je rekening mee moet houden. 
Denk aan aspecten als de huidige strategie van de organisatie, de eigenschappen van de branche waarin de organisatie opereert, 
de kenmerken van het beleidsveld, de eigenschappen van de organisatie en de omgeving, de uitkomsten van relevante evaluaties 
en dergelijke. De grens tussen historie (verleden) en context (heden) is in de praktijk overigens niet zo scherp te trekken.  
 

 

Modellen voor de context 
Er zijn allerlei modellen die helpen bij de analyse van de context, zoals: 

• de DESTEP-analyse. Hierin wordt gekeken naar Demografische, Economische, Sociaal-maatschappelijke, Technologische, 
Ecologische en Politieke ontwikkelingen. Vooral bruikbaar voor extern gerichte programma’s (zie o.a. Kor, Wijnen & 
Weggeman, 2007). 

• de ESH-analyse of het 7S-model. De elementen die in dit model belicht worden zijn Strategie, Structuur, Systemen, 
Managementstijl, Personeel en Cultuur. Dit model is meer geschikt voor intern gerichte (verander)programma’s (Kor, 
Wijnen & Weggeman, 2007). 

• het Web. Dit bestaat uit vier invalshoeken: de Organisatie, de Omgeving, het Individu en het Collectief. Dit analysemodel 
is bijvoorbeeld goed bruikbaar bij programma’s gericht op organisatieontwikkeling (Ruijters & Veldkamp, 2012). 
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Denk bij de context ook aan de randvoorwaarden waarbinnen een programma moet plaatsvinden: aspecten die niet beïnvloedbaar 
zijn door de betrokkenen, zelfs niet door de opdrachtgever, maar waar het programma wel aan gehouden is. Denk bijvoorbeeld aan 
bepaalde wet- en regelgeving zoals op het gebied van privacy, afspraken in de branche zoals een CAO of de strategie van de 
organisatie. Gezien het belang van dit element hebben we er in het Program Canvas een apart element van gemaakt. 
 

Aanleiding: de reden om in actie te komen 
Waar een context vooral feitelijk is, is een aanleiding meer emotioneel van aard. De feiten zetten een opgave namelijk nog niet 
zomaar op de agenda of de prioriteitenlijst. Er zijn emoties nodig, een visie op heden en verleden, een dringend probleem, 
drijfveren, belangen en redenen om nú in actie te komen. Initiatiefnemers, eigenaren of probleemhebbers ervaren iets bestaands 
als ongewenst (probleem) of iets nieuws juist als gewenst (ambitie) en uiten zich daarover naar elkaar. Ze geven daarmee een 
bepaalde betekenis aan de situatie en maken zo duidelijk waarom ze iets beters of anders willen nastreven. 
 
Het klinkt wellicht als een open deur, maar toch: wat de één een probleem vindt, is voor een ander volstrekt onbelangrijk, laat 
staan urgent. Wat voor de één een geweldige ambitie is, iets om vol voor te gaan, is voor de ander ‘business as usual’. Het is dus 
cruciaal goed te expliciteren en te onderzoeken hoe de betrokkenen naar de huidige context kijken en naar wat daaraan vooraf is 
gegaan, en ze moeten het hierover voldoende eens worden. Hiermee wordt namelijk de trigger en het vertrekpunt voor het 
programma gecreëerd. Die trigger moet steeds helder blijven voor iedereen: waarom zijn we hiermee begonnen? 
 
Het is behulpzaam hierbij te denken in een combinatie van creatieve en reactieve factoren: 

• Creatieve factoren zijn positief van aard, zoals: ambities, verlangens, drijfveren, visies, dromen, uitdagingen, 
uitnodigingen, mogelijkheden, kansen en voorbeelden. Denk aan de ambitie klanten nog beter van dienst te zijn, 
waardoor klanttevredenheid nog verder toeneemt en het aantal klanten groeit.  

• Reactieve factoren zijn negatief van aard, zoals: onvrede, klachten, conflicten, problemen, onbeheersbaarheid, 
bedreigingen, externe druk, overmacht. Denk aan de zoveelste overval op een winkelier in een wijk, waardoor winkels 
dreigen te sluiten en te verhuizen. 

 
Bij het onderzoeken van deze factoren is het verstandig stil te 
staan bij waar de initiatiefnemers of probleemhebbers in 
geloven. Wat is hun visie op mensen, de organisatie, de wereld 
en veranderen? Wat zijn hun belangen, waarden en normen, 
overtuigingen en paradigma’s? Hiermee krijgen de factoren die 
ze inbrengen kleur en diepgang. Zo kan duidelijk worden 
waarom ze meer klantgerichtheid belangrijk vinden of waarom 
ze de sluiting en verhuizing van winkels uit het stadscentrum 
willen voorkomen. En bedenk hierbij: problemen zijn pas 
problemen als er probleemhebbers zijn, anders zijn het feiten. 

 
 
Bij de aanleiding hoort ook het antwoord op de vraag waarom een programmatische aanpak een slimme keuze is als manier van 
werken. Hoe gaat een programma helpen de problemen op te lossen of de ambities te realiseren? Of waarom zou het zonder 
programma onvoldoende mogelijk zijn de situatie te veranderen en de ambitie te realiseren? Ook hier geldt dat waar de een denkt 
dat een planmatige, programmatische benadering geweldig zal helpen, anderen daar niet in geloven of hele andere ervaringen 
kunnen hebben. Dit is een keuze die terugkomt bij de uitwerking van de strategie en andere elementen. 
 

Onderzoeken van de achtergrond is proces op zich 
Het vormen van een goed beeld van de achtergrond van een programma is een boeiende exercitie. Je komt veel te weten over de 
eigen organisatie, collega’s en de omgeving van de organisatie. Dingen die je vermoedde, maar niet zeker wist. Door je in te leven 
in een vraagstuk en te onderzoeken wat daarbij allemaal speelt, komen ook allerlei zaken uit het verleden en heden op tafel: 
onuitgesproken verwachtingen, beelden, wensen, belangen, frustraties en ook teleurstellingen.  
 
Het vraagt echter ook geduld, doorzettingsvermogen en vasthoudendheid. De neiging is maar gewoon aan de slag te gaan met 
allerlei activiteiten, ‘want er moet wel wat gebeuren’ en ‘we moeten wel een signaal afgeven dat we zaken aanpakken’. Bovendien 
‘weten we het toch wel ongeveer hoe het zit’. Helaas is er echter zelden één waarheid of één visie op het vraagstuk en de 
achtergrond daarbij. Laat staan over wat aangepakt of veranderd moet worden en met welke urgentie.  
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Soms is het vraagstuk te complex en is het lastig te pakken te krijgen wat er nu speelt. Vaak hebben de betrokkenen er ook 
uiteenlopende beelden bij en lopen hun behoeften, standpunten en belangen flink uiteen. Het komt ook voor dat informatie 
ontbreekt of bewust niet beschikbaar wordt gesteld, bijvoorbeeld omdat deze te pijnlijk is. Ook is de systeemgrens (wat wel en niet 
bij het programma hoort) niet altijd duidelijk te trekken en heeft de neiging te verschuiven.  
 

 

‘Werkdruk Belastingdienst kost staat miljarden’ (nu.nl, 28 maart 2014) 
Door de hoge werkdruk en de bezuinigingen bij de Belastingdienst, blijft er minder mankracht over om fraude tegen te gaan. 
Daardoor loopt de Nederlandse staat miljarden euro's mis. Dat laat ambtenarenbond Abvakabo FNV vrijdag weten. Volgens de 
vakbond blijven er veel dossiers en zaken liggen bij de fiscus en zijn er te weinig mensen om belasting te innen en fraude te 
bestrijden. De werkgeversorganisatie noemt ook de aanhoudende problemen bij de Belastingtelefoon een teken dat de zaken 
nog niet op orde zijn bij de Belastingtelefoon. Daarom roept Abvakabo FNV staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) op om te 
stoppen met de bezuinigingen en te investeren in medewerkers. Begin deze maand werd bekendgemaakt dat de Belastingdienst 
400 miljoen euro moet bezuinigen. Dat gaat gepaard met de sluiting van 22 van de 40 kantoren. Volgens vakbondsbestuurder 
Mieke van Vliet schuift Wiebes heen en weer met de mensen die er nu zitten. "Per saldo zijn er geen mensen bijgekomen, het 
werk is alleen maar meer geworden en het probleem van de hoge werkdruk is niet opgelost. Daar trappen we natuurlijk niet in", 
aldus Van Vliet. Het standpunt van de vakbond druist in tegen de verklaring van Wiebes. De bewindsman zei vrijdag tegen Radio 
1 dat er door extra controles en personeel die de Belastingdienst heeft ingezet om belasting-fraude op te sporen hebben 
geholpen om voor 250 miljoen euro extra aan fraude op te sporen. "We hebben er veel ingestoken om de problemen op te 
lossen, dat begint nu zijn vruchten af te werpen", aldus Wiebes. 

 

 
In bovenstaand voorbeeld, waarin context en aanleiding door elkaar heen lopen, wordt duidelijk dat er nog geen eenduidige blik op 
de situatie is. Er liggen feiten op tafel, maar de standpunten verschillen nog te sterk om tot een gezamenlijke ambitie te komen. 
 
Het in kaart brengen van de achtergrond is niet eenvoudig. Soms vraagt het verschillende rondes van tijdelijke overeenstemming 
tussen betrokkenen. Geef niet te snel op als je er niet meteen de vinger op weet te leggen of het oneens bent, maar ga ook niet 
over één nacht ijs. Maak er een proces van, met heldere stappen. Richt het zorgvuldig in en bedenk wie je hoe erbij betrekt. Dat 
hangt af van de beschikbare tijd, de aard van de organisatie, de opgave, je eigen voorkeuren en die van de betrokkenen.  
 
Betrek ook de doelgroep er voldoende bij: de mensen op wie het programma is gericht of die ermee te maken krijgen. Zij zitten er 
midden in en weten wat er echt speelt. Wat namelijk vaak ontbreekt, is het verhaal van de mensen die in organisaties werken of 
van de klant. Wat ervaren zij? Hoe beleven zij hun werk? Wat betekent het in deze organisatie te werken of er klant van te zijn? 
Kortom: hoe ziet de dagelijkse realiteit er nu echt en concreet uit? Praat met hen, niet alleen over hen. 
 
In dit proces is het van belang alert te zijn op de eenzijdigheid en vooroordelen in de manier van kijken van mensen. Voor je het 
weet, zegt wat je ziet meer over jezelf dan over wat er speelt. Een paar tips: 

• Besef dat anderen waarschijnlijk een ander perspectief hanteren dan jijzelf. Waardeer ook andere manieren van kijken, 
omdat die blinde vlekken invullen.  

• Gebruik meerdere analysemodellen (meervoudig kijken) om je eigen manier van kijken en denken op te rekken en aan te 
vullen. Zo voorkom je ‘pigeonholing’.  

• Wees je bewust van het gevaar van ‘jumping to conclusions’, omdat ‘we toch allemaal wel weten wat er speelt’, er nooit 
genoeg tijd is de diepte in te gaan en de wens om snel te starten leidend is. 

• Kijk niet alleen vanuit modellen, maar laat de fenomenen (dat wat daadwerkelijk gebeurt) ook voor zich spreken. Sta 
open voor de betekenissen die ze hebben.  

• Onderzoek samen met anderen, omdat je daarmee een deel van deze aspecten oplost. Werk samen met mensen die 
anders kijken. Dit voorkomt ‘groupthink’. 

• Realiseer je ook dat als je mensen niet betrekt, je het risico loopt dat niemand de uitkomsten zal omarmen. Het 
omgekeerde is ook waar: hoe krijg je een objectief beeld met veel betrokkenen?  

 
Het gevaar te verdrinken in allerlei uitgebreide en langdurige analyses ligt op de loer. Het hele plaatje compleet en kloppend krijgen 
en het daar ook helemaal over eens worden, is een ideaalbeeld. Vraag je af wat nodig en haalbaar is. En blijf gedurende de 
uitvoering goed opletten op wat er daadwerkelijk gebeurt, zowel boven als onder de waterspiegel.  
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Hulpvragen voor de historie, context en aanleiding 
• Wat zijn belangrijke ontwikkelingen rondom het vraagstuk of het probleem? 
• Welke interventies hebben al eerder plaatsgevonden en welk effect hadden die? 
• Wat zijn de relevante feiten en cijfers die iets zeggen over de huidige situatie? 
• Wat is de kern van het probleem of het vraagstuk en wat houdt dit in stand? 
• Welke factoren geven aanleiding om een idee, probleem of vraag nu te agenderen? 
• Hoe dynamisch of veranderlijk is de situatie waarin het programma wordt uitgevoerd? 
• Waarom zou je dan nu een programma starten en niet iets anders of niets doen? 

 

 

4.2 Formuleren van een betekenisvolle ambitie 
 
De achtergrond vormt het vertrekpunt voor het formuleren van de ambitie van een programma. De ambitie geeft het 
bestaansrecht van een programma weer. Het is waar de betrokkenen met elkaar voor willen gaan, vanuit de situatie van de 
organisatie of de omgeving en de betekenis die mensen daaraan geven. Een goede ambitie motiveert, bepaalt de richting, is de 
kernboodschap in de communicatie en is van iemand. De ambitie sluit aan op de strategie van de organisatie.  
 

Ambitie vormt de inspiratie- en motivatiebron 
De ambitie is het kompas voor het programma. Het is de inspiratie- en 
motivatiebron en het richtpunt waar mensen samen naartoe gaan en 
waarvoor ze samen aan de slag gaan. Van de ambitie worden de doelen en 
baten afgeleid. Een ambitie is betekenisvol voor de betrokkenen: hij doet er 
écht toe. Mensen willen met zinvolle dingen bezig zijn, en dit kan een van 
die dingen zijn. Een goede ambitie is iets gezamenlijks van de betrokkenen: 
ze willen er samen voor gaan. Een ambitie is ook oprecht en uit het hart. 
 
De opgave van een programma is complex van aard. De betrokkenen 
hebben het idee dat het niet lukt de opgave langs gebaande paden te 
realiseren. De ambitie moet het verlangen of het heilig vuur dat de 
deelnemers voelen iets beters tot stand te brengen, weerspiegelen. De 
ambitie is vaak verreikend. Er is écht meer nodig om het voor elkaar te 
krijgen, een bijzondere interventie die vaak dwars door bestaande 
werkwijzen heenloopt. Een interventie die steeds vaker over de grenzen van 
verschillende organisaties heen gaat.  
 
