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Over dit hoofdstuk 
 
Programma’s verlopen altijd anders dan je op voorhand bedenkt. Ze bevinden zich nu eenmaal vaak in 
dynamische omgevingen die op allerlei manieren invloed uitoefenen op de voortgang. Hoe zorg je er dan 
voor dat een programma toch goed gaat en blijft lopen? Hoe bereid je je voor en welke maatregelen kun je 
nemen? Met dit hoofdstuk helpen we je grip te krijgen en te houden op de voortgang van programma’s.  
 
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 
 
Programma’s verlopen altijd anders dan je op voorhand bedenkt. Ze bevinden zich nu eenmaal vaak in dynamische omgevingen die 
op allerlei manieren invloed uitoefenen op de voortgang. Hoe zorg je er dan voor dat een programma toch goed blijft lopen? Hoe 
bereid je je voor en welke maatregelen kun je nemen? In dit hoofdstuk geven we je inzicht in het besturen van programma’s, het 
derde thema binnen Werken aan Programma’s. Daarmee krijg en houd je grip op de planning en de voortgang.  
 
In het hoofdstuk Programmeren bespraken we hoe je komt tot een stevige inhoudelijke aanpak van een programma. De neiging is 
groot om tijdens dat proces meteen al te beginnen met de uitvoering. Dan gebeurt er tenminste iets! In sommige situaties kan dat 
prima werken en is het ook goed. Maar met alleen een inhoudelijk plan ben je er nog niet. Je zult bij een programma tot op zekere 
hoogte ook moeten plannen, bepalen hoe je de voortgang beoordeelt en maatregelen bedenken om het programma de goede kant 
op te krijgen. We hebben het dan over besturen, het tweede thema bij het managen van programma’s. 
 
Zonder dat besturende (of 
managende) werk is het lastig te 
bepalen of het snel genoeg gaat, of 
het niet te veel kost en of je niet 
meer had kunnen bereiken. Het komt 
dan vooral aan op je 
onderbuikgevoel. Ook belangrijk, 
maar een programma vraagt net wat 
meer. Het is daarbij zoeken naar een 
goede balans tussen plannen en 
loslaten, tussen controleren en 
vertrouwen. Lang niet alles is te 
overzien en te voorzien, maar je hebt 
wel enig houvast nodig om te kunnen 
beoordelen hoe het staat en of het 
goed genoeg gaat. Daar gaan we in 
dit hoofdstuk dieper op in. 

 

Figuur 3.1 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: op welke verschillende aspecten kun je een programma plannen en sturen? Hoe zwaar 
of hoe licht geef je dat vorm? Welke informatie heb je nodig om de voortgang te kunnen beoordelen? Welke maatregelen kun je 
zoal nemen? En wat maakt het sturen van een programma anders dan het beheersen van een project? 
 
De kernboodschap is: bepaal zorgvuldig op welke aspecten je je richt bij het plannen van het programma en bij het beoordelen van 
de voortgang. Stem dit goed af op de opgave, de beslissers en de omgeving. Kies zorgvuldig welke informatie je hierbij het meeste 
helpt en voorkom dat je doldraait in een monitoringscircus. 
 

Hoe dit hoofdstuk is opgebouwd 
Eerst staan we stil bij de vraag wat we verstaan onder het besturen van programma’s en welke zeven onderwerpen we 
onderscheiden om de besturing van een programma vorm te geven. Daarna loodsen we je aan de hand van die onderwerpen door 
dit thema heen. 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 plan, monitor en stuur je op de voortgang van een programma? 
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2 Waar gaat het om bij ‘besturen’? 
 
Eerst staan we stil bij de vraag wat wij verstaan onder het besturen van programma’s. Daarbij gaan we in op zeven onderwerpen 
die wij onderscheiden om een programma op koers te krijgen en te houden. Ook introduceren we een aantal uitgangspunten dat 
voor ons leidend is bij het besturen van programma’s.  
 

Besturen: plannen, bewaken en nemen van maatregelen 
In het hoofdstuk Programmeren beschreven we hoe je tot een uitgewerkte inhoudelijke aanpak van een programma komt. 
Daarmee leg je het fundament voor een succesvolle uitvoering. De volgende opgave is ervoor te zorgen dat die aanpak op een 
goede manier wordt gerealiseerd. Het vormgeven van de besturing is daarin de volgende stap. 
 

 

Besturen 
Besturen is het geheel van werkzaamheden gericht op het plannen van het programma, het opnemen van de stand van zaken, 
het vergelijken daarvan met het laatst geldende plan, en het nemen van maatregelen om het programma op koers te houden of 
te krijgen. Daarmee krijg je grip op de voortgang in het licht van de ambitie, de doelen en de voortdurend veranderende 
omstandigheden. 

 

 
Het besturen van een programma is nodig, omdat het nooit zo gaat als je aan het begin bedenkt en de omgeving voortdurend 
verandert. Soms komen doelen nauwelijks dichterbij of duren activiteiten langer dan gepland. Producten blijken niet te worden 
gebruikt. Mensen houden zich niet aan hun afspraken. Er ontstaan allerlei onvoorziene en ongewenste effecten. Verwachte 
invloeden blijken ineens veel meer impact te hebben. En soms is het daarbij heel duidelijk wat er aan de hand is, maar minstens zo 
vaak is het flink zoeken naar wat de oorzaak is en wat je eraan kunt doen. Je staat dus voor de opgave om steeds slimme keuzes te 
maken om het programma in een goed vaarwater te loodsen.  
 

Besturen aan de hand van zeven activiteiten 
Het besturen van een programma is een continue, cyclische activiteit. Regelmatig toets je hoe het ervoor staat en neem je 
maatregelen om weer op koers te komen. Het gaat dan om terugkijken: wat is er gebeurd en waar staan we nu? Maar bovenal om 
vooruitkijken: wat gaat er nog komen, wat staat ons te doen en hoe anticiperen we op nieuwe ontwikkelingen? Besturen is 
maatwerk, afgestemd op de opgave, de beslissers en de omgeving. Om houvast te geven, onderscheiden wij zeven activiteiten. 
 

 

 

Figuur 3.2 Besturingscyclus van een programma 

Besturen in zeven activiteiten 
1. Definiëren van eisen aan de 

besturing 
2. Plannen van het programma 
3. Opnemen van de stand van zaken 
4. Vergelijken, beoordelen en 

rapporteren 
5. Voorstellen en kiezen van 

maatregelen 
6. Nemen van sturingsmaatregelen  
7. Evalueren en actualiseren 

 
In deze figuur hebben we deze activiteiten als 
besturingscyclus neergezet, waarin je de 
PDCA-cyclus van Deming zult herkennen. We 
lichten elk van deze activiteiten nader toe. 
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Vijf besturingscriteria voor programma’s 
Wij gaan bij programma’s uit van vijf besturingscriteria: aspecten waarop de programmamanager het programma plant, de stand 
van zaken opneemt, vergelijkt en stuurt. Het gaat om tempo, haalbaarheid, efficiëntie, flexibiliteit en doeltreffendheid. Samen 
vormen ze het acroniem THEFD. Ze zijn te beschouwen als de vijf vingers van de programmamanager waarmee je ’t hefd’ in handen 
kunt houden. Per criterium maak je een stuurplan, dat meestal de vorm krijgt van een paragraaf in het programmaplan. 
 
Bij tempo gaat het om de snelheid waarmee doelen tot stand moeten komen, inspanningen uitgevoerd moeten worden en 
middelen ter beschikking moeten komen. Programma’s moeten op een bepaald moment klaar zijn. Dat heeft bijvoorbeeld te 
maken met nieuwe wet- en regelgeving die op een bepaalde datum van kracht wordt. Tempo kan ook betekenen: juist de tijd 
nemen en niet te veel tijdsdruk uitoefenen om een verandering tot stand te brengen. Hoe groter het belang van tempo, hoe meer 
aandacht dit vraagt voor het plannen, bewaken en beïnvloeden van de snelheid van de realisatie.  
 
Haalbaarheid heeft betrekking op de waarschijnlijkheid (kans) waarmee doelen en inspanningen te realiseren zijn en middelen ter 
beschikking komen en bruikbaar zijn. Programma’s moeten voldoende realistisch, geaccepteerd en ondersteund zijn. Aandacht 
voor de haalbaarheid is bijvoorbeeld nodig om ervoor te zorgen dat de betrokkenen eraan blijven meewerken (draagvlak). Dat kan 
een issue zijn in organisaties waarin het verandervermogen beperkt is. Ook in programma’s waarin de grenzen van technologische 
of juridische mogelijkheden worden opgezocht, is haalbaarheid een aandachtspunt.  
 
Efficiëntie gaat over de mate waarin de doelen waarde toevoegen, de inspanningen rendabel zijn en de middelen offers vragen. In 
hoeverre wegen de kosten op tegen de baten? Programma’s hebben altijd te maken met beperkte middelen. Bovendien is meestal 
de verwachting dat de financiële opbrengsten groter zijn dan de kosten. Extra aandacht voor efficiëntie is bijvoorbeeld nodig 
wanneer de middelen onder druk staan en er tegelijkertijd bezuinigd moet worden in de organisatie. Hoe belangrijker het is zuinig 
om te gaan met middelen en financiële opbrengsten te realiseren, hoe meer aandacht efficiëntie vraagt.  
 
Het criterium flexibiliteit gaat over de mate waarin je doelen kunt bijstellen, inspanningen kunt aanpassen en middelen anders kunt 
inzetten. Programma’s hebben ruimte nodig om tussentijds aanpassingen te doen. Dat kan te maken hebben met een turbulente, 
onzekere en complexe omgeving. Wanneer de doelgroep een sterke invloed heeft op de keuzes in projecten is ook flexibiliteit 
nodig. Innovatieprogramma’s vragen om experimenteerruimte. Naarmate het tussentijds makkelijk kunnen bijstellen van 
(onderdelen van) het programma belangrijker is, komt sturen op flexibiliteit meer aan de orde. 
 
Doeltreffendheid, ofwel effectiviteit, is de mate waarin de doelen en de baten bijdragen aan de ambitie, de inspanningen bijdragen 
aan de doelen en de baten en de middelen bijdragen aan de inspanningen. Programma’s gaan om het realiseren van doelen en 
baten, dat is de kern. Naarmate het tot stand brengen van specifieke doelen (en niet alleen maar algemene doelen) wordt 
gevraagd, is het concreet en meetbaar maken van de doelen meer aan de orde. De keuze van de inspanningen aan de hand van 
hun beoogde effectiviteit krijgt dan ook extra nadruk. Geen programma kan bestaan zonder aandacht voor de doeltreffendheid. 
 
We kiezen hiermee bewust voor andere criteria dan bij projecten en andere aanpakken van programma’s. We zijn het van harte 
eens met Thiry (2015) die in zijn visie op programma’s eveneens pleit voor andere criteria, zoals tempo en haalbaarheid. Met deze 
vijf criteria willen we vooral het dynamische, veranderlijke en doelgerichte karakter van programma’s benadrukken. We bespreken 
de criteria uitgebreider verderop in dit hoofdstuk. 
 

Ondersteunende aspecten voor het besturen van programma’s 
Naast deze besturingscriteria onderscheiden we een aantal ondersteunende aspecten die bij het managen van het programma 
aandacht vragen. Ze helpen grip te houden op een programma en kunnen aanleiding geven tot het nemen van maatregelen op de 
besturingscriteria. Bijvoorbeeld om voldoende tempo te houden. Ook deze aspecten introduceren we kort en werken we later uit.  
 
Risico’s zijn onzekere gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op het programma en de onderliggende inspanningen. Ze 
beïnvloeden mogelijk het te realiseren tempo, de haalbaarheid, efficiëntie, flexibiliteit en doeltreffendheid. Daar wil je dan ook 
vroegtijdig zicht op krijgen. In het programmaplan beschrijf je de aanpak voor risicomanagement. Hierin staat bijvoorbeeld op 
welke manier risico’s geïdentificeerd worden, wat op project- en op programmaniveau gebeurt, of risico’s kwalitatief of 
kwantitatief beschreven worden, hoe vaak risico’s gerapporteerd worden, en wie in dit alles welke rol heeft.  
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Issues zijn kwesties die impact hebben op het programma en die daarom snel actie vragen. Ze komen bijvoorbeeld uit de 
organisatie of het programma. Voorbeelden van issues zijn opgetreden risico’s, wijzigingen (nieuwe wensen, wijzigingen van 
eerdere wensen, onvoorziene wijzigingen) of aanhoudende problemen die om een oplossing vragen. In het programmaplan staat 
beschreven hoe je in het programma omgaat met issues. Dat vertoont gelijkenis met de beschrijving over risico’s. 
Issuemanagement moet ervoor zorgen dat je snel en effectief kunt handelen bij het optreden van issues. 
 
Bij informatie gaat het om het beheer en delen van de documenten en producten die gedurende het programma gemaakt worden. 
Dat zijn er meestal nogal wat. Het managen van de informatie moet ertoe leiden dat steeds duidelijk is wat de laatste stand van 
zaken is, wie bepaalde documenten en producten mag wijzigen, hoe ze worden gedistribueerd en waar ze digitaal of fysiek worden 
opgeslagen. In het programmaplan staat hoe dit in het programma wordt ingevuld. 
 
Kwaliteit en borging hebben betrekking op de manier van functioneren van het programma en de onderdelen daarbinnen. Het gaat 
daarbij om het onderzoeken, checken, monitoren en vertrouwen geven dat de programmaorganisatie werkt zoals afgesproken en 
dat deze zich houdt aan bepaalde afspraken. In het kader hiervan worden reviews en audits uitgevoerd. De manier waarop hiermee 
wordt omgegaan, hangt sterk af  van het belang en het risicoprofiel van het programma en de onderdelen. 
 
Dat klinkt vrij instrumenteel en voor een deel is het dat ook. Elk aspect is echter bedoeld om het gesprek te faciliteren over de 
voortgang en benodigde sturing. Uiteindelijk komt het aan op wat mensen doen en hoe ze met elkaar omgaan. Dat vraagt om een 
goede organisatie, samenwerking en communicatie. Omdat die aspecten zo cruciaal zijn voor het succes van een programma, 
bespreken we ze in aparte hoofdstukken (samenwerking en communicatie samen in één hoofdstuk). 
 