Als de opgave niet zo verstrekkend is, is het vaak niet de moeite waard er 
een programma van te maken. Kijk dan of er bijvoorbeeld via incrementele 
veranderingen in de reguliere manieren van werken van de organisatie iets 
bereikt kan worden. 

 

Figuur 2.7 Voorbeelden van ambities 

 
Anderzijds moet de ambitie ook niet te complex en ambitieus zijn. Wil ze inspirerend zijn, dan moet de complexiteit versimpeld 
worden in heldere taal waar mensen zich in herkennen. Een check op de haalbaarheid is nodig om te voorkomen dat je aan een 
onmogelijke opgave begint. Om erachter te komen hoe haalbaar een ambitie is, is het nodig te snappen wat de aard van de 
organisatie is. Hoe ziet het primaire proces eruit en wat ligt binnen de invloedssfeer om een verandering in de buitenwereld te 
realiseren, bij klanten of burgers. En bij een samenwerking tussen verschillende organisaties: wat kunnen wij samen tot stand 
brengen als we onze krachten bundelen? 
 

Ambitie geeft richting, focus en afbakening 
De ambitie is richtinggevend voor de doelen en de baten. In de ambitie wordt de afbakening, scope of systeemgrens van het 
programma zichtbaar. Betreft het de hele organisatie of een deel ervan? Gaat het over één of meer organisaties? Op welke 
doelgroepen richt het programma zich? In welke regio speelt dit vraagstuk? Een heldere afbakening geeft houvast bij het 
onderzoeken van de achtergrond. Het voorkomt dat je een te groot systeem bekijkt, waardoor veel werk voor niets wordt gedaan. 
Of dat je een te klein systeem bestudeert, waardoor je zaken over het hoofd ziet.  
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Synoniemen voor ambitie 
De bedoeling, destinatie, centrale opdracht, wens, droom, kernboodschap, stip op de horizon, missie, bestemming, het 
eindpunt of verlangen. 

 

 
Om te komen tot een gedeelde ambitie is het nuttig een zogenaamde ‘halen-brengen plaat’ te maken. Daarbij leg je het vraagstuk 
of de opgave in het midden, plaats je de belanghebbenden er omheen en ga je onderzoeken: wat is je beeld bij de ambitie van de 
samenwerking, wat wil je dat de samenwerking je oplevert (halen), wat wil je erin stoppen (brengen), wat is de essentie van je rol 
en wat is je belang? Bij voorkeur doe je dit zoveel mogelijk samen met de mensen en partijen die het betreft, maar wel goed 
voorbereid. In het hoofdstuk Samenwerken gaan we hier uitgebreider op in (zie ook Kaats en Opheij, 2012). 
 
Het kan ook waardevol zijn gebruik te maken van scenarioplanning. Dat is een methode om mogelijke toekomstbeelden te creëren. 
Het begint bij een heldere vraag of probleemstelling, zoals ‘moeten we iets met obesitas in onze stad?’. Vervolgens onderzoek je 
factoren, ontwikkelingen en trends die hierop van invloed zijn. De meest relevante trends zijn die met de meeste onzekerheid en 
de hoogste impact. De variatie in die twee trends vormen de basis voor de zogenaamde scenariomatrix en het uitwerken van de 
scenario’s. Zo kun je stap voor stap het gesprek over de mogelijke toekomst en de mogelijke ambitie voeren. 
 

Ambitie is een cruciaal communicatiemiddel  
De formulering van de ambitie geeft het programma uitstraling mee en draagt, samen met de naam en een logo, bij aan de framing 
bij de betrokkenen. Denk er dus goed over na wat de termen en beelden zijn die je hierin gebruikt en welke associaties dat 
oproept. De ambitie en de naam worden het meest gebruikt door de mensen die bij het programma betrokken zijn. Het liefst geven 
die dus ook de kern van het programma weer, in begrijpelijke en herhaalbare termen voor iedereen die betrokken is. 
 
Vraag jezelf eens af of het slimmer is de aandacht te richten 
op ‘minder overschrijdingen in projecten’ of ‘meer 
succesvolle projecten’. Het eerste legt de vinger het meest 
op de zere plek, maar is niet zo inspirerend. Het benadrukt 
vooral wat je niet wilt (de roze olifant). Het tweede, de 
succesvolle projecten, haalt de angel eruit, maar werkt wel 
meer aanstekelijk. Bij voorkeur symboliseren de ambitie en 
de naam een nieuwe, positieve situatie in de toekomst. Dus 
geen ‘damage control programma’, maar ‘kansen benutten’, 
geen ‘aanvalsprogramma’, maar ‘samen op weg’.  
De ambitie, de naam en het logo zijn essentiële 
communicatiemiddelen, omdat ze kernachtig weergeven 
waar het in het programma om gaat. Zorg ervoor dat ze de 
juiste boodschap overbrengen, en het liefst een positieve. In 
het hoofdstuk Samenwerken komen we hierop terug. 

 

Figuur 2.8 De kernboodschap van het HWBP 

 

Een goede ambitie heeft een duidelijke eigenaar 
Een goede ambitie heeft een eigenaar. Wie wil hier nu écht iets bereiken? Gaat het om één of meerdere personen? Vaak begint het 
in kleine kring. Afgetast wordt of de ambitie wordt gedeeld en het probleem wordt (h)erkend. Naarmate het proces vordert, breidt 
de kring van betrokkenen en belanghebbenden zich uit. Dit is het moment waarop er een nieuwe ‘orde’ ontstaat. Meer mensen 
kunnen zich eigenaar voelen. Maar wie gaat er daadwerkelijk voor staan en neemt de verantwoordelijkheid? Uiteindelijk wordt dit 
de opdrachtgever of ‘eigenaar van de ambitie’. In het Engels heet hij ook wel de Senior Responsible Owner. Vaak is dit de persoon 
met het grootste belang bij het vraagstuk, degene die het best de verschillende andere belangen kan overzien en integreren of 
degene die deze rol het meest gegund wordt. In het hoofdstuk Organiseren gaan we dieper in op de rol van de opdrachtgever. 
 
Samen vormen de historie (verleden), context, aanleiding (heden) en ambitie (toekomst) de visie voor het programma. Bos, Van 
Loon en Licht (2013) staan in hun beschrijving van Programmatisch creëren uitgebreid stil bij het belang van een gedeelde visie, het 
werken vanuit verbinding en commitment daaraan en bij manieren om een visie vorm te geven. ‘Je verbinden aan een doel klinkt 
eenvoudig, maar een verbinding ga je alleen aan als dit doel past binnen jouw eigen visie. Daarom vinden we het creëren van een 
gemeenschappelijke visie als basis voor het programma zo belangrijk.’ Wij ondersteunen hun ideeën van harte.  
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Hulpvragen voor de ambitie 
• Waar wil je uiteindelijk naartoe? 
• Hoe sluit dit aan op de missie en strategie van de organisatie? 
• Welke concurrentie ondervindt deze ambitie van andere initiatieven? 
• Wat zou er gebeuren als je helemaal niets doet? 
• Is deze ambitie voldoende betekenisvol en haalbaar?  
• Wat is de kernboodschap van het programma? 
• Wie is de eigenaar van deze ambitie? 

 

 

5 Identificeren en afbakenen van de doelen  
 
De visie voor het programma geeft richting bij het formuleren van de doelen: dat wat je met het programma tot stand wil brengen, 
binnen en/of buiten de organisatie, door het uitvoeren van allerlei inspanningen. De doelen van een programma vloeien voort uit 
de strategie van de organisatie of onderdelen daarvan. Het realiseren van de doelen kan overigens langer duren dan de looptijd van 
het programma. Met de doelen wordt ook helderder wat de grenzen van het programma zijn.  
  

Breng de doelen voor het programma in kaart 
Bij doelen gaat het om een verschil tussen een bestaande en een gewenste situatie, bekeken vanuit een bepaalde maatstaf of 
norm. Denk bijvoorbeeld aan intensiever gebruik van openbaar vervoer, meer leden bij de lokale sportverenigingen of hogere 
betrouwbaarheid van een productieproces in een organisatie. Doelen hebben betrekking op verbeteringen, veranderingen of 
vernieuwingen ten opzichte van de huidige situatie en van het verleden.  
 
Doelen zijn beïnvloedbaar door inspanningen uit te voeren. Ze zijn niet maakbaar, afdwingbaar of beloofbaar, zoals producten. De 
realisatie is afhankelijk van allerlei zaken, zoals de bereidheid en mogelijkheid om gedrag te veranderen bij een bepaalde 
doelgroep. Verkiezingen kun je projectmatig organiseren, maar een hogere opkomst is slechts deels te beïnvloeden. Een nieuw ICT-
systeem kun je projectmatig maken, maar of medewerkers daardoor efficiënter gaan werken, kun je niet garanderen. 
 
Vrijwel altijd is er voor het realiseren van doelen verandering nodig bij mensen, bijvoorbeeld managers, medewerkers of inwoners. 
Een hogere opkomst bij de verkiezingen gaat over meer mensen die naar de stembus gaan. Minder files zijn niet alleen te bereiken 
door meer asfalt neer te leggen, maar vragen vooral ook ander gedrag van automobilisten: minder of op andere tijden in de auto. 
Daarin schuilt meteen de uitdagende vraag voor programma’s, want op welke manier krijg je dat voor elkaar?  
 
De doelen worden in eerste instantie geformuleerd in ER-termen. ‘ER’ staat daarbij voor de vergrotende trap en voor beweging: 
meER, snellER, grotER, etc. Dit geeft richting, zin en betekenis. In deze termen is het echter nog te vaag om echt mee te kunnen 
sturen. ‘Minder uitval in de productie van auto’s’ is oneindig: het kan altijd minder. Maar met één auto zou je zomaar meteen klaar 
kunnen zijn. Bovendien roept het veel vragen op: welke auto’s dan, welk soort uitval en wanneer moet dit bereikt zijn?  
 
Voor een programma heb je uiteindelijk meer nodig, namelijk doelen die meetbaar, toetsbaar, motiverend en haalbaar zijn, en niet 
alleen nastrevenswaardig en richtinggevend. Dat zijn de baten of indicatoren die aangeven of het programma succesvol is. Hierop 
gaan we later in dit hoofdstuk in. 
 

Geef niet te snel op, want het is vaak flink puzzelen 
Veel programmamanagers lopen bij het opbouwen van het programma aan tegen de vraag wat de goede doelen zijn en hoe je die 
formuleert. Meestal vraagt dit flink wat puzzelwerk, vooral als je in doel-middel discussies terecht komt: is dit nu het doel, of is dit 
een middel voor een hoger doel? Datzelfde geldt voor oorzaak-gevolg discussies: leidt een betere sfeer in het stadion tot meer 
toeschouwers, of leiden meer toeschouwers tot een betere sfeer in het stadion? Waar moet je dan op inzetten? 
Meestal is er in dit soort situaties niet één waarheid en ook niet één best antwoord. In het zoekproces zelf zit al veel toegevoegde 
waarde, omdat het gaat over wat mensen met elkaar willen nastreven. Het gesprek maakt ook helder wat mensen belangrijk en 
haalbaar vinden om te veranderen. Het maakt dat ze loskomen van de dagelijkse hectiek en verder kijken dan naar wat er concreet 
moet gebeuren en wat morgen klaar moet zijn. Dat op zichzelf ondersteunt al het langere termijn denken in een organisatie. 
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Wanneer het zoekproces lang duurt, kan het ook tot flinke frustraties leiden en de neiging oproepen ‘om dan maar gewoon aan de 
slag te gaan’. Het kan duidelijk maken dat mensen eigenlijk niet goed weten waar ze met elkaar naartoe op weg willen gaan. Of dat 
ze daar hele verschillende beelden en belangen bij hebben. Het maakt vaak ook zichtbaar hoe complex het vraagstuk is. Geef het 
dan niet te snel op, maar laat het even rusten om er op een later en fris moment weer verder naar te kijken.  
Soms kan het helpen om gewoon met elkaar op weg te gaan, te onderzoeken wat er gebeurt, waar dat toe zou kunnen leiden, wat 
iedereen daarvan vindt en daarvan actief te leren voor de toekomst. Van daaruit kun je doelen ook gaandeweg concreter maken. 
Belangrijk is dan wel om dat zoek- en leerproces gaande te houden en te voorkomen dat je uiteindelijk niet verder komt dan het 
uitvoeren van allerlei inspanningen. 
 
Wat ook kan helpen, is verhaaltjes maken over de toekomstige situatie. Vergelijk deze verhalen met de huidige situatie en vertaal 
ze vervolgens door naar doelen. Hoe ziet de nieuwe situatie er straks uit en waar is die herkenbaar aan? Waaraan zie je, hoor je, 
merk je dat er iets veranderd is? Wat doen mensen dan anders dan nu en welke effecten heeft dat? Waarom wil je dit nastreven? 
Wie worden hier allemaal blij van en wie ondervindt er misschien wel nadeel van? Stel je zou niets doen, wat gebeurt er dan? 
 
Het is prima ambitieus te zijn, maar ook hier geldt: toets de haalbaarheid. De doelen moeten een dusdanig realistische uitdaging 
vormen dat mensen zich eraan willen committeren. Leg de lat niet te hoog, want dan wordt de invloed van de inspanningen op de 
realisatie van de doelen discutabel.  
 

Zorg ervoor dat de doelen voorzien zijn van eigenaren  
Net als voor de ambitie is ook voor de doelen eigenaarschap nodig. Er moeten mensen zijn die de doelen willen nastreven en die 
daar verantwoordelijkheid voor nemen. Omdat ze er belang bij hebben of omdat ze er een verantwoordelijkheid voor dragen. Het 
eigenaarschap van de opdrachtgever is dan ook niet genoeg. De mensen met en voor wie het programma wordt gedaan moeten 
zich eveneens eigenaar voelen van de doelen. Denk bijvoorbeeld aan de managers van afdelingen bij wie procesverbeteringen 
moeten leiden tot een doel van kostenbesparing.  
 

 

Doelen en belangen horen bij elkaar 
Doelen, belangen en eigenaarschap zijn begrippen die alles met elkaar te maken hebben. Doelen die niet aansluiten op 
belangen van mensen met en voor wie je aan de slag gaat met een programma, hebben meestal weinig waarde. Er moeten 
mensen zijn die er voordeel van hebben een nieuwe situatie na te streven: hun belang is er namelijk mee gediend. Kortom, wie 
hebben belang bij de doelen? Betrek ze en maak het programma samen. In het hoofdstuk over Samenwerken gaan we hier 
verder op in.Waar wil je uiteindelijk naartoe? 

 

 
Na afloop van het programma zijn die afdelingsmanagers er (weer) voor verantwoordelijk dat de veranderde situatie in stand blijft 
of nog verder verbetert. Dit is feitelijk niet anders dan bij projectresultaten die na oplevering ook een eigenaar nodig hebben. 
Bovendien loopt het volledig realiseren van de doelen vaak door na afloop van het programma, bijvoorbeeld omdat de kosten voor 
het in de lucht houden van de programmaorganisatie niet langer opwegen tegen de mogelijke extra opbrengsten. Dan moet je dus 
weten wie aanspreekbaar is op het behalen van de doelen. 
 
De programmamanager die verantwoordelijk is voor een besparingsprogramma neemt allerlei initiatieven om de doelen dichterbij 
te brengen. Hij helpt de managers van de afdelingen om te komen tot procesverbeteringen. Bij het realiseren van de maatregelen 
ondersteunt en stuurt hij. Voor de feitelijke besparingen blijft de verantwoordelijkheid echter bij de managers zelf liggen. Zou de 
programmamanager verder moeten gaan, dan moet hij ook mogelijkheden krijgen de managers of hun afdelingen te sturen. En zo 
ver gaan organisaties vaak niet. Verstandig ook, omdat daarmee de verantwoordelijkheid blijft waar hij hoort: bij de managers.  
 
Net als het formuleren van de goede doelen, is ook het bepalen van de eigenaren ervan vaak goed zoeken. Zeker als het 
programma tussen meerdere organisaties plaatsvindt. Stel bijvoorbeeld eens deze vragen:  

• Wie is aanspreekbaar op de huidige situatie en op het realiseren van de verbetering? 
• Wie voelt zich verantwoordelijk voor dit doel en wil die verantwoordelijkheid nemen? 

 
Soms lukt het niet om één persoon te vinden of is het, vanuit een samenwerkingsoptiek, onhandig om er één persoon voor 
verantwoordelijk te maken. Probeer echter wel concrete namen eraan te koppelen. 
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Baken een programma verder af op doelenniveau 
Bij een programma moet niet alleen zijn omschreven wat erbij hoort, maar ook wat buiten het programma valt: wat zijn de 
grenzen, wat is de scope of afbakening? Het is namelijk van belang dat betrokkenen weten dat bepaalde zaken niet verwacht 
mogen worden van het programma. Dat betekent dat je ook expliciteert welke doelen niet bij het programma horen, voor zover die 
mogelijk wel verwacht kunnen worden. Daarmee wordt helderder welke verantwoordelijkheid je met het programma aangaat. 
 
Het helder afbakenen van een programma helpt impliciete of expliciete verwachtingen uit de wereld. Een programma dat is gericht 
op efficiëntieverbetering wordt bijvoorbeeld afgebakend door ‘alleen interne processen’ of ‘alleen de vestigingen in Europa’. 
Daarnaast ondersteunt een goede afbakening het besturen van het programma. Het is een taak van de programmamanager om de 
grenzen te bewaken. De complexiteit van de doelen maakt dat niet eenvoudig. Besturen zonder afbakening is onmogelijk.  
 

Inventariseer ook de mogelijke ongewenste effecten 
Parallel met het bepalen van de doelen - de gewenste effecten - is het ook nodig te beschrijven welke ongewenste effecten 
mogelijk kunnen optreden door toedoen van het programma. Ongewenste effecten heten ook wel lasten of externe effecten. Denk 
bijvoorbeeld aan minder privacy bij intensivering van cameratoezicht, meer geluidsoverlast en CO2-uitstoot door aanleg van een 
nieuwe fabriek of een hogere werkdruk in het primaire proces door inkrimping van de staf. 
 
Ongewenste effecten zijn er vrijwel altijd. Anders zou een programma alleen maar met gejuich worden ontvangen en dat is zelden 
het geval. Of en hoezeer een bepaald effect gewenst of ongewenst is, kun je niet altijd in absolute zin zeggen. Het is ‘in the eye of 
the beholder’. Eenzelfde effect kan de één als gewenst ervaren en door de ander als ongewenst. Alleen al daarom is het belangrijk 
ze te inventariseren en maatregelen te bedenken hoe ermee om te gaan. 
 
Met ongewenste effecten bedoelen we overigens iets anders dan risico’s. Risico’s zijn onzekere gebeurtenissen die invloed kunnen 
hebben op het programma, bijvoorbeeld doordat ze ervoor kunnen zorgen dat projecten langer duren of bepaalde doelen niet tot 
stand komen. Als burgers bezwaar aantekenen, dan duurt de aanleg langer en moeten we meer kosten maken. Ongewenste 
effecten zijn verwachte gevolgen van bewust bedachte activiteiten die door betrokkenen als negatief aangemerkt worden. 
 
Om een beeld te krijgen van de mogelijke ongewenste effecten zul je vroegtijdig de mensen en partijen moeten betrekken die een 
hele andere kijk op de situatie en de problematiek hanteren: de opponenten, de twijfelaars en soms de vijanden. Hun blik kan 
helpen het programma steviger vorm te geven en de ongewenste effecten te beperken door andere of compenserende 
inspanningen te ondernemen. Soms is het daarvoor nodig ‘de taart groter te maken’, zoals we in het hoofdstuk Samenwerken 
zullen laten zien. Dat betekent dat je het programma op onderdelen groter of anders moet maken om zo meer belangen te dienen 
en daarmee de kans op succes van het programma te vergroten.  
 

Breng samenhang aan met in het Doelen-Netwerk 
De samenhang tussen ambitie en 
doelen kun je weergeven in een 
Doelen-Netwerk. Dit wordt na de 
concretisering van de inspanningen 
verder uitgebouwd naar een Doelen-
Inspanningen-Netwerk. Zo’n weergave 
laat in één oogopslag zien wat de kern 
van het programma is op het niveau 
van de doelen. Het Doelen-Netwerk 
wordt ook wel doelenboom genoemd. 
Een Doelen-Netwerk laat het 
waardecreatieproces zien: 
onderliggende doelen leveren een 
bijdrage aan bovenliggende doelen. In 
het voorbeeld hebben we het aantal 
doelenniveaus beperkt tot twee. 
Uiteraard is dit verder uit te breiden, 
maar we raden aan het netwerk 
eenvoudig te houden.  

 

Figuur 2.9 Doelen-Netwerk (voorbeeld) 
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Zo versimpel je de complexe werkelijkheid en bevorder je het overzicht. Een Doelen-Netwerk is ook altijd een vereenvoudiging. Je 
begint meestal met veel input en dikt die stap voor stap in. Tot je die doelen hebt gevonden waar het écht om gaat. Je kunt dat ook 
de Kritieke Succes Factoren (KSF’s) van het programma noemen: dat waar je het succes aan afmeet. Door samen een Doelen-
Netwerk te maken, ontstaat al heel veel inzicht bij mensen in hoe (verschillend) ze naar een programma kijken. Het maakt meteen 
allerlei aannames en interpretaties duidelijk: in abstracte zin vind je elkaar nog wel in het initiatief voor het programma, maar lukt 
dat ook als je het concreter gaat maken? 
 
Het Doelen-Netwerk is geen statisch gegeven. Gaandeweg het programma ontstaan meer inzichten over de samenhang tussen de 
doelen en over de manier waarop ze tot stand komen (of niet). Ook veranderen de ideeën over waar het echt om gaat in het 
programma. Zie het dus als een dynamisch geheel. De doelen hoeven in eerste instantie nog niet heel concreet te zijn. Ze moeten 
vooral voldoende houvast geven om het programma verder uit te werken. Ze worden scherper door te redeneren van doelen naar 
inspanningen (hoe komen we daar?) en van inspanningen naar doelen (waartoe doen of willen we dit?).  
 

 

Hulpvragen voor de doelen 
• Welke effecten wil je uiteindelijk tot stand brengen binnen of buiten de organisatie? 
• Stel, je kijkt enkele jaren vooruit, wat moet er dan zijn bereikt en wanneer is het een succes? 
• Hoe beïnvloedbaar, haalbaar en realistisch zijn de doelen van het programma? 
• Waarom is het nastreven van deze doelen belangrijk voor de belanghebbenden? 
• Sluit je hiermee goed aan op de historie, context, aanleiding en ambitie van het programma? 
• Wat hoort er wel bij en wat hoort er niet bij? Wat is gewenst en ongewenst? 
• Wie zijn aanspreekbaar op het behalen van de doelen (eigenaren)? 

 

6 Uitwerken van een geloofwaardige en haalbare strategie  
 
Om van doelen te komen tot een concrete aanpak is een programmastrategie nodig. Die vormt de schakel tussen ‘weten wat je ziet 
en wil’ en ‘bepalen wat je morgen gaat doen’. Het is de aanpak op hoofdlijnen. Je kiest hiermee een bepaalde benadering of kleur 
in de uitvoering. Een goede strategie geeft richting en sturing in de realisatie en houvast bij het omgaan met voortdurend 
veranderende omstandigheden.  
 

Laat zien waar je in gelooft en waarom 
We hebben veel programma’s gezien waarin onduidelijk is op welke manier de inspanningen moeten bijdragen aan de doelen. Het 
uitvoeren van trainingen werd dan direct gerelateerd aan een doel als ‘betere managers’. Het onderstaande voorbeeld over de 
sociale projecten laat iets soortgelijks zien. De vraag is echter: welke relatie is er tussen de inspanningen en de doelen? Waarom 
zou dit zo uitpakken? De aanpak voor een programma vormgeven, behelst meer dan alleen creatief brainstormend leuke 
activiteiten bedenken. Het gaat over het goed doordenken van een passende strategie. 
 

 

‘Sociale projecten maken wijk niet veiliger’ (nu.nl, 24 april 2013) 
Sociale projecten als straatcoaches en buurtbarbecues hebben overlast en criminaliteit in achterstandswijken niet of nauwelijks 
verminderd. Sociale verbondenheid is eerder het gevolg van een veilige omgeving dan de oorzaak ervan, concludeert 
kennisinstituut Movisie uit onderzoeken. Alleen de inzet van burgerwachten in buurtpreventieteams zou aantoonbaar een 
gunstige invloed hebben op de leefbaarheid van een buurt. Het valt volgens het onderzoek niet aan te tonen dat projecten om 
bewoners meer met elkaar in contact te brengen voor een veiligere leefomgeving zorgen. Dat roept volgens het instituut vragen 
op over het nut van de ‘talloze’ leefbaarheidsinitiatieven rond bewonerscontacten. 

 

 
De strategie vormt de brug tussen de ambitie, doelen, baten en inspanningen. Hij geeft antwoord op de vraag hoe de doelen op 
hoofdlijnen worden nagestreefd: de weg waarlangs of de manier waarop (het hoe, de ‘how’). Daaronder liggen aannames, 
opvattingen en overtuigingen, praktijkervaringen en, als het kan, ook onderzoek. Ambitie en doelen zijn een voorwaarde om het 
over strategie te kunnen hebben, want zonder richting is er geen weg. Met behulp van de strategie kun je de aanpak concretiseren. 
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Realiseer je dat iedereen hierbij anders denkt en kijkt 
De aannames, opvattingen en overtuigingen over hoe bepaalde doelen het beste te realiseren zijn en wat dus een passende 
programmastrategie is, verschillen vaak. Mensen kunnen daar heel uiteenlopende en zelfs compleet tegenovergestelde ideeën bij 
hebben. Soms kan alleen worden geput uit eerdere praktijkervaringen, soms is er ook (wetenschappelijk) onderzoek beschikbaar 
dat hulp biedt. 
 
Denk aan alle verschillende benaderingen over organisatieverandering, zoals de acht stappen van Kotter (1997), de vijf 
veranderstrategieën van Boonstra (2005), de vijf kleuren van De Caluwé en Vermaak (2006), de drie ordes van verandering (eerste, 
tweede en derde orde; verbetering, transitie, transformatie), ideeën over spontaan veranderen van Homan (2006) en het 
verandermodel van Ten Have (2010). Een programmamanager van een intern veranderprogramma overziet dit soort benaderingen, 
zodat hij beter kan afwegen welke passen bij hem, bij de organisatie en bij het vraagstuk.  
 
Hetzelfde geldt voor een programma dat een inhoudelijk thema raakt en de verschillende benaderingen die daarop van toepassing 
kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een programma op het gebied van veiligheid. Zet je meer in op pro-actie, preventie, preparatie, 
repressie of nazorg? Of kies je een slimme combinatie? Elk van deze strategieën vraagt een eigen aanpak. Fixatie op één of enkele 
ervan kan de kans op een ramp of een crisis vergroten, maar waarop kun je nu in jouw gegeven situatie het beste inzetten? 
 
Het gaat er dus om een strategie te ontwikkelen die: 

• recht doet aan de historie, context, aanleiding, ambitie en doelen  
• vertrekt vanuit een goed begrip van het vraagstuk en de opgave 
• gebaseerd is op een keuze tussen verschillende visies, opvattingen, normen, waarden, aannames en overtuigingen bij het 

onderwerp van het programma en bij het realiseren van verandering  
• daardoor geloofwaardig, gefundeerd en inspirerend is  
• gedragen wordt door de mensen die een rol hebben in en rond het programma 
• als basis dient voor het concretiseren van de baten, inspanningen en middelen.  

 
Idealiter vormen de ambitie, de doelen en de strategie samen ‘een onweerstaanbaar verhaal’, letterlijk zelfs. Je zou in staat moeten 
zijn er een goed lopend verhaal van te maken dat blijft plakken. Daarom kun je veel baat hebben bij de inzichten uit storytelling. 
Aantrekkelijke verhalen beklijven makkelijker en worden sneller doorverteld dan dikke pakken papier. Wij kiezen overigens niet op 
voorhand voor een bepaalde strategie, zoals Bos, Van Loon en Licht (2013) wel doen. Zij kiezen met programmatisch creëren voor 
het rood-, groen- en witdrukdenken en bij daaraan verwante strategieën van andere auteurs. Wij vinden dat de 
programmamanager zelf moet kiezen gegeven de aard van de opgave en de aard van de organisatie. 
 

 
Jouw aannames over gedragsverandering 
Onderzoek eens je eigen aannames en overtuigingen over gedragsverandering in organisaties of bij klanten. Zie je mensen 
bijvoorbeeld als rationele wezens die via prestatie-indicatoren, beloning, training, ICT-tools, procesbeschrijvingen en andere 
interventies zijn te sturen in een gewenste richting? Ben je ervan overtuigd dat mensen pas in beweging komen als de leiding 
een aansprekende visie ontwikkelt en zelf het goede voorbeeld geeft? En dat mensen per definitie weerstand hebben tegen 
verandering en het liefst alles bij het oude houden? Vind je dat er altijd groots, langdurig en vaak ook pijnlijk geïntervenieerd 
moet worden om gedrag te veranderen? Kijk je meer vanuit een biologisch perspectief, waarin verandering de enige constante 
is en mensen voortdurend bezig zijn zich aan te passen aan wisselende omstandigheden? Hoe planbaar en voorspelbaar is 
volgens jou gedragsverandering? Wat denk je dat mensen in jouw organisatie beweegt? En hoe is dat voor jullie klanten of 
doelgroepen? En als belangrijke check: welke voorbeelden vormen hiervoor het overtuigende bewijs? 