Besturen is iets anders dan inhoudelijk werk en ‘governance’ 
Het besturen van een programma is iets anders dan het doen van het inhoudelijke werk. Besturende activiteiten dragen indirect bij 
aan de doelen. Als je de voortgang niet bewaakt, dan kunnen de doelen nog steeds dichterbij komen. Misschien wat later, duurder 
en met minder draagvlak dan gehoopt. Als dat gebeurt, leiden die consequenties vaak tot veel commotie. Daarom is het verstandig 
de besturing goed te regelen. In deze tabel vatten we het onderscheid samen tussen beide activiteiten. 
 
Programmeren: inhoudelijke activiteiten Besturen: managende activiteiten 

• Het primaire proces  
• Directe toegevoegde waarde voor de doelen 
• Eenmalig (per stadium anders) 
• De inhoudelijke medewerkers 
• Met (veel) inhoudelijke kennis 

• Het ondersteunende proces, de overhead  
• Indirecte toegevoegde waarde voor de doelen 
• Continu (in elk stadium) 
• De opdrachtgever en de managers 
• Zonder (te) veel inhoudelijke kennis, maar wel met gevoel 

voor de inhoud 
Tabel 3.1 Inhoudelijke en besturende activiteiten 

 
Om iets aan besturing te kunnen doen, heb je ideeën over de inhoud van het programma nodig. Zonder dat je weet wat je (globaal) 
wilt bereiken, is het zinloos na te denken over de vraag wanneer dat klaar moet zijn en of dat reëel is. Inhoud en besturing zijn in de 
praktijk niet zo helder te scheiden. Vaak lopen ze door elkaar en moet de inhoud zich ook voegen naar eisen ten aanzien van 
tempo, efficiëntie, haalbaarheid en flexibiliteit. Het programma wordt dan klein gehouden, omdat er weinig middelen zijn. 
Besturen gaat in dit boek over het plannen en managen van de inhoud. Het begrip ‘besturen’ wordt in organisaties ook gebruikt 
voor de manier waarop de organisatie is ingericht, hoe er leiding wordt gegeven, hoe de bestuurders hun werk doen, hoe het 
toezicht geregeld is, hoe besluiten worden genomen en hoe samenwerkingsverbanden zijn vormgegeven. Het wordt ook wel 
‘governance’ genoemd. Al die zaken behandelen we in de hoofdstukken Beslissen, Organiseren en Samenwerken.  
 

Een programma is beter te besturen dan te beheersen 
Bewust hebben we de term besturen gekozen en spreken we niet van beheersen of planning & control of van beheersen. Het gaat 
in programma’s om het nastreven van doelen. Die zijn niet af te dwingen en niet maakbaar, zoals producten in projecten. De 
raakvlakken met de omgeving zijn nóg sterker dan bij projecten. Doelen gaan over veranderingen in en van de organisatie en de 
omgeving en zijn niet zomaar te plannen en te voorspellen. Zeker niet als het om gedrag gaat. Meer nog dan bij projecten is het bij 
programma’s zoeken naar grip en houvast in een veld met veel dynamiek. Laat de illusie varen dat je het plan dat je aan het begin 
bedenkt ook zo zult uitvoeren. Daarvoor kent een programma te veel onzekerheden en complexiteit. Daarom vinden we termen als 
controleren en beheersen niet goed van toepassing op programma’s. Dit laat onverlet dat je ook niet zomaar alles los kan laten. Je 
zult goed moeten nadenken welke vorm van besturing past bij de opgave, de omgeving en de betrokkenen. Met het maken van een 
besturingsscan zet je daarin een eerste stap en daarom gaan we daar in de volgende paragraaf dieper op in. 
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3 Definiëren van de eisen aan de besturing 
 
De basis voor het vormgeven van de besturing van een programma ligt in de inhoud. Zodra daarover (globale) ideeën bestaan, kun 
je met de besturing aan de slag. Dit betekent dat je bepaalt welke besturingscriteria meer of minder van belang zijn en met welke 
precisie het managen ervan nodig, nuttig en zinvol is. Hieraan ten grondslag ligt de gedachte dat je elk programma op een andere 
manier bestuurt en dus steeds maatwerk moet leveren. Bij het maken van de besturingsscan kijk je naar drie aspecten:  

• de aard van het programma en de omgeving 
• de eisen, succescriteria en zorgen van beslissers  
• de kansen en bedreigingen voor het programma.  

 
Hiermee kun je bepalen hoe je de programmabesturing concreet vorm geeft. 

 
3.1 Analyseer de aard van programma en omgeving 

 
Het eerste element om naar te kijken is de aard van het programma en de omgeving. In verschillende programma’s en omgevingen 
ga je op verschillende manieren te werk. Dit heeft invloed op hoe stevig je de besturing vorm geeft en op welke criteria je stuurt. 
Wat zijn dan relevante aspecten die programma’s en omgevingen van elkaar onderscheiden? We noemen een paar voorbeelden.  
 
Ten eerste de omvang van het programma. Denk daarbij aan het aantal betrokkenen en de hoeveelheid middelen, inspanningen en 
doelen. Hoe groter het programma, hoe meer actoren en factoren er in het spel komen die invloed hebben op de voortgang en het 
succes van het programma. Een groot en ingewikkeld programma vraagt een steviger ingerichte besturing dan een klein en 
overzichtelijk programma. Dat past in de meeste gevallen ook bij het budget dat je kunt inzetten om die besturing vorm te geven. 
 
De voorspelbaarheid van effecten van interventies vormt een tweede aspect. Op sommige terreinen is het makkelijker te bepalen 
wat het effect is van interventies dan op andere. Denk aan de realisatie van besparingen door het implementeren van nieuwe 
systemen en processen. Dergelijke programma’s zijn beter te plannen en te besturen. Ze hebben meer een ‘maakkarakter’, doordat 
oorzaak en gevolg goed aan elkaar zijn te koppelen. Sturen op de criteria tempo, efficiëntie en doeltreffendheid is dan makkelijker. 
Programma’s die puur gericht zijn op cultuur en gedragsverandering hebben meer een ‘zoekkarakter’. Het is daarbij veel moeilijker 
aantoonbare causale relaties te leggen tussen interventies en effecten. Dat stelt dus ook andere eisen aan de besturing. Ze vragen 
vooral meer gevoel voor de beperktere mate waarin zo’n verandering te sturen en te plannen is. Ook vragen ze meer openheid 
voor improviseren, experimenteren en leren. Sturen op criteria als haalbaarheid en flexibiliteit ligt dan meer voor de hand.  
 
Een derde aspect is de helderheid en overeenstemming over situatie en doelen. In sommige programma’s is het mogelijk een 
scherp beeld te vormen over de situatie (historie, context, aanleiding), tot heldere doelen te komen en daarover overeenstemming 
te bereiken tussen belanghebbenden. Hoe complexer het vraagstuk, hoe minder dit het geval is. Dat kan er bijvoorbeeld mee te 
maken hebben dat er veel mensen en partijen bij het programma betrokken zijn, die er allemaal andere beelden, wensen, belangen 
en doelen op nahouden. Ook dan zijn flexibiliteit en haalbaarheid belangrijke criteria om op te sturen. 
 
Voor de omstandigheden rond het programma reikt Snowden (2007) met zijn Cynefin raamwerk (uitgesproken als ku-nev-in) een 
interessante manier van kijken aan. ‘The Cynefin framework helps leaders determine the prevailing operative context so that they 
can make appropriate choices. Each domain requires different actions.’  
 
In het raamwerk onderscheidt Snowden vijf contexten. Eenvoudige (simple) en gecompliceerde (complicated) contexten 
veronderstellen een geordende wereld waarin oorzaak-gevolg relaties goed zijn waar te nemen en antwoorden bepaald worden op 
basis van feiten. Complexe (complex) en chaotische (chaotic) contexten zijn ongeordend, zonder heldere oorzaak-gevolg relaties. 
Het gaat meer om patronen.’Fact-based management’ schiet dan tekort, het gaat om ‘pattern-based management’, aldus 
Snowden. Disorder is van toepassing wanneer onduidelijk is welke van de andere vier contexten dominant is.  
 
Naarmate programma’s zich meer in het complexe domein bevinden, schieten pogingen tot plannen, beheersen en controleren 
tekort en gaat het meer om het openen van de dialoog met de betrokkenen, gezamenlijke betekenisgeving, en binnen heldere 
grenzen ruimte geven voor uitproberen, falen en leren. Besturen in een chaotische en complexe context heeft dan ook een minder 
planmatig en gestructureerd karakter (als dit, dan dat) dan in een eenvoudige en gecompliceerde context. 
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Figuur 3.3 Cynefin raamwerk (Snowden, 2007) 

 
Een vierde aspect is de cultuur en professionaliteit van de organisatie. Sommige mensen geloven sterk in planning en control. 
Plannen maken, beheersen, overzien en voorzien zijn diep geworteld en er zijn systemen en structuren om dat te faciliteren. 
Anderen geloven vooral in ruimte geven, vertrouwen creëren en verbinding maken. Ze hechten meer waarde aan persoonlijk 
contact dan aan systemen. Het één is niet zonder meer beter dan het ander. Het is ook niet of-of. Daarnaast zien we grote 
verschillen in de professionaliteit van organisaties, bijvoorbeeld in project- en programmamanagement. Ook dit soort aspecten 
beïnvloedt de manier waarop organisaties de besturing van programma’s vorm geven: van licht tot zwaar.  
 
Als vijfde noemen we de complexiteit van de financiering en de noodzaak tot transparante verantwoording over de besteding van 
de middelen. Een programma met veel middelen, met veel partijen die elk een stukje financieren en met ingewikkelde geldstromen 
(bijvoorbeeld vanuit subsidies) vergt meer aandacht voor de besturing dan een programma met een klein, eenvoudig te beheren 
budget. Een dergelijk programma heeft een stevig systeem nodig dat helpt te sturen op de inzet van die middelen.  
 

 

Aard van het programma en de omgeving 
• hoe groot en ingewikkeld of klein en overzichtelijk is het programma?  
• hoe voorspelbaar zijn de effecten van interventies in het programma? 
• hoeveel helderheid en overeenstemming is er over de situatie en de doelen? 
• hoe zien de cultuur en professionaliteit van de organisatie eruit? 
• hoe complex is de financiering en waar heeft dat mee te maken? 

 

 

3.2 Bepaal eisen, succescriteria en zorgen van de beslissers 
 
Het tweede element van de besturingsscan gaat over de eisen, succescriteria en zorgen van de beslissers, en dan specifiek de 
opdrachtgever als eigenaar van het programma. Een opdrachtgever stelt niet alleen eisen aan de inhoud, maar ook aan de manier 
waarop het programma wordt bestuurd. Denk aan doorlooptijd, budget, draagvlak, de mogelijkheden om wijzigingen aan te 
brengen of de mate van effectiviteit. Hij hanteert impliciet of expliciet allerlei succescriteria (‘als het dán maar klaar is!’) en heeft 
mogelijk ook zorgen over hoe het programma tot een succes te maken is (‘wordt dit niet een dure operatie?’).  
 
Een voorbeeld hiervan zagen we bij de decentralisaties in het sociale domein. Daaraan werden eisen gesteld door de rijksoverheid 
die niet of nauwelijks onderhandelbaar waren, zoals de ingangsdatum. Dat kleurt de manier van besturen. Andere programma’s 
krijgen te maken met eisen rondom de verantwoording over de geboekte voortgang op doelen of de inzet van de middelen, 
bijvoorbeeld door externe financiers. Onderstaande tabel geeft nog meer voorbeelden. We hebben daarin het bestaansrecht ook 
opgenomen, niet als besturingscriterium, maar om te duiden hoe belangrijk beslissers het programma als zodanig vinden.  
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Tempo Haalbaarheid 
• Ik wil dan klaar zijn  
• Hoe eerder, hoe beter  
• We moeten sneller slagen maken op de doelen 
• Ik wil geen tijd verliezen  
• Wat kunnen we om de doelen op tijd te halen?  
• Kun je activiteiten naar voren halen in de tijd?  
• Krijg je voldoende snel mensen ter beschikking?  

• Ik wil dat ze erachter staan 
• Hoe realistischer, hoe beter  
• We moeten zorgen dat meer partijen het steunen  
• Ik wil geen gedoe krijgen  
• Moeten we iets anders doen om het te halen?  
• Is het technisch en juridisch wel mogelijk? 
• Hebben we daar eigenlijk wel de middelen voor?  

Efficiëntie Flexibiliteit 
• Ik wil dat het niet meer kost dan… 
• Hoe rendabeler, hoe beter  
• We moeten meer met eigen medewerkers doen 
• Ik wil niet te veel geld besteden  
• Kunnen we met minder hetzelfde bereiken?  
• Kan het allemaal niet nog wat goedkoper? 
• Is het de investering (nog steeds) wel waard? 

• Ik wil kunnen (mee)bewegen 
• Hoe wendbaarder, hoe beter 
• We moeten ook alternatieven hebben 
• Ik wil geen starre aanpak 
• Kunnen we de doelen nog aanpassen? 
• Als we ons hier op vastleggen, wat dan? 
• Is er nog ruimte om nieuwe dingen te doen?  

Doelgerichtheid Bestaansrecht 
• Ik wil het maximale bereiken 
• Hoe effectiever, hoe beter  
• We moeten meer voor elkaar proberen te krijgen 
• Ik wil geen half werk  
• Kunnen we meer bereiken dan eerst bedacht? 
• Helpt wat we doen om de doelen te halen?  
• Wat kun je al aan concrete resultaten laten zien?  

• Ik wil dat dit een succes wordt 
• Hoe meer impact, hoe beter 
• We moeten hierin slagen, het is cruciaal voor ons 
• Ik wil geen pseudo-programma  
• Moeten we niet iets anders prioriteit geven?  
• Als we hier nu mee stoppen, gaat er dan iets mis? 
• Heb je al eens gedacht aan iets anders?  

Tabel 3.3 Eisen, succescriteria en zorgen van beslissers 

 
Op al deze aspecten hoog scoren (én snel, én efficiënt, etc willen zijn) is vrijwel onmogelijk. Het is nodig om te focussen. Het is dan 
ook prettig als een opdrachtgever die keuze maakt. Dat blijkt in de praktijk niet makkelijk: de eisen zijn eerder talrijk en 
tegenstrijdig. De opgave voor de programmamanager is het verleiden van de opdrachtgever om te komen tot een coherente, te 
managen set: wat is er nu écht belangrijk? 
 

 

Eisen, succescriteria en zorgen van beslissers  
• Welke eisen stellen de beslissers aan de uitvoering van het programma?  

Waar letten ze vooral op als ze het succes van het programma beoordelen? 
• Welke mogelijke zorgen hebben ze over het slagen van het programma? 
• Welke aspecten zijn hierbij belangrijker en meer richtinggevend dan andere? 
• Wat vindt vooral de opdrachtgever belangrijk om op te letten? 

 

 

3.3 Onderzoek kansen en bedreigingen voor het programma 
 
De meeste programma’s hebben te maken met een dynamische omgeving, waarin voortdurend allerlei veranderingen plaatsvinden 
en veel actoren een rol spelen. Er vinden wisselingen in de top plaats, nieuwe parallelle verandertrajecten worden opgestart en 
economische omstandigheden veranderen. Dit soort ontwikkelingen vormen kansen en bedreigingen voor het programma. En die 
manifesteren zich vervolgens op de verschillende besturingscriteria, bijvoorbeeld in de vorm van vertraging of weerstand. 
 
Het is dus zaak dat je de belangrijkste mogelijke gebeurtenissen in kaart brengt en deze kwalificeert als een kans of een bedreiging 
(risico) voor het programma. Je beoordeelt ze op hun waarschijnlijkheid (meer / minder) van optreden en op hun impact (groter / 
kleiner) op de besturingscriteria. Zo kun je beter bepalen waar vooral op te focussen en waar rekening mee te houden. Bij het 
bepalen van de robuustheid van het programma (zie het hoofdstuk Programmeren) heb je hier mogelijk al een basis voor gelegd. 
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Een voorbeeld van een bedreiging is een 
wisseling in het bestuur of de directie. 
Dat zorgt vaak voor verandering van 
prioriteiten, waardoor delen van het 
programma gewijzigd moeten worden. 
Dat kan het tempo en de haalbaarheid 
onder druk zetten. Het kan ook gebeuren 
dat het bestaansrecht van het hele 
programma ter discussie komt te staan.  

 

Figuur 3.4 Kansen en bedreigingen in een programma (voorbeeld) 

 
Wat betekent dat dan voor de sturing? Je kunt bijvoorbeeld extra aandacht schenken aan het creëren van draagvlak voorafgaand 
aan en tijdens de formatie van een college. Een andere mogelijkheid is inspanningen naar voren trekken die sneller leiden tot 
gewenste resultaten (quick wins). Of juist omgekeerd: temporiseren en voorkomen dat je allerlei verplichtingen aangaat die 
onomkeerbaar zijn. Verderop in dit hoofdstuk komen we uitgebreider terug op de vormgeving van risicomanagement. 
 

 

Kansen en bedreigingen voor het programma  
• Welke gebeurtenissen kunnen zich voordoen, die invloed hebben op het programma? 
• Wat zijn de oorzaken en welke gevolgen hebben ze voor het programma?  
• Welke gebeurtenissen vormen derhalve een kans en welke vormen een bedreiging? 
• Welke gebeurtenissen kun en wil je vanuit het programma beïnvloeden en welke niet? 
• Op welke mogelijke gebeurtenissen ga je je vooral richten en waarom? 

 

 
3.4 Prioriteer de besturingscriteria 

 
Op basis van de besturingsscan kun je dus bepalen welke criteria van groter of minder groot belang zijn en met welke precisie het 
managen ervan nodig, nuttig en zinvol is. Niet alles is te voorzien en te plannen in onze optiek. Niet alles hoeft te worden gemeten 
en gemonitord. Het gevaar is dat een groot monitoringscircus wordt opgetuigd en de ambitie en inspiratie uit beeld raken. 
Bureaucratie ligt op de loer.  
Het is dus zaak om te focussen. De vraag is: welke informatie heb je (minimaal) nodig om een zinvol gesprek te kunnen voeren over 
de stand van zaken, de voortgang en de benodigde (bij)sturing? Afhankelijk van de uitkomsten op de besturingsscan kun je ervoor 
kiezen om criteria minder gedetailleerd uit te werken in een stuurplan en meer gebruik te maken van intuïtie en gevoel. 
 

Kies twee of drie prioritaire criteria 
Het is verstandig twee of drie criteria prioriteit te geven, 
waaronder in ieder geval het criterium 
doeltreffendheid. Wanneer het programma uit 
omvangrijke deelprogramma’s bestaat, bekijk je of per 
deelprogramma een aanvullende keuze nodig is. De 
aard van die deelprogramma’s kan stevig uiteenlopen, 
met consequenties voor de wijze van besturing.  
 
Een manier om te prioriteren is door de criteria op een 
vijfpuntsschaal te scoren en met elkaar te vergelijken. 
Het maken van een besturingsprofiel zoals in deze 
figuur maakt het verschil visueel inzichtelijk: 
doeltreffendheid is het belangrijkste, gevolgd door 
tempo, daarna haalbaarheid en flexibiliteit en als laatste 
efficiëntie. 

 

Figuur 3.5 Voorbeeld besturingsprofiel voor een programma 
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Er zijn allerlei manieren om te komen tot zo’n besturingsprofiel. Je kunt het profiel bijvoorbeeld samen met het team en de 
opdrachtgever invullen of juist eerst apart van elkaar invullen en daarna vergelijken. Die tweede manier heeft als groot voordeel 
dat je het groepsdenken beperkt, doordat je elkaar niet beïnvloedt bij je eerste schatting. Het is interessant om te zien waar de 
schattingen uiteenlopen en die verschillen te bespreken. Wat zegt dit over hoe mensen het programma zien? 
 
De keuze van de criteria kan tijdens het programma veranderen. Aan het begin kan het bijvoorbeeld nodig zijn meer op tempo en 
haalbaarheid te sturen en later meer op efficiëntie. Laat de prioritering van de besturingscriteria dus zo nu en dan terugkomen, 
bijvoorbeeld bij een midterm review. De overgangen tussen de stadia en de fases zijn natuurlijke momenten om dit te doen.  
 
Kiezen voor bepaalde criteria betekent overigens niet dat je daarmee de andere criteria kunt verwaarlozen. Je gaat vooral minder 
gedetailleerd te werk bij het managen ervan. De keuze van de criteria kan ook leiden tot aanpassingen in de inhoud. Het kan 
betekenen dat je inspanningen aanpast, toevoegt of verwijdert. Begin dus op tijd met inventariseren welke criteria van belang zijn.  
 

Doeltreffendheid altijd aan de orde 
We doen geen algemene uitspraken over het belang van de besturingscriteria ten opzichte van elkaar. Dit is voor elk programma 
anders. Wel kunnen we zeggen dat doeltreffendheid altijd aandacht vraagt. In de doelen schuilt tenslotte het bestaansrecht van 
een programma. Je zult iets moeten doen aan het zichtbaar maken van voortgang op de doelen en je moet zoeken naar manieren 
om effectief te zijn. Het belang van doeltreffendheid komt ook tot uitdrukking in het feit dat vooral Angelsaksische aanpakken van 
programma’s ‘benefitmanagement’ of ‘batenmanagement’ als apart proces of thema benoemen (zie Bradley (2010), OGC (2011), 
Jenner (2012), PMI (2013), Van der Molen (2013) en Thiry (2015)). Wij hebben de stappen die zij scharen onder batenmanagement 
gesplitst in programmeren en besturen, omdat het deels gaat over inhoud (welke baten streven we na?) en deels over het 
management ervan (hoe sturen we erop?). Zo geven wij batenmanagement een plek. 
 

Criteria beïnvloeden elkaar onderling 
De criteria staan natuurlijk niet los van elkaar, ze beïnvloeden elkaar onderling. Sommige programma’s moeten bijvoorbeeld niet te 
veel weerstand oproepen en vinden plaats in een turbulente en onzekere omgeving. Dan is de besturing meer gericht op 
haalbaarheid en flexibiliteit. Later kan het tempo hier juist weer mee gediend zijn, doordat het draagvlak is toegenomen.  
Andere programma’s moeten zuinig omgaan met middelen en ook niet te lang een beroep doen op de interne capaciteit van de 
organisatie. De programmamanager let dan meer op efficiëntie en tempo en minder op haalbaarheid en doeltreffendheid. Het 
programma krijgt meer het karakter van een korte termijn impuls, dan van een lange termijn investering. 
 
Bij de keuze vraagt een programmamanager zich af ten koste waarvan het sturen op de gekozen criteria gaat. Wat zijn de 
consequenties voor de andere criteria? Leg dat voor aan de opdrachtgever en vraag hem of hij de consequenties wil nemen. Is hij 
bereid te accepteren dat extra sturing op haalbaarheid als consequentie heeft dat het tempo waarmee het programma wordt 
gerealiseerd wat lager komt te liggen? Of wil hij én-én, en wat zijn dan de mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen? 
 
Bij projecten is dit overigens niet anders. Een hogere kwaliteit kan bijvoorbeeld vragen om meer geld of tijd om die kwaliteit te 
leveren. Minder geld kan ten koste gaan van de kwaliteit. Het vastzetten van tijd en geld en het flexibel houden van de scope, zoals 
bij Agile projecten, leidt tot heel andersoortige projecten dan wanneer de scope vast staat en tijd en geld variabel zijn. De keuzes 
tussen de sturingscriteria op programmaniveau geven richting bij de keuzes in de beheersaspecten op projectniveau.  

4 Plannen van het programma 
 
Per besturingscriterium maak je een plan of strategie aan de hand waarmee je de sturing op het programma concretiseert. Wij 
noemen dat stuurplannen. Dat klinkt wellicht heftig, maar ze kunnen in het programmaplan heel goed de vorm van een paragraaf 
krijgen. In deze paragraaf zetten we uiteen wat in algemene zin in zo’n stuurplan staat en vervolgens wat specifieke elementen per 
criterium zijn. Ook concretiseren we hoe je het managen van de ondersteunende aspecten (risico’s, issues, enzovoort vorm geeft.  
 

4.1 Algemene inhoud van een stuurplan 
 
Besturen is onmogelijk zonder heldere afspraken waar mensen zich aan te houden hebben, bijvoorbeeld over tijd. Het is moeilijk 
als er wel afspraken zijn, maar niemand zich er iets van aantrekt. En het is onnodig als er geen grenzen zijn, bijvoorbeeld aan geld. 
Besturen staat of valt dus ook met het bepalen van die normen en afspraken en de cultuur om die serieus te nemen. Een stuurplan 
legt daarvoor de basis.  
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Een stuurplan bevat  de volgende onderwerpen: 
• de normen waarop je stuurt en de bijbehorende marge 
• de wijze waarop je tot een planning komt, inclusief aannames 
• de manier waarop je tussentijds de stand van zaken opneemt 
• de wijze waarop je de voortgang vergelijkt met het plan en beoordeelt 
• de manier van rapporteren over de voortgang 
• mogelijke sturingsmaatregelen, mede op basis van de risico’s 
• de frequentie van evalueren en actualiseren van het plan. 

 
De norm is de maatstaf waaraan de uitvoering van het programma moet voldoen. Die afspraak maak je met je team, de 
belanghebbenden en de opdrachtgever. Dat vraagt concretere afspraken dan ‘zo snel mogelijk’ (tempo), ‘met zoveel mogelijk 
draagvlak’ (haalbaarheid), ‘zo rendabel mogelijk’ (efficiëntie), ‘met zoveel mogelijk ruimte om bij te stellen’ (flexibiliteit) of ‘zo 
effectief mogelijk’ (doeltreffendheid). Wat je kunt doen, is eerst met de betrokkenen bepalen hoe een criterium moet scoren op de 
schaal laag-neutraal-hoog-zeer hoog, en waarom. Van daaruit kun je verder concretiseren. Een hoog tempo (‘we moeten deze 
verandering heel snel tot stand brengen’) leidt dan bijvoorbeeld tot een doorlooptijd van drie  jaar (norm). Een zeer hoge 
doeltreffendheid betekent bijvoorbeeld dat je alleen met SMART-geformuleerde baten werkt en ook alleen een strategie inzet met 
inspanningen die bewezen effectief zijn. 
 
De marges geven aan wat de ruimte voor het programma is om boven of onder een bepaalde norm uit te komen. Bij een norm als 
een doorlooptijd van drie jaar kan de marge bijvoorbeeld ‘plus of min drie maanden’ zijn. De marge geef de noodzakelijke 
mogelijkheden om het programma bij te sturen. Zonder marge kan dit niet, omdat er dan geen speelruimte is. De 
programmamanager moet zich dan verantwoorden over elke afwijking van het plan  en beslissingingen voorleggen aan de 
opdrachtgever. Denk bij marges aan de mogelijkheid om eerder of later te komen tot afronding van het programma (tempo), het 
programma meer of minder financieel rendement te laten hebben (efficiëntie) of meer of minder ruimte om tussentijdse 
aanpassingen te maken (flexibiliteit). Aan het begin zijn de marges groter dan later in het programma, omdat het steeds helderder 
wordt wat realistisch is. Er zijn geen algemene richtlijnen te geven voor de omvang van marges in de verschillende stadia en fases. 
 
Bij het concretiseren van de andere onderwerpen ga je onder meer in op de vraag welke methode en instrumentarium je gebruikt 
(zoals planningstechnieken en planningsoftware), welke kwaliteitseisen (bijvoorbeeld detailniveau) je stelt aan producten (zoals de 
begroting) en hoe je die toetst of hoe vaak je updates verwacht van de inspanningsleiders. Sommige onderwerpen, zoals de wijze 
van rapporteren en de frequentie van actualisatie, zijn mogelijk voor alle criteria hetzelfde. Die beschrijf je dan in algemene zin. 
 