 

 

Voeg de daad bij de opvatting  
De doelen en de strategie hebben invloed op de keuze voor de programmamanager die de uitvoering van het programma 
aanstuurt. Er moet een goede match zijn tussen iemands aannames, opvattingen, overtuigingen en voorkeuren en datgene wat 
nodig is voor het programma. Alleen dan kan de programmamanager  geloofwaardig acteren en dat voor langere tijd volhouden.  
 
  



 

Versie 2.2 – maart 2018 – www.werkenaanprogrammas.nl 

 
22 

Diverse onderzoeken (Boonstra (2005), Argyris en Schön (1996), e.a.) wijzen uit dat er een verschil is tussen de theorieën die 
managers en veranderaars omarmen en uitspreken en de theorieën die ze in de praktijk inzetten. Dit heet ook wel het verschil 
tussen ‘espoused theory’ en ‘theory in use’ of tussen praat- en daadtheorie. Medewerkers ervaren het handelen van een deel van 
de veranderaarmanagers en van de managers in de permanente organisatie dan ook anders dan diegenen zelf denken. 
 
Voor de strategie van het programma en de stap naar inspanningen is dit een belangrijk gegeven. Je moet jezelf de vraag stellen in 
hoeverre je gelooft in de uitgestippelde koers en hoezeer die bij jou past. Je kunt alleen maar een strategie uitvoeren waarin je zelf 
gelooft. Reflecteer tijdens de uitvoering reglmatig op de mate waarin je daadwerkelijk de daad bij het woord voegt.  
 

 

Hulpvragen voor de strategie 
• Welk soort aanpak helpt waarschijnlijk de doelen te bereiken? 
• Waar geloof je in en waarom, kijkend naar de gevraagde verandering en de realisatie ervan? 
• Wat zijn je aannames, opvattingen, ervaringen, overtuigingen, normen en waarden?  
• Welk bewijs is er dat deze strategie zal werken en wat zijn contra-indicaties daarbij? 
• Welke alternatieve strategieën of scenario’s zijn er en waarom zijn die minder geschikt? 
• Wat vinden de betrokkenen belangrijk in de keuze van de oplossingsrichting? 
• Wat is het onweerstaanbare verhaal waardoor dit programma gaat werken? 

 

7 Doorvertalen van de doelen naar baten 
 
De doelen van het programma, afgeleid van de strategie van de organisatie(onderdelen), beschrijven de langere termijn en zijn 
strategisch van aard. Daarmee zijn ze meestal ook nog vrij vaag. Om te kunnen sturen, moet je ze operationaliseren naar doelen 
voor de korte tot middellange termijn. We komen dan op het niveau van de baten of operationele doelen. Het tot stand brengen 
van de baten draagt bij aan de doelen van het programma. 
 

Operationaliseer de doelen naar baten  
Baten (benefits) zijn meetbare verbeteringen die door belanghebbenden worden beschouwd als voordelen, die tegemoetkomen 
aan hun verwachtingen en waarvoor de inspanningen nodig zijn die je met het programma onderneemt. Het zijn de operationele 
doelen die bijdragen aan de bovenliggende, strategische doelen. Zo wordt dus een waardecreatieproces zichtbaar: door processen 
te versnellen (baat), ga je kosten besparen (baat) en draag je bij aan een organisatie die competitiever is (doel).  
 
Het operationaliseren van de baten gebeurt zo veel mogelijk door de mensen die verantwoordelijk zijn voor de realisatie ervan: de 
bateneigenaren. Uiteraard doen ze dit in samenwerking met en ondersteund door de programmamanager. Het initiatief kan ook bij 
de programmamanager vandaan komen. Die heeft hier vaak meer ervaring mee. Soms is hij zelf ook eigenaar van (tussen)baten, 
maar dat hangt ervan af hoe het programma is gepositioneerd ten opzichte van de organisatie (zie het hoofdstuk Organiseren). 
 
Voorheen noemden we dit de SMART- of MAGIE-doelen, maar de term baten is dusdanig ingeburgerd geraakt in project- en 
programmamanagement, dat we daarop aansluiten. De acroniemen SMART en MAGIE blijven echter bruikbaar om baten concreet 
en meetbaar te beschrijven. SMART staat daarbij voor: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. MAGIE voor: 
meetbaar, acceptabel, gedragen, inspirerend en engagerend. De kern van beide is hetzelfde, het accent ligt alleen wat anders. Bij 
MAGIE gaat het meer om de motiverende kant van de baten. 
 
Bij het omschrijven van de baten gaat om een aantal aspecten: 
 
het gewenste niveau 10% meer  niveau 8,5 25% minder 
het veranderobject betalende bezoekers  waardering door klanten retourzendingen 
de omgeving  in het museum  van de hele organisatie bij de afdeling kleding 
de doorlooptijd in 2018 in 2020 in 2019 
Tabel 2.2 Concretisering naar baten 
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In nogal wat programma’s staan baten van het type: 10% meer betalende bezoekers in het museum binnen vijf jaar. Dat lijkt 
SMART, maar bij nader inzien kan blijken dat ze niet worden geaccepteerd en ook niet realistisch zijn. Toch horen baten dat wel te 
zijn. Het concretiseren van de baten is een proces dat betrokkenen ook verbindt aan het programma door de doelen acceptabel en 
realistisch te maken. Acceptabel houdt daarbij onder meer in dat iemand er eigenaarschap voor neemt. 
 

Kijk wederom naar ongewenste effecten en baken af 
Eerder schreven we al over ongewenste effecten. Bij het uitwerken van de baten specificeer je de ongewenste effecten naar 
concrete lasten (disbenefits). Die geven aan welke nadelen het programma oplevert. Vervolgens kun je per belanghebbende 
aangeven hoe diegene zich verhoudt tot de baten en lasten van het programma: wie ervaart welke verandering als een voordeel en 
wie als nadeel? Zo’n overzicht helpt bij het bepalen van de samenwerkings- en communicatiestrategie voor de belanghebbenden. 
 
Houd het aantal baten in een programma beperkt. Dit zorgt voor focus van de energie en voorkomt dat het programma zich overal 
tegenaan gaat bemoeien. Het beperkt ook de inspanningen die het programma moet ondernemen om al die baten te realiseren. 
Het maakt helder waar het programma voor staat. Dat komt de communicatie ten goede. Bovendien beperkt het de inspanningen 
en kosten voor het monitoren van de realisatie van al die baten en het afleggen van verantwoording erover . 
 
Wees je ervan bewust dat de baten in een programma nogal eens worden overschat, zeker in verhouding tot de kosten, de 
ongewenste effecten en de risico’s. Iedereen kent daar uit zijn eigen praktijk wel voorbeelden van. Dit is deels begrijpelijk, want de 
voorstanders willen de eventuele twijfelaars graag over de streep trekken met mooie vergezichten. Dat maakt het echter nog niet 
wenselijk. Als je echt verantwoordelijkheid neemt voor een programma ga je dus goed na wat een realistische belofte is. 
 

Concretiseer de baten door ze te decomponeren  
Het concretiseren van baten is mogelijk door ze te decomponeren. Allereerst kun je niveaus van een baat onderscheiden. Is het de 
bedoeling de klanttevredenheid te vergroten, dan is dit in te vullen van niveau 1 tot niveau 10 op de schaal van klanttevredenheid. 
Een doel als ‘20% minder winkeldiefstallen onder jongeren’ is te decomponeren in niveaus van percentages. Dit is te koppelen aan 
decompositie naar tijdstip en vervolgens aan de planning. Denk hierbij aan maanden, kwartalen of jaarschijven waarbinnen een 
niveau moet zijn bereikt (die vervolgens weer te gebruiken zijn als fases voor het programma). 
 
Nr. Baat Target Q1 Q2 Q3 Q4 
1.  Minder winkeldiefstallen onder jongeren 20% 2 5 8 10 
2.  Hogere tevredenheid van klanten 8 6,5 6,8 7,1 7,3 
3.  Meer downloads op de website 1000 700 800 900 1000 
Tabel 2.3 Decomponeren naar niveau en tijdstip  

 
Hiernaast is het mogelijk te decomponeren naar veranderobject, met twee subsoorten: 

• de eigenschap van het veranderobject. De eigenschap ‘criminaliteit’ is bijvoorbeeld te verdelen in diverse soorten 
criminaliteit, zoals winkelinbraken, verkoop van hard drugs, openbaar geweld. 

• de doelgroep bij het veranderobject. ‘Minder criminaliteit bij de jeugd’ kan dan uiteenvallen in minder criminaliteit bij 
jeugdigen van 16 tot 18 jaar, van 18 tot 20 jaar, enzovoort. Ook kun je onderscheid maken tussen jongens en meisjes. 

 
Je kunt ook naar een bepaalde omgeving decomponeren. ‘De provincie Utrecht’ kan dan opgesplitst worden in de verschillende 
gemeenten, ‘de stad Amsterdam’ in wijken waar het programma zich op richt en een bepaalde organisatie kan worden op gesplitst 
naar organisatieonderdelen (business units, afdelingen, teams). 
 

Soms gebruik je indicatoren om voortgang te kunnen bepalen 
Soms lukt het niet goed baten in meetbare termen te formuleren. Ze zijn bijvoorbeeld niet direct te meten of meetgegevens zijn 
moeilijk verkrijgbaar. Denk bijvoorbeeld aan ‘een grotere bekendheid in de markt’. In die situaties bieden indicatoren (kritieke 
prestatie indicatoren, KPI’s) met streefniveaus (targets) uitkomst. De indicatoren vormen dan de meetbare aspecten van een baat.  
 
Nr. Baat Indicator Target 
1.  Grotere bekendheid in de markt # vermeldingen in vakbladen per half jaar 10 
2.  Adequatere afhandeling van vragen # maal dat een klant met dezelfde vraag terugkomt 1 
3.  Minder vuil op straat # kilo zwerfafval per maand 1000 
Tabel 2.4 Voorbeelden van indicatoren 
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Waarom dan niet de indicatoren zelf als baten gebruiken? Vaak worden de indicatoren niet als baten op zich ervaren. ‘Het gaat niet 
om het aantal vermeldingen in vakbladen, dat is slechts een middel. Daarnaast bieden baten de mogelijkheid indicatoren te 
clusteren en zo meer overzicht te houden: onder één baat vallen dan verschillende indicatoren die weergeven hoe het ervoor staat.  
 
In sommige gevallen is het niet haalbaar, onwenselijk of zelfs frustrerend om baten meetbaar te maken. Bijvoorbeeld bij innovatie 
of gedragsverandering: ‘meer pro-activiteit bij accountmanagers’ of ‘betere samenwerking tussen de afdelingen beleid en 
uitvoering’. Het kan ook leiden tot calculerend en pervers gedrag, bijvoorbeeld wanneer bepaalde beloningen in het vooruitzicht 
worden gesteld bij het halen van bepaalde baten. Per programma is het dan ook goed te kijken wat wenselijk en haalbaar is.  
 
Bij het operationaliseren van doelen naar baten en indicatoren komt dus nogal wat kijken. Hoe belangrijker het is specifiek te 
weten hoe het er op een bepaald moment voor staat, hoe meer aandacht deze concretisering vraagt. Het verschilt sterk per 
programma en per organisatie hoe hiermee om te gaan. Organisaties die gewend zijn hun interne en externe prestaties te 
formuleren in meetbare termen en daarop te sturen, hebben het makkelijker. Programma’s kunnen daar goed op aansluiten.  
 

Stel per baat een batenprofiel op 
Om de realisatie van een baat te kunnen volgen (zie het hoofdstuk Besturen), is het nodig per baat een aantal gegevens vast te 
leggen. Dat gebeurt in een batenprofiel (Van der Molen, 2013).  
 
Elementen batenprofiel Voorbeeld batenprofiel (beknopt) 

• omschrijving van de baat 
• relatie met het bovenliggende doel 
• eventuele ondersteunende indicatoren 
• meeteenheid, -frequentie, -wijze en -verantwoordelijke  

 
• startwaarde (nulmeting) en doelwaarde met dataplanning 

van de realisatie (eventueel apart) 
• belangrijkste bijdragende inspanningen en te realiseren 

resultaten 
• realisatiebudget 
• bateneigenaar 

• meer betalende bezoekers in het museum 
• meer omzet voor het museum 
• niet van toepassing 
• personen, per dag, automatisch tellen van verkochte kaartjes, 

manager frontoffice 
• startwaarde 10.500 (2016), doelwaarde 11.500 (2018) 

 
• intensiveren marketing, aantrekken tijdelijke exposities, 

aansluiten bij museumjaarkaart 
• 200.000 euro 
• Bert Zoeker, directeur commercie 

 
In het batenprofiel staat een aantal basisgegevens beschreven, waaronder de bateneigenaar: degene die verantwoordelijk is en 
zich verantwoordelijk voelt voor de realisatie van een baat. Gebruik daarbij de naam van de persoon en niet alleen de functie, 
omdat bateneigenaarschap het sterkst werkt als iemand zich persoonlijk verantwoordelijk voelt. Wanneer de persoon van functie 
wisselt, moet je dus opnieuw iemand contracteren. Het vinden van de goede eigenaar is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Dat 
kan een indicatie zijn dat je nog niet de goede baten te pakken hebt. 
 
Uiteraard zijn er altijd nog meer gegevens aan toe te voegen, zoals afhankelijkheden van andere baten en de belangrijkste risico’s 
(zie onder meer Van der Molen, 2013). Het overzicht van alle baten kun je weergeven in een batenregister, een tabel waarin alle 
gegevens over de baten zijn samengevat. Dit geeft houvast bij het besturen van het programma. 
 

Concretiseer sommige baten naar financiële termen 
Om een investering in een programma te kunnen verantwoorden, is het soms (en steeds vaker) nodig te kunnen bepalen wat het 
programma in financiële zin oplevert en hoe zich dat verhoudt tot de kosten. Zijn de te verwachten baten de gevraagde financiële 
investering waard? Het bepalen van de financiële opbrengsten helpt bij het maken van de business case van het programma.  
 