Als er over bepaalde  onderwerpen in de organisatie algemene afspraken of richtlijnen bestaan - bijvoorbeeld over het gebruik van 
bepaalde software, technieken en instrumenten - dan kun je daaraan refereren. Je hoeft het dan niet voor je programma te 
specificeren, tenzij er reden is ervan af te wijken.  
 

4.2 Specifieke aandachtspunten per besturingscriterium 
 
Per besturingscriterium krijgen andere onderwerpen specifieke aandacht. We geven verschillende voorbeelden, vooral om richting 
en houvast te geven bij het maken van een stuurplan. De onderwerpen zijn per programma meer of minder aan de orde en worden 
met meer of minder detail uitgewerkt.  
 

Sturen op tempo: hoe snel moet het programma verlopen?  
Het stuurplan tempo laat zien hoe snel het programma kan en moet worden gerealiseerd en op welke manier daarop wordt 
gestuurd. Het gewenste tempo is afhankelijk van zaken als: 

• de urgentie van het programma  
• de bereidheid en het vermogen om te veranderen 
• de beoogde doorlooptijd van het programma 
• specifieke mijlpalen voor de doelen en de baten  
• specifieke mijlpalen voor de belangrijkste inspanningen 
• de afhankelijkheden tussen inspanningen en met de omgeving 
• de tijdige beschikbaarheid van de benodigde middelen. 
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Om op een goed tempo te kunnen sturen, maak je in het stuurplan tempo voor zover mogelijk inzichtelijk:  
• wat belangrijke mijlpalen zijn voor de doelen en baten  
• welke timing, doorlooptijd, mijlpalen en capaciteit gelden voor de inspanningen (op hoofdlijnen) 
• hoe je de afhankelijkheden tussen inspanningen en met de omgeving bestuurt 
• hoe je ervoor zorgt dat de middelen op het goede moment ter beschikking komen 
• welke doorlooptijden horen bij de stadia en bij de fases in het uitvoeringsstadium  
• op welke manier en met welke regelmaat je de planning van het programma bijwerkt 
• wat de marges en de onderliggende aannames van de planning zijn. 

 
De planningen voor het programma als 
geheel en de inspanningen vormen 
belangrijke producten, waarin bovenstaande 
aspecten zichtbaar worden. Hiernaast 
hebben we een schematisch voorbeeld 
opgenomen van een planning voor het 
uitvoeringsstadium van een programma.  
De planningen voor de inspanningen zijn 
aparte documenten. Zo maak je onderscheid 
tussen richtinggevende informatie die 
minder snel wijzigt (in het stuurplan) en 
informatie die regelmatiger verandert en 
waarmee je praktisch kunt werken (de 
concretere planningen). 

 

Figuur 3.6 Voorbeeld realisatieplanning 

 
Ook wanneer tempo niet het belangrijkste besturingscriterium is, is het nodig een planning te maken. Al is het maar globaal in de 
vorm van een routekaart. Naarmate het belang van een hoog tempo groter wordt, besteed je meer aandacht aan de kwaliteit en 
haalbaarheid van de planning en aan de factoren die erop van invloed zijn. Het is zaak om op programmaniveau niet te ver vooruit 
en niet te gedetailleerd te plannen. Breng vooral mijlpalen in beeld. Op inspanningsniveau wordt meer in detail gepland. 
Wanneer je stuurt op een hoog tempo, is het logisch dat je de inspanningen kiest die leiden tot ‘quick wins’ (liefst in termen van 
baten), die kortcyclisch resultaat opleveren of die ervoor zorgen dat andere inspanningen sneller kunnen starten. Een meer Agile 
benadering ligt dan voor de hand (zie ook hierna bij het stuurplan flexibiliteit). Het omgekeerde is ook mogelijk: vertragen omdat 
de organisatie het dan beter aan kan.  
Het sturen op tempo is gerelateerd aan het beheersaspect tijd bij projecten. Om erop te kunnen sturen, moet de tijdsplanning van 
de projecten op orde zijn en moeten de onderlinge afhankelijkheden tussen inspanningen helder zijn. 
 

Sturen op haalbaarheid: hoe staat het met de haalbaarheid van het programma? 
Aan een onhaalbaar programma moet je 
niet beginnen, maar het ene programma is 
haalbaarder dan het andere. Ook verandert  
de haalbaarheid door ontwikkelingen 
binnen en buiten de organisatie en door de 
manier van werken van de mensen in het 
programma zelf.  
 
Het stuurplan haalbaarheid geeft weer hoe 
haalbaar het programma is, van welke 
factoren dat afhangt en hoe je daarop 
stuurt. In deze figuur hebben we 
voorbeelden opgenomen van factoren die 
de haalbaarheid beïnvloeden. Is 
bijvoorbeeld de diversiteit in belangen 
hoog, dan moet je veel tijd en energie 
investeren om die belangen te verbinden en 
op die manier de haalbaarheid te verhogen.  

 

Figuur 3.7 Voorbeeld haalbaarheidsprofiel 
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Je beoordeelt de factoren op een schaal van laag tot hoog en komt zo tot conclusies over waar je aandacht aan moet besteden. In 
het stuurplan laat je zien op welke manieren je die factoren gaat beïnvloeden. Welke strategie hanteer je om belangen van 
betrokkenen te verbinden? Hoe stel je zeker dat de middelen in voldoende mate ter beschikking komen en blijven? Hoe en hoe 
vaak toets en beïnvloed je de haalbaarheid? 
Producten, technieken en interventies om de haalbaarheid van een programma te toetsen en te vergroten, liggen onder meer op 
het vlak van risicomanagement, strategisch omgevingsmanagement en communicatie. Ook een analyse van de programma-
vriendelijkheid van de organisatie is behulpzaam. Je kijkt dan naar de mate waarin het werken met programma’s beter of minder 
goed past bij de organisatie. 
Bij het kiezen tussen inspanningen ga je eerder voor die activiteiten waarvan je weet dat ze goed aansluiten bij de doelgroep of 
voor die activiteiten waarbij je verschillende belangen kunt verbinden. Activiteiten die minder risicovol zijn krijgen de voorkeur 
boven risicovolle activiteiten, bijvoorbeeld omdat bepaalde technologie nog niet beschikbaar is of omdat ze technisch complex zijn. 
Zo verhoog je de haalbaarheid.  
Het sturen op haalbaarheid is gerelateerd aan de beheersaspecten kwaliteit en organisatie bij projecten. Het vraagt om 
duidelijkheid over hoe makkelijk of moeilijk bepaalde kwaliteitseisen realiseerbaar zijn en welke invloed dat heeft op de doelen 
(kwaliteit) alsook over hoe de betrokkenen bij het project zich ertoe verhouden (organisatie). 
 

Sturen op efficiëntie: hoe moet de verhouding kosten-baten eruitzien? 
Het stuurplan efficiëntie laat zien hoe efficiënt het programma kan en moet worden gerealiseerd en op welke manier je daarop 
stuurt. De gewenste efficiëntie is afhankelijk van zaken als: 

• het beschikbare budget 
• de kostenramingen van het programma 
• de beoogde financiële opbrengsten van het programma 
• de ramingen van kosten en opbrengsten van de inspanningen 
• de beoogde terugverdientijd van het programma. 

 
Om op efficiëntie te kunnen sturen, maak je in het stuurplan efficiëntie voor zover mogelijk inzichtelijk:  

• hoe de kosten en zo mogelijk de financiële opbrengsten eruit zien 
• waar de middelen vandaan komen en welke alternatieven er zijn 
• hoe middelen worden toegekend aan inspanningen  
• hoe de terugverdientijd van het programma er naar verwachting uitziet 
• hoe inkomsten, uitgaven, verplichtingen, kasritme, enzovoort worden gemonitord 
• op welke manier en met welke regelmaat je de begroting van het programma bijwerkt. 

 
Belangrijke producten zijn onder 
meer de begrotingen en rekeningen 
op programma- en 
inspanningsniveau, het overzicht van 
andere middelen en de financiële 
scenario’s zoals de terugverdientijd. 
Ook al stuur je niet expliciet op 
efficiëntie, je zult een begroting 
moeten maken als je 
verantwoordelijk bent voor de inzet 
van middelen. Naarmate een hoge 
efficiëntie belangrijker is, krijgen de 
kwaliteit en haalbaarheid van die 
begroting en de factoren die van 
invloed zijn op de realisatie ervan 
meer aandacht. Dat geldt ook voor de 
financiële kant van de business case 
van het programma.  

 

Figuur 3.8 Voorbeeld analyse kosten en financiële baten (naar OGC, 2011) 

 
De volgende kosten spelen bij een programma een rol: kosten voor inspanningen (ontwikkeling, investering), kosten voor gebruik, 
beheer en onderhoud van projectresultaten (exploitatie), kapitaalinvesteringen, transitiekosten in de organisatie, risico- en 
wijzigingsbudgetten, en overheadkosten voor het programmamanagement zelf (zoals mensen, ruimte, extern advies, systemen en 
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andere middelen). Bepaald moet worden welke kosten voor rekening van het programma komen en welke voor de organisatie. 
Sturen op efficiëntie klinkt voor de hand liggend, maar is in de praktijk helemaal niet zo eenvoudig. Wanneer je moet kiezen tussen 
inspanningen en een hoge efficiëntie, dan ga je voor de activiteiten die goedkoper zijn bij gelijke opbrengsten of die voor meer 
financiële opbrengsten zorgen bij gelijke kosten. Dat vraagt om het kunnen vergelijken van kosten voor inspanningen met inzicht in 
de verwachte opbrengsten. Omdat dit laatste meestal op aannames berust, is het vergelijken van de efficiëntie van inspanningen 
ook een inschatting. In de praktijk worden dan ook vooral de kosten van inspanningen met elkaar vergeleken. Pas daarbij op dat 
goedkoop op de korte termijn geen duurkoop op de lange termijn blijkt te zijn. 
Het sturen op efficiëntie is gerelateerd aan het beheersaspect geld bij projecten. Om erop te kunnen sturen, moet de financiële 
planning van de projecten op orde zijn en moet je weten welke opbrengsten met het project gerealiseerd kunnen worden. 
 

Sturen op flexibiliteit: hoe wendbaar moet het programma zijn? 
Met de opkomst van Agile management is 
de aandacht voor flexibiliteit en 
wendbaarheid in organisaties en projecten 
sterk gegroeid. In onze programma-
aanpak was flexibiliteit altijd al een 
besturingscriterium. Thiry (2010) 
omschrijft de benodigde flexibiliteit in 
programma’s treffend: ‘Continually 
changing circumstances require a 
deliberate planned strategy combined 
with emergent unplanned strategies’. In 
dit kader hoor je ook de term adaptief 
programmeren steeds vaker, bijvoorbeeld 
in de wereld van ruimtelijke investeringen. 
Het gaat daarbij om flexibel kunnen 
bijstellen van de aanpak op basis van 
ontwikkelingen.  

 

Figuur 3.9 Voorbeeld flexibiliteitsprofiel 

 
Het stuurplan flexibiliteit geeft weer hoe flexibel het programma moet zijn, van welke factoren dat afhangt en hoe je vervolgens 
stuurt op het goede niveau van flexibiliteit. In bovenstaande figuur hebben we voorbeelden opgenomen van factoren die de 
flexibiliteit van een programma beïnvloeden, inclusief een oordeel op een schaal van laag tot hoog. Er zijn uiteraard meer factoren 
te bedenken. Per programma bekijk je welke factoren van invloed zijn. Vindt het programma bijvoorbeeld plaats in een sterk 
veranderlijke omgeving, ,dan moet je enige flexibiliteit inbouwen om op die veranderingen in te spelen. In het stuurplan maak je 
vervolgens duidelijk welke consequenties deze andere factoren hebben voor de besturing.  
 
We noemen een paar voorbeelden:  

• Welke planningshorizon hanteer je en hoe kom je stapsgewijs tot concretisering en prioritering? 
• Hoe betrek je de belanghebbenden bij de prioritering in het programma (met name voor de baten)? 
• Welke rol krijgen zaken als creativiteit, innovatie, experimenteren en leren in het programma? 
• Hoe worden inspanningen zoals projecten afgebakend en gefaseerd (meer of minder agile)? 
• Op welke manier ga je om met veranderingen en om welk wijzigingsbudget vraagt het programma?  
• Op welke manier ga je om met het contracteren van bijvoorbeeld leveranciers? 
• Hoe strikt moeten bepaalde randvoorwaarden, voorschriften en procedures worden nageleefd? 

 
Belangrijke producten vormen onder meer de prioritering van onderdelen van het programma, alternatieve scenario’s, het 
overzicht van wijzigingen op programma- en inspanningsniveau (wijzigingsbeheer), het inzicht in opgedane leerervaringen, de 
omgevingsanalyse en het communicatieplan. Tools en technieken uit de Agile-school, waaronder Scrum, kunnen zeer bruikbaar zijn 
om flexibiliteit (en tempo) te ondersteunen. DSDM heeft een apart handboek ontwikkeld over Agile programmamanagement dat 
hierbij enig houvast biedt.  
 
Is een hoge flexibiliteit van belang, ga dan bij het kiezen tussen inspanningen voor de activiteiten die goed zijn bij te sturen of aan 
te passen. Inspanningsleiders hanteren een aanpak die ruimte laat voor aanpassing aan veranderende omstandigheden en 
behoeften bij belanghebbenden. Inspanningen waarvoor onomkeerbare, langetermijn contracten worden afgesloten, hebben 
minder de voorkeur. Voor het programma als geheel leg je niet te veel op voorhand vast, herprioriteer je regelmatig met 
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belanghebbenden, geef je ruimte aan inspanningsleiders, en ga je incrementeel, iteratief en lerend te werk. 
Meer flexibiliteit betekent voor de inspanningsleiders dat zij goed moeten kunnen omgaan met veranderingen. Flexibiliteit (in 
combinatie met tempo) zien we steeds meer terug in Agile-projectaanpakken. Daarin wordt anders gestuurd op de 
beheersaspecten: tijd en geld staan vast, scope (tussenproducten, resultaat) is flexibel. In traditionele aanpakken is dit juist 
andersom. In niet Agile-projecten vraagt flexibiliteit specifieke aandacht voor kwaliteit, informatie en wijzigingen daarin. 
 