De financiële baten van een programma zijn soms net zo moeilijk hard te maken als de niet-financiële baten. Ga dus ook hierbij 
goed na waar je aannames op zijn gebaseerd. Voorkom te optimistische schattingen en dubbeltellingen. Koppel niet aan elke baat 
een bedrag, maar onderzoek goed wanneer het realistisch is te veronderstellen dat er besparingen of inkomsten te behalen zijn. 
Dat is meestal pas wanneer allerlei tussenliggende baten zijn gerealiseerd (sneller verlopende processen, minder verspillingen, 
enzovoort). Bepaal wat er allemaal moet gebeuren om ervoor te zorgen dat besparingen (bijvoorbeeld in FTE’s) ook echt ingeboekt 
kunnen worden. Zonder dat je de organisatie daarmee klemzet, omdat je te optimistisch bent geweest. Bijvoorbeeld door aan te 
nemen dat een reductie in FTE’s eerder mogelijk was dan in de praktijk het geval blijkt te zijn. 
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Hulpvragen voor de baten 
• Welke verbeteringen wil je realiseren om de doelen van het programma te behalen? 
• Hoe dragen de baten bij aan de totstandkoming van de doelen? 
• Hoe hangen de baten met elkaar samen en hoe beïnvloeden ze elkaar? 
• Welke baten zijn wel en niet te concretiseren en waar zijn indicatoren nodig? 
• Wie zijn bereid duurzaam verantwoordelijkheid te nemen voor de totstandkoming van de baten (eigenaren)? 
• Wie ervaren de lasten van het programma en wat betekent dat voor het programma? 
• Zijn de baten realistisch en concreet omschreven in een batenprofiel? 

 

 

8 Definiëren van de inspanningen, resultaten, middelen en condities 
 
Het succes van een programma hangt in belangrijke mate af van de effectiviteit van de inspanningen: de projecten en andere 
activiteiten die er samen voor moeten zorgen dat de veranderingen tot stand komen en de baten verzilverd kunnen worden. De 
vraag is dus wat het programma gaat doen om de kans hierop zo groot mogelijk te maken en wat daarvoor in en vanuit de staande 
organisatie nog meer moet gebeuren. Daaraan gekoppeld zijn de middelen en condities die het programma mogelijk maken. 
 

8.1 Definiëren van de benodigde inspanningen en resultaten 
 

Als eerste kijken we naar de inspanningen en resultaten (producten) die nodig zijn om de programmadoelen na te streven en die 
laten zien wat het programma concreet gaat ondernemen. 
 

Bepaal de verhouding tussen organisatie en programma 
Vaak zijn de doelen van een programma niet helemaal nieuw voor een organisatie. Ze behoren, impliciet of expliciet, al tot de 
verantwoordelijkheid van managers die met hun teams en afdelingen eraan werken om ze tot stand te brengen. Er lopen meestal 
ook al allerlei activiteiten om de doelen na te streven, zoals de routines in de permanente organisatie en eventueel ook losse 
projecten. Een programma brengt meer focus aan, maakt bepaalde doelen en baten tijdelijk belangrijker dan andere of agendeert 
een nieuw thema waarvoor iets geheel nieuws moet worden gedaan. 
 
Bij de keuze van de inspanningen is een belangrijke vraag wat de verhouding is tussen het programma en de staande organisatie. 
Gaat het erom dat de organisatie geholpen wordt zelf de doelen tot stand te brengen en blijft de verantwoordelijkheid voor de 
doelen daar dus ook liggen? In welke mate verschuift die verantwoordelijkheid naar de programmamanager en zijn team? Het 
programma en de staande organisatie moeten sowieso samen optrekken, ze hebben elkaar nodig en delen de 
verantwoordelijkheid om van het programma een succes te maken. Een deel van het uit te voeren werk doet de 
programmaorganisatie en een deel van het werk moet gebeuren in de staande organisatie. 
 
Bij een programma gericht op het vergroten van de arbeidsparticipatie in een stad bleef een deel van de verantwoordelijk daarvoor 
liggen in de organisatie, bijvoorbeeld bij afdelingen die mensen in de bijstand naar werk begeleiden. Het programma kreeg de 
opdracht het functioneren van de organisatie te versterken en te veranderen. Daarnaast werd verwacht dat het programma de 
doelen en baten rechtstreeks zou beïnvloeden, onder meer met tijdelijke servicepunten. 
 
Maakt het programma nieuwe of verbeterde producten (zoals nieuwe systemen) die door de staande organisatie moeten worden 
geïmplementeerd, dan is het cruciaal om het proces van overdracht, acceptatie en inbedding (transitie) goed te organiseren. 
Daardoor kunnen het gebruik, beheer en onderhoud ook daadwerkelijk bijdragen aan de baten (transformatie). Op dat punt gaat 
het regelmatig mis, zo leren projectevaluaties. Het laat zien dat programma en organisatie geen gescheiden werelden zijn. Ze 
hebben elkaar hard nodig om tot verbetering te komen. 
 

Maak keuzes tussen verschillende soorten inspanningen 
Het gaat in een programma niet alleen om het doen van projecten. Allerlei manieren van werken kunnen er deel van uitmaken, 
zoals routines, improvisaties, projecten, processen en experimenten. De verhouding ertussen is steeds anders. Het gaat om een 
effectieve combinatie vanuit de doelen. Begrip van deze werkvormen is dan ook belangrijk. 
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In het hoofdstuk Kiezen hebben wij de link beschreven die Ten Have en Peek (2007) maken tussen de keuze voor bepaalde 
inspanningen en het ‘soort’ programma. Binnen een reorganisatieprogramma domineert volgens hen de projectmatige vorm. Een 
programma voor een complex intern verandervraagstuk omvat ook experimenteel of creërend werk en niet alleen projecten. Het is 
steeds zoeken naar welke soort inspanningen effectief is en naar de optimale verhouding tussen zoeken (experimenteren) en 
maken (produceren), vanuit de doelen en baten. Dat helpt ook om te bepalen wat de kwaliteit en kwantiteit van de mensen en 
andere middelen moet zijn. Moet er een strak budget zijn of juist de nodige experimenteerruimte?  
 
In het waarderen en kunnen hanteren van verschillende werkvormen ligt voor veel programmamanagers een stevige uitdaging. De 
neiging is groot vooral in projecten te denken en hoge verwachtingen te hebben van die projectresultaten voor het realiseren van 
de achterliggende baten. Die aanname is vaak te optimistisch. Zeker voor het realiseren van gedragsverandering is meer nodig. 
 

Gebruik eventueel modellen om je keuzes te ondersteunen 
Om te kunnen bepalen welke inspanningen nodig zijn, kan het 
helpen modellen te gebruiken die de mogelijkheden schetsen. 
Voor programma’s die eraan moeten bijdragen een organisatie 
te versterken en te veranderen in haar functioneren, bestaan 
verschillende van dat soort modellen. Ze beschrijven allemaal 
andere aspecten van de organisatie en leggen daarbij 
uiteenlopende accenten. We geven aan paar voorbeelden.  
 
Het DOR-model bestaat uit drie samenhangende 
organisatieprocessen: het Doelenstellende proces, het 
Organiserende proces en het Realiserende proces. Samen geven 
deze organisatieprocessen een gestructureerd beeld van een 
organisatie. Het Doelenstellende proces wordt gevormd door de 
richtinggevende activiteiten waardoor en waarmee de doelen 
van de organisatie worden vastgesteld. Dit leidt tot de missie, 
visie en strategische doelen van een organisatie.  

 

Figuur 2.10 Het DOR-model 

Het Organiserende proces bestaat uit de inrichtende activiteiten waardoor en waarmee wordt bepaald hoe de organisatie (vanuit 
de missie, visie en doelen) kan worden ingericht en vormgegeven op zes samenhangende organisatieaspecten: strategie, systemen, 
personeel, managementstijl, cultuur en structuur. In het Realiserende proces komen we de verrichtende activiteiten tegen. Het 
gaat hierbij om de werkzaamheden uit het primaire en secundaire proces. Die kunnen op allerlei manieren plaatsvinden. 
 
Een vergelijkbare beschrijving van de elementen in het Organiserende proces van het DOR-model vinden we in het bekende 7S-
model van McKinsey. Hierin is een onderverdeling gemaakt in drie harde en vier zachte factoren. De harde factoren zijn strategie, 
systemen en structuur. De zachte factoren zijn gedeelde waarden (shared values), managementstijl (style), personeel (staff) en 
sleutelvaardigheden (skills). Het SCOPAFIJTH-model is eveneens breed bekend en beschrijft de ondersteunende processen of 
bedrijfsvoeringsprocessen van een organisatie. Het woord is een acroniem voor Security, Communicatie, Organisatie, Personeel, 
Administratieve organisatie, Financiën, Informatievoorziening, Juridisch, Technologie en Huisvesting. Varianten van het model zijn 
PIOFA, PIOFAH, PICOFA, OPAFIT en COPAFIJTH. 
 

 
Gebruik van de blauwdruk als model 
Managing Successful Programmes legt veel nadruk op de blauwdruk, ook wel het ‘target operating model’. Deze beschrijft de 
toekomstige organisatie op een aantal aspecten: Processen, Organisatie, Technologie en Informatie (POTI). Door projecten uit te 
voeren en daarmee capabilities (organisatievaardigheden, met name opgebouwd uit resultaten van projecten) op te leveren, 
moet de organisatie zelf in staat zijn de beoogde veranderingen en baten te realiseren. De programmamanager is 
verantwoordelijk voor het realiseren van de blauwdruk en de capabilities, op verzoek van de business change managers (vaak 
managers in de staande organisatie die tijdelijk een rol als verandermanager hebben). Die zijn op hun beurt verantwoordelijk 
voor het gebruik ervan en voor het realiseren van de veranderingen en de baten van het programma. 
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Wat niet zo zichtbaar is en waar je veel minder makkelijk de vinger op kunt leggen, blijft in veel programma’s onderbelicht. Het 
gaat hier om het deel van de organisatie en van mensen dat zich onder de waterspiegel bevindt en dat een enorm grote invloed 
heeft op gedrag. Het veel grotere deel van de welbekende ijsberg, de onderstroom. Daar waar het in de gesprekken aan de 
koffiecorner, bij de borrel en op het toilet over gaat. Het voert te ver daar op deze plek diep op in te gaan, maar duidelijk is wel dat 
er veel aspecten zijn die aandacht vragen als het gaat over verandering in organisaties.  
 
Deze en andere manieren van kijken helpen te bepalen welke aspecten in het programma aandacht nodig hebben om een 
verandering te ondersteunen en daarmee de doelen te realiseren. Door op onderdelen te omschrijven hoe de organisatie op dit 
moment eruitziet en functioneert (as-is) en hoe dat in de toekomst zou moeten zijn (to-be), kun je verhelderen welke verschillen je 
moet overbruggen. Op basis daarvan kun je keuzes maken waarop wel en niet in te zetten, in welke volgorde en met welk tempo. 
 
Welk model je ook kiest, het is cruciaal om een goede afstemming te hebben met de mensen voor wie je aan het werk gaat: wat 
hebben zij nodig om de baten tot stand te brengen? Creëer liever een trekkracht (pull) vanuit de organisatie of de doelgroep, dan 
een duwkracht (push) vanuit het programma. Dat vergroot het draagvlak. Weeg ook de opties goed af te in termen van kosten, 
benodigde capaciteit voor de uitvoering, opbrengsten, impact op de organisatie, risico’s, doorlooptijd en dergelijke. Het is zelden 
mogelijk en wenselijk alles aan te pakken. 
 

Verbindt inspanningen en resultaten aan doelen 
Om een programma verder tot leven te brengen, visualiseer je de samenhang tussen de doelen, resultaten en inspanningen. Een 
veelgebruikt instrument dat wij hiervoor hebben ontwikkeld, is het Doelen-Inspanningen-Netwerk (DIN). Het DIN laat in één 
oogopslag zien waar het in het programma om gaat. Een alternatieve benaming voor het DIN is de batenkaart (Van der Molen, 
2013) of benefitmap (MSP). Deze instrumenten hebben dezelfde bedoeling: inzicht geven in de samenhang van het programma. 
Bij veel doelen, inspanningen en onderlinge relaties bestaat het gevaar van een onoverzichtelijke spaghetti. Alles is met alles 
verbonden en het lijnenspel roept meer verwarring dan helderheid op. Het is dan ook zaak het DIN eenvoudig te houden. Dat kan 
door inspanningen die bij elkaar horen te groeperen, door het aantal doelen te beperken en door alleen de belangrijkste relaties te 
visualiseren. Het is ook mogelijk met deelprogramma’s te werken waarin bij elkaar horende stukken zijn uitgewerkt. 
 

 

Figuur 2.11 Doelen-Inspanningen-Netwerk (voorbeeld) 
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In het DIN kun je allerlei nuances uitdrukken. Zo kun je visualiseren in welke mate bepaalde inspanningen bijdragen aan een doel. 
Bijvoorbeeld door te variëren in de dikte van de lijnen of door met punten of percentages te laten zien wat de bijdrage van een 
inspanning aan een doel is. Het gaat dan niet om de exacte getallen, maar om de onderlinge verhoudingen en het gesprek erover. 
In het hoofdstuk Besturen, bij het besturingscriterium doeltreffendheid, komen we hierop terug. 
 
Sommige methodes gaan hierin veel verder en maken er een rekenkundige exercitie van (o.a. Bradley, 2010). Soms helpt dat, soms 
levert het vooral schijnzekerheid op. Zo precies is het effect van inspanningen vaak niet uit te drukken. Wij zien het DIN meer als 
aanname over de relatie tussen doelen en inspanningen. Een instrument dat kan helpen het gesprek te voeren binnen het 
programmateam en met de belanghebbenden over de effectiviteit van bepaalde activiteiten ten opzichte van elkaar. 

 
 
Enkele praktische tips bij het Doelen-Inspanningen-Netwerk 

• Geef doelen/baten en ongewenste effecten een ander kleurtje (bijvoorbeeld groen en rood) en doe dat ook voor 
resultaten en inspanningen (bijvoorbeeld geel en wit). 

• Weeg af hoe compleet je wilt zijn ten opzichte van overzichtelijk. Houd het aantal elementen in één DIN beperkt en knip 
het DIN zonodig op in onderdelen die je per stuk verder uitwerkt.  

• Plaats bij elk element de naam van degene die ervoor verantwoordelijk is (eigenaarschap). 
• Formuleer doelen/baten met een bijvoeglijk naamwoord in de vergrotende trap (-ER) en een zelfstandig naamwoord, 

inspanningen in werkwoorden (werk=werkwoord), resultaten in zelfstandige naamwoorden. 
• Beschrijf inspanningen dusdanig concreet dat je er middelen aan kunt koppelen, maar maak ze tegelijkertijd ook weer 

niet te concreet (want dan is je netwerk niet meer overzichtelijk). 
• Cluster inspanningen en resultaten die bij elkaar horen en niet apart substantieel bijdragen aan doelen. 