Sturen op doeltreffendheid: hoe effectief moet het programma zijn? 
Het stuurplan doeltreffendheid laat zien hoe effectief het programma kan en moet zijn en op welke manier je daarop stuurt. De 
gewenste effectiviteit is met name afhankelijk van zaken als: 
 

• de beoogde impact van het programma als geheel 
• de gewenste concreetheid en aantoonbaarheid van de baten en lasten 
• de mate waarin de effectiviteit van inspanningen en resultaten is aan te tonen 
• de mogelijk te realiseren kwaliteit van de resultaten  
• de kwaliteit van de beschikbare middelen. 

 
Het sturen op doeltreffendheid vraagt dat je voor zover mogelijk in beeld brengt: 
 

• hoe en wie de baten en lasten definieert, prioriteert en monitort 
• hoe en hoe vaak je de realisatie van baten en lasten toetst en reviewt 
• wat je doet om dubbeltellingen te voorkomen of te beperken 
• op welke manier je de effectiviteit van de inspanningen bepaalt en beoordeelt 
• welke aannames er gelden voor de effectiviteit van inspanningen 
• wat je doet om de kwaliteit van producten uit projecten te toetsen 
• hoe je ervoor zorgt dat de middelen van voldoende kwaliteit zijn en blijven. 

 
Een belangrijk product vormt het Doelen-Inspanningen-Netwerk 
(DIN) dat inzicht geeft in de verwachte effectiviteit. Om te kunnen 
sturen op doeltreffendheid van onderdelen in een programma, is het 
nodig die te beoordelen en te volgen. Dat kun je doen door per 
onderdeel de bijdrage te schatten van inspanningen aan baten en van 
baten aan doelen. 
 
Hiernaast zie je een voorbeeld van een deel van een gewogen DIN. 
Per relatie maak je een schatting van de effectiviteit door 100% of 
100 punten te verdelen over de onderdelen. Dat moet geen 
wiskundige exercitie worden, het gaat vooral om het proces en het 
gesprek over de uitkomsten. Wat verwachten de betrokkenen en op 
basis waarvan? 

 

Figuur 3.10 Gewogen DIN 

 
Wees vooral alert op de neiging om baten en de effectiviteit van inspanningen te optimistisch te schatten. Dat gebeurt namelijk 
vaak. Volgens Jenner (2012) heeft dit te maken met: 

• De expectation or confirmation bias: de neiging om vooral die informatie te gebruiken die de eigen veronderstellingen 
ondersteunt en informatie te negeren die daarmee conflicteert.  

• De planning fallacy: de neiging om informatie over de werkelijke realisatie in het verleden niet of onvoldoende serieus 
mee te nemen in de planning voor de toekomst. 

• Het framing effect en loss aversion: de neiging om verlies zwaarder mee te wegen dan winst en dus om aan negatieve 
scenario’s (wat gaat er mis als we niets doen?) zwaarder te tillen dan aan positieve scenario’s. 

• Anchoring and adjustment: de neiging om disproportioneel veel waarde hechten aan de eerste schatting, ongeacht hoe 
betrouwbaar en relevant, en die niet meer aan te passen aan nieuwe omstandigheden. 

• Groupthink: de neiging om kennis en veronderstellingen door elkaar te halen, wat nog eens versterkt wordt als mensen in 
een groep dezelfde overtuiging en waarden hanteren. 
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Je kunt ook een integrale toets doen op haalbaarheid 
en doeltreffendheid van inspanningen (zie Thiry, 
2015). Daarvoor plot je bijvoorbeeld met elkaar de 
inspanningen in deze matrix. Eerst geeft iedereen elke 
inspanning een cijfer voor haalbaarheid en vervolgens 
voor doeltreffendheid. Die cijfers vermenigvuldig je. 
Cijfers voor haalbaarheid wegen daarbij minder zwaar 
dan voor doeltreffendheid, die belangrijker is. 
Vervolgens bespreek je de uitkomsten en wat daarin 
opvalt. Vooral interessant zijn dezelfde inspanningen 
in verschillende scoregebieden (<5, 5-15, >15). 
Inspanningen met een score tussen 5 en 15 zou je 
moeten heroverwegen. Inspanningen met een score 
onder 5 lijken onverstandig.  
 
Ook hier gaat het uiteraard om het gesprek dat je met 
elkaar hebt over de uitkomsten van de exercitie. Zo’n 
matrix is slechts een hulpmiddel en mag nooit in de 
plaats komen van het gesprek. 

 

Figuur 3.11 Voorbeeld analyse haalbaarheid versus doeltreffendheid 

 
Andere producten die ondersteunen bij het sturen op doeltreffendheid zijn de batenprofielen en het batenrealisatieplan. Dit 
laatste heeft bijvoorbeeld de vorm van een database waarin de baten staan, inclusief wanneer welk niveau bereikt moet zijn en 
welke afhankelijkheden er zijn. Hierin of apart kun je ook in kaart brengen hoe de verschillende belanghebbenden zich verhouden 
tot de baten en de lasten. De business case ondersteunt zowel bij het sturen op doeltreffendheid als bij het sturen op haalbaarheid 
en efficiëntie. Bij het sturen op een hoge doeltreffendheid geef prioriteit aan activiteiten die naar verwachting meer bijdragen aan 
het nastreven van de doelen en de baten dan andere.  
Het sturen op doeltreffendheid is gerelateerd aan het beheersaspect kwaliteit in projecten. Ook hier gaat het om de vraag: 
wanneer is ‘goed’ goed genoeg? Om zo effectief mogelijk te kunnen zijn, legt een focus op doeltreffendheid ook nadruk op de 
kwaliteit van de resultaten en op de manier van realisatie en implementatie daarvan, 

 
4.3 Invulling van de ondersteunende aspecten 

 
Naast de besturingscriteria onderscheiden we een aantal ondersteunende aspecten voor het besturen van een programma. Kent 
de organisatie op deze aspecten algemene afspraken of richtlijnen, bijvoorbeeld over gebruik van technieken en instrumenten, dan 
kun je daaraan refereren. Je hoeft het dan niet te specificeren voor je programma, tenzij er reden is ervan af te wijken.  
 

Managen van risico’s: hoe gaat het programma om met risico’s? 
In het programmaplan staat hoe risico’s gemanaged worden. Het gaat bijvoorbeeld in op de vraag langs welke stappen en met 
welke frequentie je risicoanalyses maakt. De daadwerkelijke risico’s en hun maatregelen staan in een apart document: het 
risicoregister. Risicomanagement bij programma’s wijkt wat betreft aanpak niet veel af van risicomanagement in projecten. De 
focus is echter anders.  
 
Wij onderscheiden drie niveaus van risico’s: het strategische, programma- en inspanningsniveau. Elke niveau risico’s moet op een 
andere plek in de programmaorganisatie worden gemanaged. Het eigenaarschap voor de risico’s op de verschillende niveaus ligt 
ook steeds bij een andere roldrager in het programma. Het strategische niveau gaat over de risico’s die spelen rond het programma 
en die bijvoorbeeld te maken hebben met de uitslag van verkiezingen, een fusie of overname of veranderend beleid van de 
organisatie. Net als risico’s die spelen op het niveau van de opdrachtgever, zoals gebrek aan consensus in de stuurgroep. De 
opdrachtgever is de meest voor de hand liggende eigenaar van deze risico’s.  
 
Op het programmaniveau gaat het om risico’s binnen het programma die bijvoorbeeld te maken hebben met de mate waarin 
effecten dichterbij komen, de beschikbaarheid van middelen en draagvlak in de organisatie. Hiertoe behoren ook risico’s die je niet 
op het niveau van de inspanningen kunt managen. Eigenaar hiervan kan de programmamanager zijn, maar bijvoorbeeld ook een 
manager in de organisatie.  
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Het inspanningsniveau gaat over op de risico’s voor de inspanningen en hun bijdrage aan de doelen. Die hebben onder meer te 
maken met de realisatie van de kwaliteitseisen in projecten, het halen van de planning, het gebruiken van opgeleverde producten 
en de ervaring met veranderingen. Ook risico’s die invloed hebben op het behalen van de doelen via inspanningen behoren hiertoe. 
Eigenaarschap ligt deels bij de inspanningsleider en deels bij bijvoorbeeld de bateneigenaren. 
 
Het managen van risico’s verloopt in een aantal stappen: 
 
1. Identificeren 
Dit omvat het inventariseren van de risico’s en het bepalen van hun oorzaak, de onzekere gebeurtenis en het gevolg. Er zijn allerlei 
invalshoeken die kunnen helpen risico’s op het spoor te komen, zoals demografisch, economisch, financieel, ecologisch, juridisch, 
politiek-bestuurlijk, maatschappelijk, technologisch of organisatorisch. Aan de hand van hun gevolgen koppel je de risico’s aan de 
besturingscriteria (gevolg voor het tempo, enzovoort). Vervolgens worden ze vastgelegd in het risicoregister. Dit bevat op 
programmaniveau alleen de risico’s die niet gehanteerd kunnen worden op het niveau van de inspanningen. 
 
2. Beoordelen 
Het beoordelen van risico’s gebeurt op drie aspecten: 
waarschijnlijkheid van optreden, mate van impact en nabijheid 
(verwacht moment van optreden). Meestal komen veel risico’s 
bovendrijven. Om te prioriteren, is het nodig ze te wegen naar 
impact en waarschijnlijkheid. Hiermee kun je bepalen wat het 
relatieve belang is van de risico’s ten opzichte van elkaar. Aan de 
hand daarvan stel je een risicoprofiel samen en kun je bepalen op 
hoeveel en welke risico’s je je richt. Houd het aantal daarbij beperkt. 
  
Het prioriteren kun je kwalitatief en kwantitatief doen. Op 
kwalitatieve wijze zet je de risico’s op volgorde op basis van 
meningen. Bij een kwalitatieve aanpak worden de kans en 
het gevolg geschat in getallen. Bij het beoordelen stel je vast op welk 
niveau de risico’s spelen (strategisch, programma, inspanning). Je 
concludeert wat de meest ongewenste gebeurtenis is en stelt vast 
welk budget nodig is om de risico’s te managen, het risicobudget. 

 

Figuur 3.12 Risicoprofiel (risicokaart) 

 
3. Plannen 
In deze stap stel je vast welke maatregelen geschikt en beschikbaar zijn om de risico’s te hanteren. Elke risico krijgt een risico-
eigenaar (verantwoordelijk voor het risico) en een risico-actiehouder (verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregel). Ten 
slotte maak je afspraken over de uitvoering (planning in de tijd, beschikbaar budget, communicatie, enzovoort).  
 
We onderscheiden de volgende algemene categorieën maatregelen voor bedreigingen: 
 

 

Vermijden: hierbij hef je de mogelijkheid van optreden van een gebeurtenis of de effecten ervan op. 
De meeste programma’s zullen weinig maatregelen van deze aard kennen. Vaak komen we uit bij vrij 
drastische maatregelen als het niet starten of juist stoppen van activiteiten of het aanpassen van de 
doelen.  

 

Verminderen: in deze categorie probeer je proactief de waarschijnlijkheid van het optreden van een 
bepaalde gebeurtenis te verkleinen of de impact van het optreden ervan te beperken. Denk aan het 
intensiveren van overleg met betrokkenen, het zoeken naar andere financieringsbronnen en het 
managen van verwachtingen.  

 

Maken contingentieplan: dit gaat om reactief verminderen door nu een plan te maken voor de 
situatie waarin zich een risico daadwerkelijk voordoet. Het plan wordt in actie gesteld als het risico 
feitelijk optreedt. Je kunt het een calamiteitenplan noemen. Daarmee bereid je je voor op een 
onverwachte situatie en kun je vervolgens snel in actie komen. 
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Overdragen: hierbij draag je de mogelijk gevolgen van een gebeurtenis over aan een andere partij. Dit 
leidt niet direct tot het vermijden van een gebeurtenis, wel tot een vermindering van de gevolgen, 
omdat een andere partij zich om de gebeurtenis bekommert. Dit kan bijvoorbeeld door het afsluiten 
van een verzekering of door uitbesteding. 

 

Accepteren: je kunt er ook voor kiezen een gebeurtenis te accepteren door geen actie te ondernemen. 
Accepteren dat een gebeurtenis plaatsvindt, doe je eigenlijk alleen als de effecten ervan te hanteren 
zijn en de kosten of tijdsinvestering voor het nemen van maatregelen daar niet tegen opwegen.  

 

Delen: deze categorie maatregelen gaat over het gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor een 
bepaald risico. Meestal betekent dit dat je een partnerschap aangaat met een andere partij, eventueel 
ondersteund door een contract. Door samen op te trekken kun je de slagkracht vergroten en de 
benodigde investeringen delen. 

 
Daarnaast onderscheiden we twee categorieën maatregelen gericht op de kansen: 
 

 

Vergroten: in dit geval probeer je de waarschijnlijkheid te vergroten dat een gebeurtenis zich voordoet 
danwel zoveel mogelijk te profiteren van de situatie waarin een bepaalde gebeurtenis zich voordoet. 
Dat kan bijvoorbeeld door activiteiten te versnellen om gebruik te maken van nieuwe technologie.  

 

Uitlokken: hierbij probeer je zelf een gebeurtenis tot stand te brengen die anders niet zou 
plaatsvinden, om er vervolgens optimaal van te profiteren. Dit lijkt op het vergroten van de kans, maar 
het verschil is dat je hier meer zelf initieert, bijvoorbeeld door nieuwe partijen te betrekken. 

 
Maatregelen kunnen betekenen dat de inhoudelijke aanpak van het programma wordt aangepast: meer of andere inspanningen 
zijn bijvoorbeeld nodig om de kans van slagen van het programma te vergroten. Of misschien moeten de doelen wel worden 
bijgesteld om dat ze te ambitieus zijn ingeschat. Deels komen de maatregelen terecht in de stuurplannen, bijvoorbeeld in de vorm 
van extra marges in de planning. Bij de keuze van een maatregel geldt de vuistregel dat de kosten ervan niet duurder mogen zijn 
dan de ernst van de bedreiging (zie ook Gevers en Hendrickx, 2011). Een belangrijk aspect hierbij is de risicobereidheid: de 
hoeveelheid risico die de betrokkenen bereid zijn te nemen. De risicobereidheid bepaalt bijvoorbeeld de wenselijkheid van de 
categorie accepteren. Ook bepaalt het wanneer risico’s geëscaleerd moeten worden naar het eerstvolgende managementniveau. 
 
4. Uitvoeren 
De laatste stap is de uitvoering van de gekozen maatregelen, het communiceren daarover aan betrokkenen en het evalueren van 
de effectiviteit. Daarna begint de cyclus weer opnieuw. In de praktijk blijkt dit verreweg de moeilijkste stap, omdat nu 
daadwerkelijk iets moet gebeuren. Als de cyclus ergens stopt, dan is het meestal tussen stap 3 een 4. Het is dus zaak door te zetten 
en het voorwerk niet in de lade te laten belanden. Het gezamenlijk doorlopen van de analyse helpt alle betrokkenen te involveren 
en zo tot een gedragen overzicht te komen. Inzicht, erkenning en samen prioriteren ondersteunen de betrokkenheid bij het 
programma en leiden tot een gezamenlijk risicobewustzijn. Dat is al heel wat waard. Zo’n analyse zul je dan ook met enige 
regelmaat moeten maken en updaten. 
 

Managen van issues: hoe gaat het programma om met issues? 
Issues zijn kwesties die impact hebben op het programma en die daarom snel actie vragen. Voorbeelden van issues zijn opgetreden 
risico’s, wijzigingen (nieuwe wensen, wijzigingen van eerdere wensen, onvoorziene wijzigingen) of aanhoudende problemen die 
vragen om een oplossing. In het programmaplan expliciteer je hoe je omgegaat met issues. Dat heeft veel gelijkenis met het 
omgaan met risico’s. Het gaat er vooral om snel en effectief te handelen bij het optreden van issues. 
 
Het managen van issues en risico’s volgt soortgelijke stappen. Issues worden in een issueregister gezet en toegewezen aan een 
persoon die ervoor zorgt dat de impact wordt geanalyseerd. Die analyse geeft helderheid over wat er met het issue moet worden 
gedaan en welke prioriteit het krijgt. Vervolgens bepaal je welke maatregel nodig is, wie die neemt en welke afspraken gelden voor 
de uitvoering. Daarna volgt het nemen van de maatregel en zonodig het evalueren van de effectiviteit. 
Bijzondere aandacht gaat uit naar issues die het kenmerk hebben van wijzigingen. Dat kan gaan over wijzigingen voor het 
programma als geheel (bijvoorbeeld in de afbakening of de doelen) of voor onderdelen ervan (bijvoorbeeld in de planning van 
inspanningen). Niet alle wijzigingen hoeven even zorgvuldig te worden bijgehouden. Het gaat vooral om de wijzigingen die invloed 
hebben op andere onderdelen van het programma en waar betrokkenen van op de hoogte moeten zijn. 
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Managen van informatie: hoe wordt informatie beheerd en gedeeld? 

Bij informatie gaat het om het beheer en het delen van de documenten en producten die gedurende het programma worden 
gemaakt. Dat zijn er meestal nogal wat. Het managen van de informatie moet ertoe leiden dat steeds duidelijk is wat de laatste 
stand van zaken is, wie bepaalde documenten en producten mag wijzigen, hoe ze worden gedistribueerd en waar welke 
documenten en producten worden opgeslagen. In het programmaplan staat beschreven hoe dit in het programma wordt ingevuld. 
 
Eerst bepaal je hoe stevig het managen van de informatie moet worden ingevuld en welke eisen dit stelt aan ondersteunende 
systemen en aan mensen. Vervolgens stel je vast van welke documenten en producten de status actief beheerd moet worden. Die 
plaats je in een informatieregister dat onderhouden wordt: zorgen voor actief versiebeheer, ontvangen en distribueren van 
documenten, bewaken van de status van documenten en producten, enzovoort. Ten slotte bepaal je in hoeverre de werkelijke 
status van documenten en producten klopt met wat de status zou moeten zijn, bijvoorbeeld door steekproeven uit te voeren. 
 

Managen van kwaliteit en borging: hoe goed willen we het doen? 
Kwaliteit en borging hebben betrekking op de manier van functioneren van het programma en de onderdelen daarbinnen. Het gaat 
om het onderzoeken, checken, monitoren en vertrouwen geven dat het programma werkt zoals afgesproken en dat deze zich 
houdt aan bepaalde afspraken. Denk aan afspraken over hoe er programmatisch en projectmatig wordt gewerkt en aan het gebruik 
van bepaalde methodes en standaarden. In het kader hiervan worden bijvoorbeeld reviews en audits uitgevoerd. De invulling van 
de sturing hangt sterk af van het belang en het risicoprofiel van het programma en van de onderdelen daarbinnen. We komen 
hierop terug in het hoofdstuk Ontwikkelen. 

6 Opnemen van de stand van zaken 
 
De volgende stap in de besturingscyclus is het opnemen van de stand van zaken. Dat kan alleen als je steeds tijdig betrouwbare, 
complete en vooral toekomstgericht voortgangssignalen krijgt. In potentie zijn veel data te verzamelen, dus ook dit vraagt keuzes: 
waar heb je echt wat aan? 
 

Verschillende soorten data 
Er zijn zeven soorten data in een programma die je kunt (laten) meten en monitoren.  
 
1. Realisatie van baten en lasten. Welke baten zijn daadwerkelijk gerealiseerd? Vergeleken met de beoogde doelen en baten levert 
dit inzicht op in de prestaties van het programma. De situatie kan echter ook door toedoen van andere activiteiten of 
ontwikkelingen zijn ontstaan. Er is vaak niet alleen sprake van baten, maar ook van lasten (ongewenste effecten). De baten en 
lasten kunnen bedoeld, maar ook onbedoeld zijn. Data over de baten en de lasten zijn niet altijd eenvoudig te verkrijgen. Het hangt 
onder meer af van de mate waarin doelen zijn geoperationaliseerd naar baten of voorzien zijn van indicatoren. De vraag is 
bovendien in hoeverre ze al gemeten worden of dat er metingen voor moeten worden ingericht. Probeer aan te sluiten op 
bestaande databronnen. Ook is het de vraag in hoeverre het gaat om objectieve en/of subjectieve data (feiten/meningen). In de 
batenprofielen specificeer je dit soort aspecten. 
 
2. Gebruik van resultaten en andere uitkomsten. De hypothese bij programma’s is dat het gebruiken van resultaten en andere 
uitkomsten uit inspanningen bijdraagt aan het realiseren van doelen. Je moet dus weten in hoeverre er gebruik van wordt gemaakt 
en wat de ervaringen zijn. Worden nieuwe processen ook echt zo gevolgd en gehanteerd als bedacht? Zijn de gerealiseerde 
veranderingen duurzaam? 
 
3. Realisatie van resultaten en veranderingen. De opgeleverde resultaten en uitkomsten uit de inspanningen, zoals veranderingen, 
geven een beeld van de voortgang van de uitvoering. Hierbij gaat het ook om de kwaliteit en kwantiteit van wat is opgeleverd in 
verhouding tot wat was afgesproken. Voor een belangrijk deel gaat het hier om de informatie uit de projecten. Is de nieuwe 
website bijvoorbeeld opgeleverd conform specificaties? 
 
4. Voortgang in de inspanningen. Hoe staat de uitvoering van de activiteiten binnen het programma ervoor? Wat is er al gedaan en 
wat moet nog gebeuren om te komen tot afronding? Bepaal welke voortgangssignalen je voor de diverse soorten inspanningen 
nodig hebt. Voor projecten ziet dit er anders dan bijvoorbeeld voor experimenten en andere improvisaties. Het liefst duikt de 
programmamanager niet te veel in de details van de inspanningen en richt zich op de hoofdlijnen. 
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 5. Gebruik en verbruik van middelen. Het gebruik 
en verbruik van de middelen (geld, tijd, en 
dergelijke) laat zien hoe het met de (potentiële) 
over- en onderuitputting in het programma gesteld 
is. Het is indicatief voor de voortgang in de 
inspanningen en levert ook input voor de 
businesscase. Meestal is deze informatie integraal 
onderdeel van de rapportages over de voortgang 
van de inspanningen, zoals de projecten.  
 
Voor 3, 4 en 5 kun je terecht bij de 
inspanningsleiders, zoals de projectleiders. Dit 
vraagt dat zij hun eigen voortgangsbewaking goed 
op orde hebben. Mogelijk kunnen zij ook 
informatie geven over het gebruik van de 
resultaten en over de baten. Vooral voor de 
projectleiders is dat echter lastig, aangezien de 
effecten van hun werk vaak pas zichtbaar worden 
na oplevering van hun resultaat. Ze zijn niet 
verantwoordelijk voor de baten, maar wel voor de 
schatting in hoeverre die baten (nog steeds) tot 
stand kunnen komen.  
 

 

Figuur 3.13 Verschillende soorten data in een programma 

6. Relevantie van doelen en ambitie. Je moet goed op het netvlies hebben of de doelen en de ambitie van het programma er nog 
steeds toe doen, bijvoorbeeld bij de opdrachtgever. Worden ze niet meer relevant gevonden, dan vervalt de bestaansreden van het 
programma. Externe en interne ontwikkelingen kunnen doelen meer of minder relevant maken, bijvoorbeeld door verandering van 
de strategie van de organisatie. 
 
7. Ontwikkelingen, risico’s en issues. Programma’s vinden plaats in continu veranderende omgevingen. Het monitoren van die 
omgeving, de risico’s en issues betekent het in de gaten houden van wat er gebeurt en kan gaan gebeuren. Welke kansen en 
bedreigingen zijn opgetreden of juist niet? Wat verwacht je dat er gaat gebeuren? Op welke veranderingen moet je acteren?  
 

Focus bij het verzamelen van data 
Zoals je ziet, gaat het in potentie dus om veel data. Voorkom dat het verzamelen daarvan een doel op zich wordt. We kennen 
genoeg programma’s die ten onder zijn gegaan aan cijferfetisjisme. Maak keuzes in de hoeveelheid en soort data. Meer kan leiden 
tot minder overzicht. Daarom vinden wij dat een programmamanager niet tot in detail hoeft te weten hoe het er voor staat met de 
inspanningen.  
 
Een van de valkuilen is dat je vooral informatie over de inspanningen en resultaten verzamelt en rapporteert. Dat is concreet, 
waarschijnlijk ook makkelijk voor handen en de kans is groot dat een opdrachtgever erom vraagt. Het risico is echter dat het de 
aandacht afleidt van de doelen en de focus zet op allerlei details. Een opdrachtgever zou het vooral over de baten (en eventuele 
lasten) moeten hebben.  
 
Niet alle data zijn zonder meer bruikbaar. Je kunt er verschillende eisen aan stellen. Allereerst moeten data relevant en 
toekomstgericht zijn. Dat betekent vooral dat gegevens helpen sturen op de geprioriteerde besturingscriteria. Toekomstgericht 
betekent bijvoorbeeld: hoeveel geld gaat het nog kosten (en niet ‘hoeveel heeft het al gekost?’)? Wat staat ons nog te doen? Alles 
wat in het verleden ligt, is een gepasseerd station, waar je niets meer aan kunt veranderen. 
 
Data moeten betrouwbaar en valide zijn: kloppen en iets zeggen over wat je wilt meten. Daarom is het zo belangrijk de goede 
doelen of indicatoren te kiezen. Wees alert dat definities, indicatoren, meeteenheden, -methoden en -periodes kunnen veranderen 
in de tijd, vooral bij externe databronnen. Dat maakt vergelijken op een bepaald  moment moeilijk of zelfs onmogelijk. 
 
Het is ook belangrijk dat data vergelijking mogelijk maken tussen verschillende momenten. Dit vraagt dat je tijdig bepaalt wat de 
uitgangssituatie of 0-situatie is, zodat metingen of peilingen later in de tijd zinvolle informatie geven over de geboekte voortgang. 
Nieuwe data moet je hiermee kunnen vergelijken. Aan data over die 0-situaties wil het nog weleens ontbreken. 
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De data moeten er op tijd zijn. Zijn gegevens te laat beschikbaar, dan zijn ze niet meer bruikbaar. je moet dus goed vooruit plannen 
welke informatie wanneer voorhanden moet zijn en wat dat vraagt van degenen die daarvoor zorgen. Dit geldt zeker voor 
informatie die voortvloeit uit meningen van mensen, bijvoorbeeld over hun klanttevredenheid. 
 
De toegevoegde waarde van de data (vooral in termen van kwaliteit) moet opwegen tegen de moeite, tijd en geld die het kost om 
deze te verzamelen. Dat vraagt dat data rendabel zijn. Dit is natuurlijk niet objectief te bepalen, het gaat meer om het gevoel dat er 
gevoelsmatig een goede verhouding is tussen de waarde van de data en de middelen die daarvoor worden ingezet . 
 

Inrichten van rollen en systemen  
Om de voortgangsbewaking van een programma goed te laten verlopen, is het nodig heldere afspraken te maken over de 
rolverdeling en te bepalen welke systemen erbij kunnen helpen. We lopen beide kort langs. Vooral de rolverdeling bespreken we 
meer in de diepte in het hoofdstuk Organiseren. 
 