 

 
Onderken dat causaliteit niet altijd te bewijzen is 

Je gaat dus een aannemelijk causaal verband leggen tussen inspanningen, baten en doelen. Dat is niet eenvoudig, want hoe weet je 
of dat er daadwerkelijk is? Soms kun je daarbij terugvallen op onderzoek en ervaring. Die geven houvast bij het bepalen van de 
effectiviteit van maatregelen. Maar daar waar causaliteit (nog) niet is aan te tonen, kun je beter spreken van ‘plausabiliteit’: je 
neemt het aan, met overwegingen. Het gaat dan om het expliciteren van die overwegingen.  
 

 
Causale relaties en causaliteitsprobleem 
Een causale relatie kan pas met enige zekerheid worden aangenomen als sprake is van volgtijdelijkheid, oorzaak en gevolg met 
elkaar samenhangen én er geen andere verklaringen voor de oorzaak-gevolgrelatie bestaan (Bressers en Hoogerwerf, 1995). Het 
causaliteitsprobleem neemt toe naarmate: (1) de causaliteitsketen of het transformatieproces langer is, (2) de situatie waarop je 
je richt gecompliceerder is, (3) het programma bestaat uit een grote serie van kleinere inspanningen, (4) het programma in 
grote mate is gericht op beïnvloeding van menselijk gedrag, en (5) de termijn tussen het moment waarop de doelen worden 
geformuleerd en het tijdstip waarop effecten worden verwacht, langer is. 

 

 
Het is goed dit soort overwegingen in het achterhoofd te hebben bij het uitwerken van de aanpak voor het programma. Het kan er 
dan ook toe leiden dat je het niveau van de geformuleerde baten naar beneden moet bijstellen. Bijvoorbeeld omdat het niet lukt 
tot inspanningen te komen die de baten aannemelijk dichterbij brengen. Of juist omgekeerd: het blijkt dat er veel meer mogelijk is, 
waardoor je de baten positief kunt bijstellen en er dus meer bereikt wordt met het programma. 
 
Het gaat er wat ons betreft niet om een perfect model te construeren. Daarvoor is de complexiteit en ambiguïteit vaak te hoog. 
Zeker bij het vormgeven en opstarten van een programma (zie ook het hoofdstuk Kiezen). Waar het wel om gaat, is inzicht krijgen 
in hoe het zou kunnen werken en daarvoor energie en betrokkenheid creëren. In de praktijk ga je actief leren van wat er 
daadwerkelijk gebeurt, aannames verder onderzoeken en het geheel op basis daarvan bijstellen en verbeteren.  
 

Draag zorg voor eigenaarschap bij degenen die het werk gaan doen 
Het is verstandig de inspanningen uit te werken met degenen die een rol in de uitvoering ervan krijgen, zoals specialisten en 
projectleiders. Dit ondersteunt het eigenaarschap voor de inspanningen. Net als voor de doelen en de baten is dit cruciaal. Mensen 
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willen zich vaak pas committeren aan de inspanningen en daar verantwoordelijkheid voor nemen wanneer ze zich echt 
betrokkenen en gehoord voelen.  
 
Soms kan het ook helpen juist onbekenden of dwarsliggers uit te nodigen: mensen die weinig van de inhoud weten, maar er op een 
andere manier naar kijken en daarmee nieuwe denkrichtingen openen. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de aanpak van het 
programma. Om oud-president Lyndon B. Johnson te quoten: “It's probably better to have him inside the tent pissing out, than 
outside the tent pissing in.” We komen hier nog op terug bij het checken van de robuustheid van het programma. 
 
Bijzondere aandacht vraagt de relatie van de inspanningen met de baten en met het programma als geheel. Het is van belang dat 
de mensen die het nobele werk gaan doen zich bewust zijn van de plek van dat werk in het grotere geheel. Niet alleen inspireert 
dit, het maakt hen ook bewuster van de raakvlakken en de invloed van hun werk op dat van anderen en omgekeerd. Voor 
projectleiders betekent het bijvoorbeeld dat ze zich meer om de baten van hun project bekommeren dan ze traditioneel doen. 
 

Wees je bewust van wat je ‘ondertussen’ doet 
Tot nu toe hebben we het vooral gehad over bedachte en geplande interventies en hun effect op de doelen van het programma. 
Ondertussen gebeurt er natuurlijk nog veel meer en doe je als programmamanager allerlei andere dingen die impact hebben. Vaak 
zonder dat je er echt van bewust bent. Je praat op een bepaalde manier met mensen over het programma, de verandering en de 
organisatie. Je geeft bepaalde mensen aandacht en andere niet of minder. Je reageert onder druk op onverwachte gebeurtenissen.  
 
Hoe je in het hier en nu handelt, in dagelijkse interacties, heeft een niet te onderschatten invloed op het succes van een 
programma (zie ook Ardon, 2011). Wees je daarvan bewust. Je aannames over hoe verandering tot stand komt, het verschil tussen 
wat je denkt en zegt te doen en wat je daadwerkelijk doet, het speelt allemaal een rol. Onder spanning wordt dit goed zichtbaar. Je 
gaat bijvoorbeeld nog meer sturen, terwijl je wilt dat mensen zelf initiatief nemen. Het effect zal averechts zijn. 
 
Leg je eigen en elkaars dagelijkse handelen dus regelmatig onder de loep. Wat is het effect ervan? Welke aannames liggen eronder 
en hoe passend zijn die? De sleutel is samen leren begrijpen wat er gebeurt. Dat vraagt dat je het dagelijks handelen bespreekbaar 
maakt en je eigen bijdrage kritisch durft te bekijken. Ga niet te snel in de verdediging en wees open. Dat heeft een besmettelijke 
impact op anderen.  
 

 
Hulpvragen voor de inspanningen en resultaten 

• Welke inspanningen en resultaten zijn nodig voor het nastreven van de baten?  
• Hoe dragen deze inspanningen en resultaten bij aan de realisatie van de baten? 
• Wat loopt er al en wat is nieuw, welke lopende inspanningen moeten gestopt worden? 
• Ontstaat hiermee een goede mix tussen verschillende manieren van werken? 
• Zijn er baten waar geen inspanningen aan te koppelen zijn of baten die overmatige aandacht krijgen? 
• Moeten er baten bijgesteld worden op basis van de mogelijkheden in de uitvoering? 
• Is de verhouding tussen het programma en de staande organisatie voldoende helder? 

 

 
8.2 Inventariseren van de middelen en condities 
 

Om het programma te kunnen realiseren en de gerealiseerde veranderingen ook na afloop te laten renderen, zijn allerlei middelen 
nodig zoals mensen, geld en tijd. En niet alleen dat, het helpt ook als de condities gunstig zijn om het programma te realiseren. 
Beide aspecten verdienen dus aandacht bij de opbouw en uitvoering van het programma. De beschikbaarheid en bruikbaarheid van 
de middelen en de geschiktheid van de condities hebben grote invloed op de haalbaarheid van een programma. 
 

Breng de benodigde middelen in beeld 
Onder middelen verstaan we alles wat het programma nodig heeft om te komen tot realisatie van de doelen en de nieuwe situatie 
in stand te houden. Denk aan: geld, mensen, materialen, kennis, gebouwen, tijd, systemen, en dergelijke. Synoniemen zijn 
capaciteit, assets en resources. Middelen die nodig zijn voor zowel het programma als geheel als voor de onderliggende 
inspanningen. Niet alleen voor de looptijd van het programma, maar vaak voor een belangrijk deel ook voor de nieuw gecreëerde 
situatie in de organisatie (exploitatie, onderhoud). 
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Om een besluit te kunnen nemen over het starten van een programma, wil een opdrachtgever een onderbouwd beeld hebben van 
de benodigde middelen en hun herkomst. De inspanningsleiders moeten dus aan de slag om dit te inventariseren voor hun deel in 
het programma. Daarbij gaat het om de middelen voor het werken aan de inspanningen zelf, het beslag op de organisatie en de 
omgeving, en om de middelen die nodig zijn om bijvoorbeeld projectresultaten te gebruiken, beheren en onderhouden. Voor de 
projecten is dit bekend terrein. Voor routinematige activiteiten binnen de scope van het programma kunnen afspraken worden 
gemaakt over inzet of beschikbaarheid van middelen per tijdseenheid, met een inspannings- of resultaatverplichting (bijvoorbeeld: 
‘de adviseurs van deze afdeling werken 2 dagen per week specifiek voor het programma’). Voor improvisaties en processen is het 
vaak veel lastiger de benodigde middelen te begroten. Dat is nu eenmaal eigen aan dat soort werk.  
 
Ook voor de programmaorganisatie zelf zijn middelen nodig. Denk aan de programmamanager, een programmabureau, externe 
adviseurs, IT-systemen, computers en telefoons en werkplekken. Er is dus ook een inventarisatie van deze middelen nodig. 
Sommige middelen, zoals een IT-systeem voor de planning en monitoring van het programma, kunnen mogelijk ook voor de 
inspanningen worden gebruikt. Dit is niet alleen efficiënt, maar kan ook de samenwerking in het programma ondersteunen. 
 

Besteed gerichte aandacht aan het vermogen van de mensen 
Onder middelen verstaan we dus onder meer de mensen die het programma en de verandering voor elkaar moeten krijgen en de 
nieuw gecreëerde situatie gaan dragen en onderhouden. Dit zijn niet alleen de mensen in de programmaorganisatie, maar ook de 
mensen op wie het programma gericht is: de doelgroep. Een cruciaal onderdeel daarvan vormt hun vermogen om de verandering 
tot stand te brengen (verandervermogen). Dit bestaat uit drie elementen: 

• hun energie en kwaliteit: kunnen ze het?  
• hun motivatie en bereidheid: willen ze het? 
• hun vertrouwen en moed: durven ze het? 

 
Aandacht moet dus niet alleen uitgaan naar de feitelijke beschikbaarheid van mensen, maar ook naar hoe ze zich verhouden tot het 
programma en tot wat er moet gebeuren en veranderen. Meestal wordt vooral gekeken naar de kennis, vaardigheden en ervaring 
van mensen (kwaliteit). De andere componenten zijn echter minstens zo belangrijk, zo niet nog belangrijker, voor het slagen van 
een programma.  
 
Erachter komen hoe het er met het vermogen voor staat, vraagt dat je je inleeft en écht contact maakt: met het programmateam 
en vooral met de mensen voor wie je het doet. Weet welk ‘vlees je in de kuip hebt’ en hoe dat past bij het programma. Het 
leiderschap van de programmamanager speelt hierin een wezenlijke rol. Zijn stijl en mindset hebben een stevige invloed op het 
klimaat in en rond het programma. Bijvoorbeeld om te bereiken dat mensen open zijn over wat ze wel en niet kunnen en over wat 
hen beweegt.  
 

Accepteer onzekerheid en werk met fases en marges 
De programmamanager is verantwoordelijk voor het 
toetsen van de inspanningen en hun prestaties aan de 
benodigde middelen. Staan ze een goede verhouding tot 
elkaar? Moeten de inspanningen en de baten eventueel 
bijgesteld worden? Kan het met minder middelen, zijn er 
ergens extra middelen vandaan te halen? Naar de 
opdrachtgever doet hij voorstellen voor de in te zetten 
middelen en hun herkomst. Die is op zijn beurt 
verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen ervan. 

 

 
Meestal is het aan het begin niet mogelijk en ook niet wenselijk de middelen voor het hele programma precies in kaart te brengen. 
Daarvoor zijn er te veel onzekerheden, duurt een programma te lang en gebeurt er onderweg te veel. Het zou tot continue 
bijstellingen leiden. Daarom werkt een programmamanager met een inschatting voor het totaal met marges. Ook kent hij het 
programma stadia en fases toe waarin steeds duidelijker wordt welke middelen precies nodig zijn voor de volgende stap. 
 
Voor de opdrachtgever betekent het dat hij moet accepteren dat dit aspect gaandeweg duidelijker wordt. Een interessante vraag 
voor hem is: wat is het hem waard de doelen na te streven? Veel opdrachtgevers vinden het lastig dat ze van tevoren niet precies 
weten welke middelen het programma nodig heeft. Hoe meer ervaring opdrachtgevers met projecten en programma’s krijgen, hoe 
meer ze zich realiseren dat dit erbij hoort en dat ze daarmee de programmamanager ook handelingsruimte moeten geven. 
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Zorg bij de middelen voor contact én contract 
Het beschikbaar krijgen en inzetten van middelen is meestal een stevige uitdaging voor een programma. Waar komen ze vandaan? 
Ten koste waarvan worden ze aan het programma toegekend? Wie mag beslissen over de inzet ervan? Wie legt verantwoording af 
aan wie en op welke manier? Het is een taak waar de meeste programmamanagers een flink deel van hun tijd mee kwijt zijn. 
 
Vaak zijn middelen in organisaties al voor langere tijd vastgezet. Het werk in het primaire proces is gepland en begroot, budgetten 
zijn toegekend en verplichtingen zijn aangegaan. Programma’s vragen echter, net als projecten, enige flexibiliteit op dit vlak. Het 
helpt als een organisatie haar middelen voldoende flexibel inzetbaar houdt om projecten en programma's te kunnen  
doen. Overzicht over de inzet en beschikbaarheid van capaciteit in de organisatie is eveneens erg behulpzaam, maar nog geen 
gemeengoed. Portfoliomanagement kan hierbij uitkomst bieden. 
Soms krijgt een programmamanager de bevoegdheden om de middelen in te zetten. Zo kan hij opdrachtgever zijn voor bepaalde 
inspanningen. Dit is echter niet altijd het geval. De bevoegdheden blijven soms of deels bij de managers van de afdelingen waar de 
middelen vandaan komen. Maak in dat geval specifieke afspraken over de inzet, anders maak je het programma afhankelijk van de 
grillen van de staande organisatie. Medewerkers blijken dan bijvoorbeeld ergens anders op ingezet te moeten worden en hebben 
ineens geen tijd meer voor het werk aan het programma.  
 
Helderheid en zorgvuldigheid bij het contracteren van de middelen is dus vereist. De vuistregel hierbij is: geen contact, geen 
contract. Hoe afhankelijker je als programmamanager bent van de medewerking van en samenwerking met de organisatie, hoe 
meer je moet investeren in de onderlinge relatie om ervoor te zorgen dat de benodigde middelen beschikbaar komen én blijven. 
 