Voor het besturen van met name grote programma’s zien we 
steeds vaker dat de programmamanager ondersteund wordt 
door diverse medewerkers, een programmamanagement office 
(PMO) of een programmabureau met bijvoorbeeld een 
financieel manager, een planner, een communicatiemanager, 
een risicomanager en andere medewerkers. Daar ligt dan 
bijvoorbeeld de taak om de data over de voortgang te 
verzamelen, te analyseren, te vergelijken met het plan, 
rapportages samen te stellen en aan de programmamanager 
voorstellen te doen voor bijsturing. Zo kan de 
programmamanager zich focussen op andere taken.  

 

Omdat de datastromen omvangrijk kunnen worden en op meerdere plekken en voor meerdere mensen toegankelijk moeten zijn, is 
het zeker in grote programma’s noodzakelijk om te beschikken over goede, ondersteunende systemen. Het aantal ICT-systemen 
dat integrale programmabesturing mogelijk maakt, is nog beperkt. De systemen zijn vaak meer gericht op portfoliomanagement 
dan op programmamanagement, meer op kwantitatieve data dan op kwalitatieve, meer op registratie dan op vooruitkijken.   
 
Vooral belangrijk is dat systemen faciliteren in het vooruitkijken en niet alleen in het terugblikken. Wat ligt er nog voor je en wat 
zegt dat over de geboekte voortgang? Ook helder eigenaarschap is van belang: degene die ergens voor verantwoordelijk is 
(bijvoorbeeld voor een project) moet er zelf voor zorgen dat het systeem up to date is – en moet daar ook baat bij hebben. Doet 
diegene niets (noch met het systeem, noch aan zijn inspanning), dan signaleert het systeem dat automatisch. Dit voorkomt dat een 
programmamanager alsnog voortdurend achter mensen aan holt. Het systeem werkt op die manier voor mensen, niet andersom. 
 
Voor het goed laten functioneren van een systeem voor programma’s is het op orde hebben van een systeem voor de projecten en 
de reguliere planning & control een vereiste. Voor programma’s is de informatie uit de inspanningen namelijk een belangrijke bron. 
De mate waarin een organisatie hierin investeert, is afhankelijk van de frequentie waarmee programma’s worden gedaan, de 
omvang en complexiteit ervan en de behoefte en noodzaak aan besturing ervan. 
 

Regelmatige en ad hoc voortgangsbewaking 
Wij onderscheiden in de basis twee vormen van voortgangsbewaking: regelmatige en ad hoc.  
 
Het is verstandig op regelmatige basis data over de voortgang te verzamelen. Het opzetten van een heldere cyclus draagt bij aan 
de voorspelbaarheid bij betrokkenen, de kwaliteit van de inhoud en de efficiëntie van het proces. Inspanningsleiders laten de 
programmamanager bijvoorbeeld regelmatig weten wat de stand van zaken van hun activiteiten is.  Enquêtes onder de doelgroep 
op regelmatige basis zorgen voor inzicht in de effecten van bepaalde maatregelen. Het is uiteraard lastig om in algemene zin 
uitspraken te doen over wat ‘een goede regelmaat’ is.  
 
We adviseren het programma als geheel en de onderdelen periodiek tegen het licht te houden. Een review, visitatie of audit zijn 
goede manieren om met elkaar de oogst op te maken, terug te blikken en vooruit te kijken naar wat nog komen gaat. In het 
hoofdstuk Beslissen staan we hier uitgebreider bij stil en bespreken we wanneer welk instrument nuttig is. 
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Soms kan voor de voortgangsbewaking van programma’s worden aangehaakt op de reguliere planning & controlcyclus (P&C) van 
de organisatie. Het tijdelijke karakter van een programma maakt dat echter niet altijd logisch. Programma’s moeten op elk moment 
kunnen worden opgestart en beëindigd, of in ieder geval zodra een opdrachtgever daar de noodzaak en urgentie toe ziet. 
Informatie moet beschikbaar zijn zodra daar behoefte aan is en niet alleen wanneer deze vanuit de P&C-cyclus wordt gegenereerd.  
 
Het vraagstuk van al dan niet aanhaken levert nog weleens spanningen op tussen programma’s en de lijn. Voor de lijn, en zeker 
voor bijvoorbeeld de controllers op de financiële afdeling, is het namelijk een stuk prettiger als de programma’s in hetzelfde ritme 
meelopen. Je hoeft dan geen aparte informatiestromen op te zetten, werk hoeft maar één keer te worden gedaan en er is één 
totaaloverzicht.  
 
De mogelijkheden, noodzaak en wenselijkheid om aan te sluiten wordt voor een belangrijk deel beïnvloed door de afhankelijkheid 
tussen programma en lijn. Hoe losser het programma van de lijn gekoppeld is, bijvoorbeeld in een aparte organisatiestructuur, hoe 
meer een aparte positionering ten opzichte van de P&C-cyclus voor de hand ligt. Hoe meer de programmaorganisatie geïntegreerd 
is in de lijn, hoe minder dit het geval is. 
 
De ad hoc-voortgangsbewaking is niet van tevoren systematisch geregeld, kan dan ook op zeer uiteenlopende manieren gebeuren 
en sterk verschillen in vorm en inhoud. Van management by (virtually) walking around tot crash audits. Bij de eerste is de 
programmamanager vaak op de (soms virtuele) werkvloer te vinden en makkelijk aanspreekbaar. Bij crash audits wordt het 
programma ad hoc integraal doorgelicht en beoordeeld.  
 
Zeker management by walking around is een belangrijke manier voor het bewaken van de voortgang. Je zoekt contact met mensen, 
krijgt gevoel voor wat er speelt, wat lukt en wat niet, waar doorbraken nodig zijn en waar frustraties en irritaties zitten. Het is niet 
altijd mogelijk ook letterlijk rond te lopen, zeker niet bij programma’s waarbij mensen op verschillende (internationale) locaties 
zitten. Dan zoek je andere manieren om contact te maken. Sociale media leveren daar steeds meer houvast voor. 
Voor je ad hoc voortgangsbewaking is het van belang te bepalen in hoeverre je nu alsnog dezelfde vragen stelt (maar dan wellicht 
nét iets anders) dan in de regelmatige vorm. In dat geval is het verstandiger dit in een heldere, regelmatige cyclus vorm te geven. 
Dat voorkomt doorgaans de nodige fricties. 
 
De manier en de frequentie van voortgangsbewaking verschilt sterk per programma. Dit hangt onder andere samen met:  
 

• de snelheid waarmee de situatie binnen en buiten het programma verandert 
• het gemak en de snelheid waarmee die informatie beschikbaar kan komen 
• de tijd en het geld die beschikbaar zijn om informatie te verzamelen of zelfs in te kopen 
• de wensen van de beslissers om met een bepaalde regelmaat geïnformeerd te worden 
• de irritatie die het oproept om mensen frequent ‘lastig te vallen’ met informatieverzoeken. 

7 Vergelijken, beoordelen en rapporteren 
 
Aan de hand van de verzamelde data kun je gaan vergelijken, beoordelen en rapporteren. Van daaruit maak je gerichte keuzes voor 
maatregelen om de voortgang van het programma te sturen. 
 

Vergelijken, analyseren en beoordelen 
De eerste stap is het maken van een vergelijking met het geldende plan. Dit betekent het analyseren van de nieuwe stand van 
zaken en het bepalen van mogelijke afwijkingen van het plan en hun oorzaken en gevolgen. Vervolgens kun je daar gezamenlijk 
betekenis aan geven: wat vinden we ervan? Hoe interpreteren en beoordelen we de situatie? Wat hadden we kunnen voorzien en 
wat niet? Gaat het, alles overwegend, goed of niet? Waar hebben we eventueel meer onderzoek naar nodig? In dit proces van 
betekenisgeving gaat het om het vinden van antwoorden op vragen zoals in de THEFD-matrix op de volgende pagina.  
 
Uiteraard zijn antwoorden als ‘ja’ of ‘nee’ op de vragen in de matrix niet zo interessant, het gaat vooral om de toelichting, 
verdieping en betekenisgeving. Door de vragen te beantwoorden, geef je een algemeen beeld van de voortgang op 
programmaniveau, over het totaal van doelen, inspanningen en middelen. De antwoorden worden bepaald door de vergelijking 
met de stuurplannen per criterium en in het bijzonder de normen en marges die daarin zijn opgenomen. Dat is immers waar je de 
voortgang mee vergelijkt en op beoordeelt. Hiernaast beoordeel je ook de risico’s en issues. 
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 Tempo Haalbaarheid Efficiëntie Flexibiliteit Doeltreffendheid 
Overall Zijn we op tijd klaar 

met het programma? 
 

Gaan we de ambitie 
überhaupt realiseren? 

Is het programma 
voldoende rendabel? 

Kan het programma 
nog anders? 

Heeft het programma 
voldoende impact? 

Doelen Komen de doelen 
voldoende snel 
dichterbij?  

Zijn de doelen 
voldoende haalbaar?  

Wegen de financiële 
baten voldoende op 
tegen de kosten? 

Zijn de doelen 
voldoende bij te 
stellen?  

Halen we voldoende 
baten uit het 
programma? 

Inspanningen Worden de inspan-
ningen voldoende snel 
uitgevoerd?  

Zijn de inspanningen 
voldoende 
realiseerbaar?  

Voeren we de 
inspanningen voldoen-
de efficiënt uit?  

Zijn de inspanningen in 
voldoende mate aan te 
passen?  

Dragen de inspan-
ningen voldoende bij 
aan de doelen?  

Middelen  Komen de middelen 
voldoende snel ter 
beschikking?  

Zijn de middelen 
voldoende beschik-
baar en bruikbaar?  

Zetten we de middelen 
voldoende rendabel 
in?  

Zijn de middelen in 
voldoende mate 
anders in te zetten?  

Dragen de middelen 
voldoende bij aan de 
inspanningen?  

Tabel 3.5 Besturingsmatrix over het programma 

 
Met de THEFD-analyse van de doelen worden gewenste veranderingen van de werkelijkheid vertaald in sturingscriteria voor de 
doelen van het programma en bij latere aanpassingen vertaald in aangepaste doelen. Zo kun je een uitspraak doen als: de 
vermindering van de CO2-uitstoot wordt niet gerealiseerd voor 1 januari 2025, of een campagne moet worden ingezet om de 
bevolking tijdig te laten wennen aan het nieuwe zorgstelsel. Een technologische vernieuwing kan een positieve bijstelling van een 
doel tot gevolg hebben, een politieke verschuiving kan de haalbaarheid van een ander doel beïnvloeden, een calamiteit kan het 
draagvlak drastisch doen toe- of afnemen voor weer een ander doel.  
 
Op deze manier reageert het programmamanagement op ontwikkelingen in de buitenwereld en weerspiegelt ze. Deze analyse 
wordt uitgevoerd door de programmamanager en de leden van het programmabureau, waarbij eventueel de verantwoordelijke 
opdrachtgever of de stuurgroep zijn betrokken. Het gezichtspunt is zowel een top-down benadering vanuit de relevante omgeving 
via de programmadoelen en de inspanningen naar de gerealiseerde effecten als bottom-up vanuit de gerealiseerde effecten via de 
inspanningen naar de doelen en de relevante omgeving. 
 
Bij de THEFD-analyse van de voortgang van de inspanningen gaat het vooral om de vraag of die nog op schema liggen volgens de 
sturingscriteria van het programma. De inspanningsleider is verantwoordelijk voor de meting van de voortgang in zijn klus en de 
rapportage aan de programmamanager. De invalshoek is vooral bottom-up, dus kijkend vanuit de inspanningen naar de doelen. De 
inspanningsleiders kunnen hun voortgangsrapportages aan de hand van de besturingscriteria doen. Of zij kunnen – in het geval van 
de projectleiders – rapporteren in de taal van projectmanagement. Vervolgens maak je op programmaniveau een vertaalslag naar 
een THEFD-analyse, zodat meten en vergelijken mogelijk worden. 
 
Het beoordelen van het succes van een programma doe je uiteraard niet alleen voor het ‘gehele’ programma, maar ook voor 
onderdelen die in de betreffende fase aan de orde zijn. Zo ontstaat een evenwichtiger, minder grof en productiever inzicht in het 
slagen of mislukken van een programma (Ten Have en Peek, 2007). Inherent aan de aard, de veelvormigheid, ambitie en dynamiek 
van een programma is dat dit altijd in meer of minder mate slaagt of faalt. De essentie is de doelen en de ambitie goed in het oog 
te houden, ‘mislukkingen’ daar tegen af te zetten en op basis daarvan soms te relativeren of te negeren en verdere interventies te 
richten op de onderdelen waar het echt nodig is en effect kan sorteren. 
 
Sommige antwoorden zijn feitelijk te onderbouwen, andere vragen meer om een (inter)subjectief oordeel. Hoe bepaal je of een 
bepaalde activiteit effectief is geweest, en dan ook nog eens effectiever dan een andere activiteit? Op welke manier stel je vast in 
hoeverre een doel nog steeds haalbaar is of niet? Het achterhalen van de effectiviteit kent doorgaans flink wat haken en ogen. Het 
is niet altijd goed vast te stellen in hoeverre de nieuwe situatie is toe te schrijven aan het programma. Er kunnen ook alternatieve 
oorzaken zijn.  
 
Het beoordelen van de situatie vraagt dan ook sowieso om goed gesprek: wat vinden we er met elkaar van? Je gaat er samen 
betekenis aan geven. En soms is een onafhankelijk oordeel van een derde partij nodig. 
 

Rapporteren richting betrokkenen 
Aan de hand van de beoordeling van de voortgang kun je op gezette tijden richting betrokkenen rapporteren. Daarvoor is het nodig 
om te weten wie, hoe vaak, met welke diepgang, welke informatie wil hebben en wat ze met die informatie doen. De 
opdrachtgever en de stuurgroep zijn de belangrijkste actoren om regelmatig op de hoogte te brengen. Bij voorkeur creëer je één 
set met informatie, zodat iedereen hetzelfde beeld krijgt en aan elkaar kan bevestigen dat dit de juiste informatie is.  
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Soms zul je echter op specifieke onderwerpen uitzonderingen moeten maken, bijvoorbeeld in programma’s met externe 
financiering. Deze stellen eigen eisen aan rapportages en het is niet nodig (en wenselijk) daar meer interne informatie in op te 
nemen. 
 
In een voortgangsrapportage over het programma kun je de besturingsmatrix als basis gebruiken en per cel werken met kleuren. 
Groen staat daarbij voor ‘loopt volgens plan, geen extra aandacht gewenst’, oranje voor ‘lichte afwijking van plan verwacht, 
aandacht gewenst’ en rood voor ‘stevige afwijking van plan verwacht, extra aandacht en maatregelen’. Een score rood zou al 
eerder tot een escalatie hebben moeten leiden.  
 
In de rapportage geef je verder toelichting en zoom je in op onderdelen die op dat moment aan de orde zijn: 
 

• de voortgang op de doelen (de batenrealisatie) krijgt specifieke aandacht 
• de belangrijkste risico’s, issues en maatregelen komen aan de orde 
• een lijst van lopende en afgeronde inspanningen, inclusief een status per inspanning: nog niet gestart, in uitvoering of 

afgerond, en op koers, met beperkte issues of met grote issues. 

8 Voorstellen en kiezen van maatregelen 
 
Aan de hand van de inzichten over de voortgang kun je besluiten welke maatregelen nodig zijn om het programma of de 
inspanningen te sturen. Uit welke mogelijkheden je in de praktijk kunt kiezen, hangt in belangrijke mate af van je rol en 
vrijheidsgraden ten opzichte van de opdrachtgever. Sommige maatregelen vergen besluitvorming door de opdrachtgever of de 
stuurgroep. De programmamanager doet dan een voorstel. 
 

Bijsturen  
De eerste optie is om inspanningen zodanig bij te sturen dat de 
uitvoering weer op het uitgestippelde pad komt, zonder dat de inhoud 
of de planning van het programma (significant) verandert. Deze 
categorie gaat ervan uit dat het oorspronkelijke pad nog steeds het 
gewenste is en dat het ook nog altijd haalbaar is om daarmee de doelen 
te realiseren. Ver vooruitkijken en anticiperen is hiervoor dus nodig. 

 

 
Het gaat vooral om maatregelen die gericht zijn op de manier van werken binnen het programma en met de omgeving. Denk aan 
het intensiveren van het werk aan een activiteit om op tijd klaar te zijn en eventuele vertraging in te lopen. Andere maatregelen 
kunnen gericht zijn op de samenwerking en motivatie in het team. Of op het inzetten van medewerkers uit een flexibele schil 
(bijvoorbeeld bij ziekte). Het uitbesteden van activiteiten kan ook tot de mogelijkheden behoren, bijvoorbeeld wanneer de 
kwaliteit of beschikbaarheid van eigen mensen te beperkt blijkt en het noodzakelijk is dat de activiteiten tijdig worden gerealiseerd. 
Interventies kunnen ook gericht zijn op het draagvlak voor het programma onder de managers in de organisatie of op spelers 
buiten de organisatie om te zien waar je belangen kunt verbinden.  
 
Vaak komt het hier aan op de manier waarop de programmamanager en de inspanningsleiders hun rol invullen en hoe zij mensen 
zover krijgen dat alsnog wordt gerealiseerd wat was bedacht. Althans, wanneer dat nog steeds wenselijk en mogelijk is. Anders is 
bijsturing überhaupt niet aan de orde. Het is vaak moeilijker om iets dat verkeerd dreigt te gaan weer op het goede pad te krijgen, 
dan om te accepteren dat het verkeerd gaat en vervolgens opnieuw te plannen hoe om te gaan met de nieuwe situatie.  
 

Herplannen 
Een tweede mogelijkheid is doelen of inspanningen te herplannen. 
Daarmee verandert er inhoudelijk niets, maar pas je de planning, de 
volgorde der dingen, de prioritering in de tijd of de tijdsmarges aan. Dit 
doe je bijvoorbeeld, omdat het niet meer mogelijk (b)lijkt om het 
programma op het bedachte pad te houden of bij te sturen. Of omdat je 
tot het inzicht bent gekomen dat het eerdere plan niet realistisch en 
wenselijk is.  
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Er zijn twee soorten maatregelen te onderscheiden om een programma te herplannen. Bij verschuiven.verplaats je de start van 
een inspanning of het werken aan een doel naar voren of achteren in de tijd. Kortom, vervroegen of verlaten. Zo’n maatregel kan 
bijvoorbeeld nodig zijn als de organisatie er nog niet aan toe is of wanneer een bepaald deel van het programma dusdanig veel tijd 
en energie vraagt dat deze onvoldoende beschikbaar is voor een ander deel. Versnellen of vertragen heeft te maken met  
maatregelen om een al gestarte inspanning eerder of later af te ronden dan gepland of een doel eerder of later te willen bereiken 
dan beoogd. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer andere, gerelateerde activiteiten eerder moeten starten of wanneer bepaalde 
doelen eerder moeten worden bereikt dan gepland.  
 
Is bijsturen niet meer mogelijk of wenselijk, dan kan herplannen uitkomst bieden. We zien vaak dat hier vrij snel naar gegrepen 
wordt, zonder dat de mogelijkheden van bijsturen volledig zijn benut.  
 

Herprogrammeren 
Een derde optie is herprogrammeren met een inhoudelijke aanpassing. 
Dit kan nodig zijn als de opdrachtgever extra activiteiten of doelen wil 
toevoegen of het ambitieniveau verhoogt of verlaagt. Of bijvoorbeeld 
wanneer een inspanning minder effectief is dan bedacht. We 
onderscheiden drie soorten maatregelen om een programma te 
herprogrammeren. 

 

 
Je kunt onderdelen uit het programma verwijderen, bijvoorbeeld wanneer blijkt dat een bepaalde inspanning onvoldoende effect 
sorteert of een doel niet meer relevant is. Een andere mogelijkheid is onderdelen uit het programma inhoudelijk aanpassen, denk 
aan het veranderen van het beoogde resultaat van een project of het bijstellen van een doel. Je kunt ook onderdelen aan het 
programma toevoegen, bijvoorbeeld door nieuwe projecten in te zetten of nieuwe doelen op te nemen. 
 
Soms moet zelfs het hele programma over de kop, omdat de bedachte strategie niet goed genoeg blijkt te zijn. Dat kan ermee te 
maken hebben dat niet de goede hefbomen voor verandering zijn gekozen of dat de verkeerde hypothese over de aard van de 
doelgroep zijn gesteld. Alle elementen die wij hebben benoemd in het hoofdstuk Programmeren kunnen hier dus opnieuw aan de 
orde komen. Herprogrammeren is wat ons betreft pas aan de orde wanneer bijsturen of herplannen niet meer mogelijk of 
wenselijk is of wanneer de veranderingen zo groot zijn dat die opties geen soelaas bieden. 
 

Niets doen  
Het is ook mogelijk niets te doen. Het programma loopt zoals gewenst. 
De doelen komen op zo’n wijze dichterbij dat de opdrachtgever 
tevreden is en ingrijpen niet nodig is. De conclusie kan ook zijn dat 
ingrijpen geen bijzondere winst voor de uitvoering van het programma 
oplevert, maar wel veel kost of juist extra gedoe oplevert. Mogelijk vindt 
de opdrachtgever de afwijking van het plan ook wel prima. In feite 
accepteert hij dan de nieuwe situatie of de situatie die ontstaat. 

 

 

Stoppen 
De laatste en meest extreme maatregel is om te stoppen met het 
programma. Dat gebeurt uiteraard wanneer de doelen zijn behaald. 
Stoppen kan ook voortijdig nodig zijn, bijvoorbeeld als de doelen niet 
meer belangrijk zijn voor de opdrachtgever. Een andere optie is dat de 
opdrachtgever er geen programma meer voor over heeft om de doelen 
na te streven. Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat het programma niet 
effectief is in het nastreven van de doelen, er geen perspectief meer is 
op verbetering en de voorgaande maatregelen geen oplossing hebben 
geboden. Het lukt dan dus niet meer om er nog iets van te maken.  
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Bij de keuze voor een maatregel stel je de vraag wie ervoor verantwoordelijk is en of diegene voldoende middelen en 
mogelijkheden (waaronder mandaat) heeft om de actie uit te voeren. Ons uitgangspunt is om verantwoordelijkheden zo laag 
mogelijk te laten liggen. Gaat het om de situatie in een project, laat het dan in eerste instantie aan de projectleider om de goede 
keuzes maken. Houd beslissingen op inspanningsniveau vooral in de gaten vanuit de effecten op het programma. 

9 Nemen van maatregelen, evalueren en actualiseren 
 
Uiteindelijk komt het aan op het daadwerkelijk nemen van maatregelen om het programma weer goed te laten verlopen. Louter 
uitvoeren is daarbij eigenlijk onvoldoende. Het is ook zaak om oog te hebben voor het effect ervan en daarvan te leren. Daarmee 
kun je beter bepalen wat nog meer nodig is en inschatten of het slim is een maatregel nogmaals in te zetten, wanneer zich de 
gelegenheid daarvoor voordoet. Je actualiseert ook van tijd tot tijd de stuurplannen zodat ze passen bij de nieuwe situatie.  
 

Nemen van maatregelen  
Een programmamanager is voortdurend bezig met het nemen van allerlei maatregelen, bewust en onbewust. In veel gevallen gaat 
het daarbij om een combinatie van allerlei interventies uit de verschillende categorieën die we hiervoor noemden. Soms groots, 
meeslepend en programmabreed. Soms klein, indringend en gericht op het individuele functioneren van medewerkers in het 
programma. Het is een voortdurend wikken en wegen wat in welke situatie verstandig is om te doen. Dat gaat lang niet altijd zo 
gepland en gestructureerd als wij hiervoor beschreven. Gelukkig maar, het hoeft ook niet. Het komt regelmatig voor dat er 
impulsief, ad hoc en intuïtief moet worden besloten, on the spot, binnen de kaders van het plan. Dat is waar het leiderschap van de 
programmamanager komt kijken.  
 

Evalueren en actualiseren  
Kijk ook eens naar het effect van je maatregelen en leer daarvan. Zo kun je later beter overwegen welke aanvullende of andere 
acties nodig zijn en beoordelen of het slim is een maatregel nogmaals in te zetten, mocht zich de gelegenheid voordoen. Sta van 
tijd tot tijd stil bij de vraag wat de impact is van wat je doet om het programma goed te laten lopen. Worden er stokpaardjes 
bereden of zijn er mogelijkheden om je interventierepertoire op te rekken? 
 
De laatste stap is het actualiseren en bijstellen van het stuurplan als de omstandigheden dusdanig zijn veranderd dat het plan niet 
meer past bij de situatie. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een programma in een nieuw stadium of fase terecht komt of een 
wanneer in een volgende stap andere besturingscriteria van belang zijn. Het kan ook nodig zijn, wanneer de eisen vanuit de 
opdrachtgever zo sterk veranderd zijn dat het sturen op andere aspecten belangrijker wordt.  
 
Zo kan het nodig zijn om aan het begin van een programma extra gas te geven op de realisatie van de inspanningen, om ervoor te 
zorgen dat er snel (tastbare) resultaten worden geboekt (tempo). Daarmee wordt het voor betrokkenen zichtbaar wat de 
meerwaarde van het programma is en kan het draagvlak groeien (haalbaarheid). Later wordt het tempo dan weer verlaagd ten 
gunste van bijvoorbeeld de doeltreffendheid: minder focus op quick wins, meer aandacht voor duurzame effecten. 
 
Het bijstellen van het plan leidt ertoe dat steeds met een realistisch en onderbouwd plan wordt gestuurd. Zo wordt het programma 
bijvoorbeeld nooit te laat afgerond, maar op een nieuwe einddatum. Het programma wordt daarmee  ook nooit te duur of 
inefficiënt, je krijgt een nieuwe begroting en businesscase.   

 

10 Ter afsluiting, besturen is vooruitzien! 
 
Met dit hoofdstuk hebben we houvast proberen te geven bij het besturen van een programma, zodat je grip krijgt en houdt op de 
voortgang en weet welke maatregelen je kunt nemen. De zeven stappen maken het concreet en overzichtelijk. Aan de hand van de 
besturingscriteria wordt duidelijk hoe je inzicht krijgt in de voortgang. Daarmee vormt de programmamanager zich een helder 
beeld over hoe te sturen als het anders loopt dan voorzien. 
 
Het besturen van een programma is geen eenvoudige zaak, zo is hiervoor wel gebleken. Meestal ziet de praktijk er ook anders uit, 
omdat de aandacht vooral uitgaat naar de inhoud van het programma. En dan vooral naar het doen van allerlei interessante 
projecten. Dat geldt in het bijzonder voor programmamanagers die zijn doorgegroeid vanuit de inhoud en daarin ook hun passie 
vinden. Besturen voelt dan al snel als bureaucratie en gedoe. Toch is het een cruciaal onderdeel binnen programmamanagement.  
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Het zal geen verbazing wekken dat er de nodige valkuilen liggen. We noemen er een paar: 
 

• De programmamanager is meer bezig spreadsheets dan met mensen. 
• De aandacht voor het meten en monitoren neemt de energie voor de inhoud weg. 
• Bij het interpreteren van de voortgang is geen ruimte voor meningen, alleen voor feiten. 
• Vanwege ongeduld over het uitblijven van effecten stuurt de opdrachtgever vooral op projectresultaten. 
• Een dominante sturing op kosten en planning. 
• De mensen die het werk moeten doen worden niet betrokken bij de besturing. 
• De programmamanager moet veel (analyseren, enzovoort), maar mag niets. In elk geval niet sturen. 

 
Misschien wel de belangrijkste valkuil is om alleen de rationele kant van het besturen te belichten en te focussen op feiten en 
cijfers: meten=weten. Onderzoek en praktijk wijzen uit dat mensen slechts beperkt beslissingen nemen op basis van scherpe 
analyses, plussen en minnen, (on)waarheden en heldere afwegingskaders. Daar gaan we in het hoofdstuk Beslissen dieper op in. 
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