Koppel de middelen aan de inspanningen en doelen in het DIM 
Je kunt de middelen toevoegen aan het Doelen-Inspanningen-Netwerk (DIN). Daarmee ontstaat het Doelen-Inspanningen-
Middelen-netwerk (DIM). Dit visualiseert niet alleen hoeveel middelen er aan specifieke inspanningen zijn gekoppeld, maar maakt 
ook duidelijk hoeveel middelen nodig zijn voor het nastreven van bepaalde doelen. Het gebruiken van een DIM maakt het 
makkelijker keuzes te maken bij veranderingen in beschikbare middelen of wanneer middelen geheralloceerd moeten worden. Het 
DIM geeft houvast bij de besturing van het programma op het besturingscriterium efficiëntie. Het laat zien wat goedkopere en 
duurdere opties zijn om aan de realisatie van de doelen te werken. Is in het DIM ook inzichtelijk gemaakt wat de verwachte, 
relatieve effectiviteit van de inspanningen is (bijvoorbeeld middel van percentages), dan kun je uitspraken doen over efficiëntie: 
een inspanning is efficiënter dan een andere als deze bij vergelijkbare effectiviteit minder middelen vraagt. 
 

Bekommer je om de organisatorische condities  
Een programma heeft meer nodig dan alleen middelen, zoals we die hiervoor beschreven. De condities in de organisatie moeten 
ook gunstig zijn, of beter gezegd ‘programmavriendelijk’. De vraag hierbij is: wat is nodig om dít programma, déze specifieke 
aanpak, in déze organisatie te laten slagen? Wat werkt dat in de hand of juist tegen? En dus, waar hebben we dan gericht aandacht 
aan te besteden? Denk bij die condities bijvoorbeeld aan de bereidheid van managers in de staande organisatie om de 
programmamanager een sturende rol te laten invullen en mee te doen aan het programma. In een sterk hiërarchische organisatie 
heeft een programmamanager het vaak lastig. De vaardigheid van medewerkers om met meerdere leidinggevenden (hiërarchisch, 
functioneel, operationeel) om te gaan, te kunnen schakelen tussen functies en rollen en samen te werken met andere afdelingen, 
werkt een programmatische aanpak in de hand. Concurrerende veranderinitiatieven en steeds veranderende organisatiedoelen zijn 
condities die het programmatisch werken niet in de hand werken. Diepgewortelde routines en beperkte flexibiliteit in de manier 
van werken, doen een programmatische aanpak ook geen goed. Er zijn, kortom, allerlei programma(on)vriendelijke condities. In 
het hoofdstuk Ontwikkelen gaan we nader in op de condities van de programmavriendelijke organisatie. 
 

 
Hulpvragen voor de middelen en condities 

• Welke middelen zijn nodig voor de inspanningen en het programma als geheel? 
• Welke investering is de opdrachtgever bereid te doen in het programma? 
• Hoe groot is de onzekerheid over de benodigde middelen en wat zijn de marges? 
• Hoeveel en welke middelen zijn (nu) beschikbaar en hoe bruikbaar zijn ze? 
• Hoe staat het met het vermogen van de organisatie en de mensen? 
• Welke condities werken het doen van dit programma in de hand? 
• Welke condities kunnen het programma mogelijk tegenwerken? 
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9 Bepalen van de robuustheid van het programma 
 
Nu we de componenten van de inhoud van het programma op een rij hebben, is het zaak te bepalen hoe robuust het programma 
is: is het stevig en haalbaar? Het bepalen van de business case is daar onderdeel van. Bovendien is het goed door kritische vrienden 
eens flink te (laten) rammelen aan de opzet van je programma om te zien of het daarna nog steeds zo stevig staat als je dacht. We 
reiken diverse perspectieven en hulpmiddelen aan, waarmee je de robuustheid van je programma kunt bepalen.  
 

Stel de business case of MKBA samen 
Wanneer bekend is hoe de opbrengsten en de kosten van het programma er (globaal) uitzien, kun je een business case 
samenstellen. In de publieke sector heet zo’n business case ook wel een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA). Dit vormt 
de zakelijke rechtvaardiging van het programma. Een business case varieert van veelomvattend en gestructureerd tot informeel en 
bondig. De eerste, globale versie van de business case wordt opgesteld in het oriëntatiestadium. Hij krijgt meer diepgang en 
stevigheid in het opbouwstadium en wordt onderhouden tijdens het uitvoeringsstadium.  
 
Onderwerpen die er meestal in aan de orde komen: 

• Context en aanleiding van het programma 
• Op te lossen vraagstuk of probleem 
• Verwachte baten en de begrote kosten  
• Gehanteerde aannames en uitgangspunten 
• Mogelijke alternatieven (inclusief niets doen) 
• Een investeringsbeoordeling (kosten-batenanalyse) 
• Te verwachten risico’s en maatregelen 
• Advies aan de opdrachtgever. 

 
Een business case zorgt ervoor dat mensen goed nadenken over de verhouding tussen de kosten en baten van een programma en 
de kansen dat die wel of niet worden behaald. Het biedt handvatten voorstellen te beoordelen, keuzes te maken en prioriteiten te 
stellen: levert het programma voldoende baten op? Zijn ze het waard de gevraagde investering te doen? Dit is zeker relevant in 
programma’s waarin efficiënte inzet van middelen extra van belang is en waarvoor de middelen beperkt zijn. 
 
Het is lang niet altijd goed mogelijk de baten van een programma uit te drukken in financiële termen. Zeker niet in programma’s 
waar bijvoorbeeld vooral de ontwikkeling van mensen centraal staat. Daarom moet er ook ruimte zijn te werken met niet-financiële 
baten. Wanneer wel met financiële baten moet worden gewerkt, is het zaak daarin realistisch te zijn. Je zult niet de eerste 
programmamanager zijn die de opbrengsten van zijn programma rooskleuriger inschat dan ze in werkelijkheid blijken te zijn. 
 
De business case is geen statisch document. Hij moet actueel en valide worden gehouden. Actualisering vindt meestal plaats bij 
majeure veranderingen, bijvoorbeeld wanneer de doelen naar boven worden bijgesteld, de omgeving verandert of inspanningen 
duurder uitvallen. Het resultaat van een herziening kan ook het einde of wijziging van het programma betekenen. 
 
Meestal is het voldoende alleen een business case voor het programma te hebben en geen aparte business cases te maken voor de 
inspanningen. De rechtvaardiging voor het opstarten van de inspanningen is vanuit het programma immers al gegeven. Toch kan 
het zeker geen kwaad per inspanning de vragen uit de business case te beantwoorden. 
 

Nodig kritieke vrienden uit en vraag ze om hun kijk 
Een manier om de robuustheid van het programma te bepalen, is door tegenspraak te organiseren. Nodig mensen uit lastige, 
kritische vragen te stellen. De critical friends-methode is hiervoor zeer geschikt. De critical friends-methode is een systematische 
vorm van visitatie. De methode is ontworpen door onder andere Desmond Nuttall eind jaren zeventig van de vorige eeuw en John 
Mcbeth en zijn medewerkers aan de universiteit van Cambridge. De methode houdt in dat relatieve buitenstaanders aan de hand 
van een van tevoren gekozen onderwerp een onderzoek uitvoeren en vervolgens hun bevindingen presenteren. Ze geven 
onderbouwde feedback, bijvoorbeeld op de wijze waarop het programma is opgezet.  
 
Zo’n buitenstaander heeft nu eenmaal een andere, frisse blik, is meestal in staat door blinde vlekken heen te kijken en kan van 
daaruit onbevangen en zonder belang meedenken over verbeterpunten. Kloppen onze aannames en ideeën? Is dat wat een 
buitenstaander ziet, ook dát wat wij willen laten zien? Als kritische vriend ben je een vriend voor de collega en een criticus voor 
diens acties. Soms meer vriend, soms meer criticus. De kracht van kritische vriendschap ligt in de balans en variatie van die rollen. 
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A critical friend 
‘A critical friend can be defined as a trusted person who asks provocative questions, provides data to be examined through 
another lens, and offers critiques of a person’s work as a friend. A critical friend takes the time to fully understand the context of 
the work presented and the outcomes that the person or group is working toward. The friend is an advocate for the success of 
that work.’ (Wikipedia, 2015). 

 

 
Inventariseer mogelijke kansen en bedreigingen  

Een andere manier is door de kansen en bedreigingen voor het programma in kaart te brengen. Vroegtijdig bekijken wat er zou 
kunnen gebeuren en daar in de aanpak op anticiperen, maakt het programma inhoudelijk robuuster. Dit vormt tevens de opstap 
voor het managen van de risico’s en issues. 
 
Een kans is een gewenste gebeurtenis en een bedreiging is een ongewenste toekomstige gebeurtenis, bezien vanuit de ambitie en 
doelen van het programma. Ze hebben een bepaalde oorzaak, waarschijnlijkheid van optreden en mogelijk gevolg voor het succes 
van het programma. Samen vormen ze de risico’s. Zicht op mogelijke kansen en bedreigingen ondersteunt het bewustzijn in de 
programmaorganisatie. Het geeft zicht op de kwaliteit van de aanpak. En het draagt eraan bij dat mensen alerter, explicieter en 
meer proactief omgaan met de gewenste en ongewenste gebeurtenissen die zich kunnen voltrekken en die mogelijk impact 
hebben. Signalen worden eerder opgepikt en maatregelen kunnen eerder worden ingezet. 
 
In het hoofdstuk Besturen gaan we uitgebreider in op het analyseren en managen van risico’s. De risicoanalyse vormt namelijk 
belangrijke input voor het besturen van het programma. Waar moet je op letten om ervoor te zorgen dat het programma op koers 
blijft? Dat geldt ook voor de besluitvorming: om goede gefundeerde besluiten te kunnen nemen, helpt het te weten welke risico’s 
ermee samenhangen.  
 

Onderzoek potentiële disfuncties in je programma  
In hun boek Veranderkracht (2013) presenteren Ten Have c.s. een model 
waarmee je de veranderkracht rond een veranderproces kunt bepalen en 
vormgeven. Die veranderkracht wordt in hun optiek bepaald door de 
combinatie van vijf elementen. Zij noemen die: Rationale, Effect, Focus, 
Energie en Verbinding. Deze elementen helpen in samenhang met de 
Context, die zich rond het model bevindt, het veranderproces te begrijpen, 
te hanteren en te laten werken. Zonder het model op deze plek verder te 
willen uitleggen, kunnen we stellen dat het sterke verwantschap vertoont 
met de zeven activiteiten die wij hebben onderscheiden onder 
programmeren.  
 
Aan de hand van het model definiëren Ten Have c.s. zogenaamde 
disfuncties. Dit zijn uitingen van het ontbreken of verkeerd ingevuld hebben 
van een of meer van de elementen in het model. Voor het bepalen van de 
robuustheid van een programma zijn die disfuncties eveneens interessant 
en bruikbaar. Ze geven namelijk zicht op de potentiële slaag- en faalfactoren 
van een veranderproces en daarmee van een programma. 

 

Figuur 2.12 Veranderkrachtmodel 

 
Daarom hebben we een eigen doorvertaling gemaakt van de namen van de elementen naar de onderdelen van een programma, 
zonder daarbij het model al te veel geweld aan te willen doen: 

• Rationale: deze wordt gevormd door de historie, context, aanleiding en ambitie; de programmavisie.  
• Effect: hieronder vallen de doelen, baten en resultaten en tevens de inspanningen (interventies). 
• Focus: deze bestaat uit de condities die het programma ondersteunen of tegenwerken. 
• Energie: hiertoe behoren met name de middelen en het vermogen van de organisatie. 
• Verbinding: deze wordt gevormd door de programmastrategie, als brug tussen ambitie en aanpak. 
• Context: het vertrekpunt voor het programma; dit element is wat ons betreft onderdeel van rationale.  
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Wat is nu kenmerkend voor de situatie wanneer een element afwezig is of verkeerd is ingevuld? Op basis van de voorbeelden van 
Ten Have c.s. hebben we een uitwerking voor programma’s gemaakt.  
 
 Afwezig Kenmerken 

(voorbeelden) 
Verkeerd Kenmerken 

(voorbeelden) 
Rationale Disoriented Geen idee wat de feiten 

zijn 
Navelstaren of 
bijziendheid 
Gebrek aan inspiratie en 
visie 
Als een kip zonder kop 

Disagreement Onhaalbare vergezichten 
Verkeerde redenen 
Te veel hoofd, te weinig 
hart 
Overmaat aan opgaven 

Effect Disbenefited Geen duidelijke 
voordelen 
Onheldere consequenties 
Geen gevoel van 
noodzaak 
Gebrek aan 
eigenaarschap  

Disadvantaged Meer kosten dan baten 
Te optimistische 
schattingen 
Vooral 
kortetermijndenken  
Willen houden wat je 
hebt 

Focus Distracted Steeds veranderende 
strategie 
Geen goed 
voorbeeldgedrag 
Routine gaat voor 
programma 
Rigide structuren en 
systemen 

Disapproved Onhandige systemen 
Te veel focus op 
resultaten 
Tegenwerkende 
processen 
Gebrek aan ruimte 

Energie Disabled Geen kennis van 
programma’s 
Uitgebluste medewerkers 
Geen financiële middelen 
Angst in de organisatie 

Disengaged Lage bereidheid  
Ontevredenheid  
Te weinig financiële 
middelen 
Cynisme in de organisatie 

Verbinding Disconnected Losse doelen en 
inspanningen 
Geen 
programmastrategie 
Gebrek aan prioriteiten 
Mismatch met organisatie 

Disassembled Onduidelijke samenhang 
Eenzijdigheid in denken 
Onvoldoende afstemming 
Uiteenlopende belangen 

Tabel 2.5 Disfuncties in programma’s (naar: Ten Have, 2013) 

 
Aan de hand hiervan kun je de onderzoeken waar het mogelijk nog aan schort. Naast deze disfuncties onderscheiden Ten Have c.s. 
nog meer verschijningsvormen, bijvoorbeeld wanneer twee of drie elementen ontbreken. Die laten we met het oog op de omvang 
van dit hoofdstuk buiten beschouwing. 
 

 
Hulpvragen voor de robuustheid 

• Hoe ziet de kosten-baten verhouding voor het programma eruit?  
• Leidt dit tot een wenselijke, realistische en acceptabele business case? 
• Hoe kijken de kritische vrienden aan tegen wat we bedacht hebben? 
• Welke kansen kunnen zich voordoen en welke impact hebben die op het programma? 
• Welke bedreigingen kunnen zich voordoen en welke impact hebben die op het programma? 
• Welke disfuncties zijn mogelijk van toepassing op je programma en waarom? 
• Hoe kun je die disfuncties alsnog omzetten in slaagfactoren? 
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10 Structureren van het programma 
 
Zodra er een beeld is van de inhoud van het programma, kun je meer structuur aanbrengen in de aanpak. Dat is vooral bedoeld om 
de aansturing van het programma te vergemakkelijken.  
 

Breng structuur aan door onderdelen te clusteren  
Een manier om overzicht en structuur in een programma aan te brengen, is door bij elkaar passende onderdelen in clusters te 
groeperen, zoals we eerder al aangaven. Elk van die delen is als zodanig te besturen en te organiseren. Je kunt hierbij kiezen uit 
verschillende structureringsprincipes, zoals deze acht:  
 
Structureringsprincipe 
1. Volgordelijk  5. Marktgericht 
2. Objectgericht 6. Geografisch 
3. Organisatiegericht  7. Procesgericht 
4. Financieel 8. Hybride  
Tabel 2.6 Verschillende structureringsprincipes 

 
Bij de volgordelijke structuur wordt geclusterd naar de volgorde waarin inspanningen worden uitgevoerd. Soms moeten bepaalde 
resultaten gerealiseerd zijn voordat aan andere activiteiten kan worden begonnen, bijvoorbeeld omdat eerst onderzoek moet 
worden gedaan. Het voordeel van deze indeling is dat de natuurlijke volgorde der dingen nadruk krijgt. Nadeel is dat activiteiten na 
elkaar worden uitgevoerd, ook wanneer dat wellicht niet strikt noodzakelijk is. Een lange doorlooptijd kan het gevolg zijn.  
 
In de objectgeoriënteerde structuur worden clusters gevormd naar aan te pakken onderdelen. Een programma gericht op het 
veranderen van de organisatie kan bijvoorbeeld worden ingedeeld in een cluster voor de strategie, de systemen, de structuur, de 
managementstijl, de cultuur en het personeel. Dit is een herkenbare vorm van structureren. De vraag is echter hoe goed de 
onderdelen daadwerkelijk te (onder)scheiden zijn. In het voorbeeld hebben de genoemde elementen absoluut onderlinge relaties. 
 
In de organisatiegerichte structuur wordt voor een programma hetzelfde structureringsprincipe gebruikt als voor de organisatie 
waarvoor het wordt uitgevoerd: een juridisch cluster, een HR-cluster, een financiëncluster. Het voordeel hiervan is het relatieve 
gemak waarmee de organisatie bij het programma kan worden ingeschakeld. Het komt het multidisciplinaire karakter van een 
programma echter niet ten goede. Zeker wanneer de organisatie alle specialismen of functies in onderdelen heeft gegroepeerd.  
 
De financiële structuur is handig als het erom gaat bepaalde activiteiten toe te kunnen wijzen aan specifieke financieringsbronnen. 
Financiers, zoals overheden en banken, eisen vaak dat zij inzicht krijgen in de besteding van hun gelden. Het mag duidelijk zijn dat 
deze variant nogal eens geweld doet aan andere ‘meer natuurlijke of logische’ indelingen. Voordeel is dat het makkelijker is om te 
verantwoorden. 
 
In de marktgerichte structuur worden inspanningen gegroepeerd die plaatsvinden voor dezelfde doelgroep. Alle activiteiten die 
gericht zijn op het veroveren van de jongerenmarkt worden bijvoorbeeld onderscheiden van de activiteiten voor 65-plussers. Het 
voordeel hiervan is dat iedereen vanuit het programma ‘klantgericht’ bezig kan zijn. Het nadeel is dat er doublures kunnen 
optreden, vooral in de ontwikkeling en productie van onderdelen die voor meer dan één doelgroep geschikt zijn.  
 
Bij de geografische structuur worden alle activiteiten gebundeld die op of voor een bepaalde omgeving worden uitgevoerd (locatie, 
plaats, regio, organisatieonderdeel). Deze vorm ligt voor de hand wanneer de activiteiten omgevingsgebonden zijn. Dit is het geval 
als ze dicht bij de aanwezige hulpbronnen, toeleveranciers of afnemers moeten plaatsvinden. Soms kan deze indeling gelijk vallen 
met de marktgerichte indeling, bijvoorbeeld als de doelgroep binnen één afdeling werkzaam is. 
 
De structuur waarbij alle activiteiten bij elkaar komen tussen de input van een proces en de output ervan, heet de procesgerichte 
structuur. De voordelen hiervan zijn dat alle managementverantwoordelijkheden van ‘zand tot klant’ in een hand liggen en dat 
processen geoptimaliseerd worden door tussenvoorraden en wachttijden zo veel mogelijk te elimineren. Deze structuur doorsnijdt 
echter wel het meest de hiërarchie. 
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Een combinatie van de verschillende structureringsprincipes is uiteraard ook mogelijk. Gemengde of hybride structuren komen 
uiteraard het meeste voor, al is het alleen maar om de voordelen van de verschillende structuren te combineren, in de hoop de 
nadelen ervan te elimineren. De clusters die volgens de andere structuren dan de volgordelijke structuur ontstaan, worden in de 
praktijk ook wel programmalijnen of deelprogramma’s genoemd. Het is mogelijk per programmalijn of deelprogramma iemand 
verantwoordelijk te maken voor de aansturing.  
 
Hét dilemma bij de keuze van een structuur is het feit dat deze vaak moet voldoen aan niet gemakkelijk te combineren eisen. Zo 
moet hij namelijk overzichtelijk zijn voor alle betrokkenen. Ook moet het eenvoudig zijn voor elk onderscheiden cluster 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden toe te wijzen. Daarnaast is het handig als de structuur zo goed mogelijk aansluit bij de 
aard van het programma. Waar mogelijk moet hij ook een eenduidig principe volgen. En ten slotte moeten alle delen op hetzelfde 
niveau elkaar uitsluiten en samen niet meer, maar ook niet minder opleveren dan het hogere onderdeel. 
 
Honorering van deze en andere eisen is moeilijk. Vooral wanneer de organisatie een ander indelingsprincipe volgt dan dat wat het 
meest geschikt is voor het programma. Overigens komt een echte foute keuze niet vaak voor. Wat wel voorkomt, is dat de keuze 
niet duidelijk is geformuleerd of onvoldoende draagvlak heeft. Zeker bij langlopende programma’s wordt de structuur nog weleens 
gewijzigd. De structuur die goed is voor het opbouwen, hoeft dat niet te zijn voor het uitvoeren of het afbouwen. 
 

Volgordelijke structuur in het uitvoeringsstadium 
Het werken met stadia (oriëntatie, opbouw, uitvoering en afbouw) zorgt voor een volgordelijke structuur in het programma. Het 
geeft overzicht en er ontstaan heldere beslismomenten om naartoe te werken. Het is gebruikelijk en verstandig het 
uitvoeringsstadium op te delen in kleinere, volgordelijke clusters. Dat noemen we fases. Andere begrippen daarvoor zijn plateaus, 
tranches, periodes of cycli.  
 
Het werken met fases geeft grip op de uitvoering, beperkt risico’s, stimuleert reflectie en faciliteert de besluitvorming. Het is maar 
beperkt mogelijk en zinvol om ver vooruit te zien en te plannen in een programma. Door fases te hanteren in het 
uitvoeringsstadium, voorkom je dat de programmaorganisatie te lang doorwerkt zonder momenten waarop de opdrachtgever 
beslissingen kan nemen over de manier van doorgaan, aanpassen of zelfs stoppen.  
 
Er zijn diverse manieren om dit te doen: 

• Plateaus van doelbereiking: een mogelijkheid is de fases te relateren aan de (mate van) realisatie van de baten en 
doelen, een plateau. Na realisatie van een plateau wordt de balans opgemaakt. Het voordeel van deze benadering is dat 
er vanuit baten en doelen gestuurd wordt. Het lastige ervan is dat het einde van elk plateau niet gemakkelijk te 
voorspellen en te daarmee te plannen is.  

• Koppeling aan jaarschijven (of delen daarvan): in de praktijk zijn de fases vaak gekoppeld aan jaarschijven, halve jaren of 
kwartalen. Dat levert een voorspelbare indeling op (dat vinden opdrachtgevers prettig) en sluit ook beter aan bij de 
reguliere P&C-cyclus. Het is echter niet primair gerelateerd aan de mate van doelbereiking. En dat is nu net waar het om 
gaat in een programma. 

• Realisatie van inspanningen: een andere indeling is de fases relateren aan de afronding van bepaalde (clusters van) 
inspanningen, zoals onderdelen van een blauwdruk. Hiermee verleg je de sturing wat van doelniveau naar inspannings- of 
resultaatniveau. De aansturing in het programma begint dan te lijken op multiprojectmanagement. 

 

 
Voorbeelden van faseringen 
Enkele voorbeelden van faseringen in het uitvoeringsstadium uit de praktijk: 

• (1) Ontwikkelen, (2) verzilveren, (3) bestendigen 
• (1) Ontwerpen, (2) voorbereiden, (3) realiseren, (4) consolideren 
• (1) Inrichten, (2) veranderen, (3) uitbouwen 
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In en aan het eind van elke fase vinden reviews plaats waarin de balans wordt opgemaakt. Je bekijkt op welke punten het 
programma aanpassing nodig heeft, bijvoorbeeld in de organisatie of de aanpak. De uitkomsten laten zien of een programma goed 
loopt, klaar is voor een volgende stap, opnieuw ingericht of zelfs gestopt moet worden. De business case wordt onder de loep 
genomen en er komt een faseplan voor de volgende fase. Op basis daarvan vindt nieuwe besluitvorming plaats. Een vrij lichte vorm 
van zo’n review is een Programma Fresh-Up. Een zware vorm is een audit, zeker als deze extern gedreven is en ook door externen 
wordt uitgevoerd. De aanleiding daarvoor ligt bijvoorbeeld in een overschrijding van het budget of bij serieuze zorgen over de 
effectiviteit van het programma. 
 

Definieer de raakvlakken in en rond een programma 
Er komen meestal nogal wat raakvlakken (relaties, interfaces) voor bij een programma. Denk aan de relaties van het programma 
met de omgeving (waaronder andere veranderinitiatieven), tussen de inspanningen en de doelen, tussen de inspanningen 
onderling en tussen de clusters binnen het programma. Raakvlakken laten zien op welke punten onderdelen van elkaar afhankelijk 
zijn en elkaar beïnvloeden. Het is belangrijk die raakvlakken en vooral hun consequenties voor de aanpak en de planning te kennen. 
 
De raakvlakken tussen inspanningen kunnen bij een intern veranderprogramma bijvoorbeeld te maken hebben met een focus op 
dezelfde doelgroep. De groep accountmanagers krijgt te maken én met nieuwe systemen en werkprocessen én met een verhuizing 
van locatie én met een beoogde gedragsverandering. De winkel moet tijdens de verbouwing wel gewoon openblijven. Dan is het 
zaak te weten hoe de raakvlakken tussen de inspanningen eruitzien en deze door te vertalen naar een samenhangende aanpak. 
 
Het identificeren en specificeren van de raakvlakken helpt de samenhang in de opbouw en aanpak van het programma vorm te 
geven. Bovendien wordt het daarmee makkelijker de consequenties van veranderingen in het programma te beoordelen. Van 
belang bij raakvlakken zijn dan ook de richting (van iets af of naar iets toe), de mate van belangrijkheid en de omvang of impact. 
Het managen van de raakvlakken is een belangrijke activiteit in elk programma. Daarmee kan de samenhang in de structuur, de 
opbouw en de samenstelling van het programma goed worden bijgehouden. Mensen die interfaces beheren, kunnen daarbij 
gebruikmaken van gereedschappen zoals een interface matrix. Daarmee  maak je de relevante raakvlakken inzichtelijk en geef je ze 
op begrijpelijke wijze schematisch weer. 
 
Het specificeren van de raakvlakken gebeurt zoveel mogelijk door degenen die ook verantwoordelijk zijn voor de onderdelen. 
Vanuit zijn hoedanigheid als bewaker van de samenhang moet de programmamanager ervoor zorgen dat het ook goed gebeurt en 
dat de consequenties van bepaalde raakvlakken worden doorgrond en een doorvertaling krijgen in de aanpak en besturing van het 
programma. 
 

 
Hulpvragen voor de structuur 

• In welke onderdelen kan het programma worden geclusterd?  
• Wat zijn de voor- en nadelen van deze manier van clusteren? 
• Uit welke volgordelijke onderdelen (fases) bestaat het uitvoeringstadium? 
• Welke raakvlakken kent het programma met andere veranderinitiatieven? 
• Wat betekenen deze raakvlakken voor het potentiële succes van het programma?  
• Welke raakvlakken zijn er te onderkennen binnen het programma? 
• Hoe worden deze raakvlakken op een goede manier gemanaged? 
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11 Ter afsluiting, start met het waartoe! 
 
In dit hoofdstuk hebben we belicht wat je allemaal kunt en moet doen om de inhoudelijke aanpak van een programma stevig vorm 
te geven. We hebben inzicht geboden in de inhoudelijke onderdelen van een programma, zoals de historie, context, aanleiding, 
ambitie, doelen, inspanningen, resultaten en middelen, en hun onderlinge samenhang. Bij elk onderdeel hebben we handreikingen 
gedaan om ze voor een specifiek programma uit te werken. 
  
Wij concluderen dat een goed programma mensen verbindt vanuit een betekenisvolle ambitie: het waartoe. Ook een bottom-up 
tot stand gekomen programma vindt zijn meerwaarde in de samenhang die op ambitieniveau het meest manifest wordt. De doelen 
geven het programma verder richting en maken zichtbaar wat de betrokkenen eraan gaan hebben. De baten maken het verder 
concreet. De inspanningen geeft houvast voor de dagelijkse praktijk. 
 
Het vormgeven van een programma gaat in de praktijk lang niet zo gestructureerd als wij hebben beschreven. Is dat erg? Het gaat 
ons er niet om dat iedere programmamanager netjes een handboek soldaat volgt. Ook niet alle handreikingen zijn voor elk 
programma even nuttig en bruikbaar. Wij vinden het vooral belangrijk dat je goed blijft nadenken over wat jouw programma en 
jouw situatie vraagt en ons materiaal als hulpmiddel gebruikt.  
 
Neem voldoende tijd om je aanpak goed neer te zetten en met elkaar te doorleven, ook al wordt de druk opgevoerd om vooral snel 
te starten. Er zijn vaak veel manieren om de doelen te bereiken en de opvattingen, visies en ideeën erover lopen meestal flink 
uiteen. Daar kun je dus beter aan het begin de nodige aandacht aan besteden. Dat betekent niet dat je eerst een compleet plan 
hoeft te hebben. Het venijn van een succesvol programma zit echter in de start. 
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