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Thema 4: Beslissen 
 

Hoe geef je besluitvorming in en over een programma vorm? 
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Over dit hoofdstuk 
 
Tijdens een programma moet je veel beslissingen nemen. Welke activiteiten starten we op? Hoe gaan we 
om met nieuwe ontwikkelingen? Gaan we door op de ingezette koers? Dit soort keuzes wil je het liefst op 
een zorgvuldige manier maken. Het vraagt duidelijkheid over wie welke beslissingen neemt en op welke 
manier de besluitvorming verloopt. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op het thema beslissen. 
 
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 
 
Gedurende de looptijd van een programma moet je veel beslissen. Welke activiteiten starten we op? Hoe gaan we om met nieuwe 
ontwikkelingen? Gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien verleggen? Dit soort keuzes wil je het liefst op 
een zorgvuldige manier maken. Het vraagt duidelijkheid over wie welke beslissingen neemt en op welke manier de besluitvorming 
over het programma verloopt. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op het thema beslissen. 
 
Goede besluitvorming zorgt voor helderheid: mensen weten waar ze aan toe zijn. Dit betekent onder meer dat de opdrachtgever 
op gezette tijden zijn licht laat schijnen over de voortgang van het programma en keuzes maakt. Zeker aan het eind van een 
stadium of een fase daarbinnen heeft hij de taak te besluiten over wat er is gedaan en bereikt en al dan niet in te stemmen met het 
voorstel van de programmamanager voor de aanpak van het volgende stadium of de volgende fase. 
 
De programmamanager heeft een belangrijke rol in de besluitvorming in en over een programma. Hij regisseert, creëert de goede 
momenten en zorgt voor duidelijkheid over de vraag wie welk besluit neemt. Sommige beslissingen neemt hij zelf. Hij ondersteunt 
het besluitvormingsproces met beslisdocumenten, die ervoor moeten zorgen dat helder is waarover besloten wordt, waar een 
besluit op gebaseerd is, hoe de belangen liggen, welke alternatieven er zijn en wat de consequenties zijn voor het vervolg.  
 
Besluitvorming is zeker niet alleen 
een kwestie van een bewust, gepland 
en gestuurd proces. Veel keuzes 
worden onbewust en ongepland 
gemaakt. Bovendien wordt de 
besluitvorming van alle kanten 
beïnvloed. Van een 
programmamanager vraagt dat ook 
gevoel voor de minder zichtbare kant 
van besluitvorming en de impact die 
dit heeft voor zijn handelen. Ook die 
kant belichten we in dit hoofdstuk. 
  
Beslissen is het derde thema bij het 
managen van programma’s.  

 

Figuur 4.1 De acht thema’s en vier stadia van de programma-aanpak 

 

Centrale vraag in dit hoofdstuk 
 In dit hoofdstuk staat deze vraag centraal:   

 
We kijken ook naar vragen als: welke beslissingen zijn er zoal te nemen? Wie heeft welke rol in de besluitvorming? En waar moet je 
aandacht aan besteden bij het maken van keuzes?  
 
De kernboodschap: expliciteer hoe de besluitvorming in en over je programma verloopt en wie daarin welke rol en 
verantwoordelijkheid heeft. Zorg ervoor dat beslissingen je niet ‘overkomen’. Weet echter dat besluitvorming niet alleen bewust, 
gepland en gestuurd plaatsvindt, maar voor een groot deel ook onbewust, ongepland en ongestuurd.  
 

Hoe dit hoofdstuk is opgebouwd 
Voordat we meer de diepte ingaan, verhelderen we eerst wat we verstaan onder beslissen en waarom het belangrijk is daar 
aandacht aan te besteden in programma’s. Vervolgens reiken we zeven activiteiten aan waarmee je de besluitvorming in en over 
een programma vorm kunt geven. Die activiteiten werken we in dit hoofdstuk verder uit. 

Hoe geef je besluitvorming in en over een programma vorm? 
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2 Waar gaat het om bij ‘beslissen’? 
 
Wat bedoelen we met beslissen in de context van een programma? We introduceren een aantal uitgangspunten en activiteiten die 
je kunt gebruiken om de besluitvorming vorm te geven en je te oriënteren op je eigen rol daarbij.  
 

Beslissen: besluiten nemen over doorgaan, aanpassen of stoppen 
Een programma is een complexe, doelgerichte opgave die vaak onder onzekere en veranderende omstandigheden moet worden 
gerealiseerd. Prioriteiten wijzigen onder invloed van nieuwe inzichten of ontwikkelingen, spelers komen en gaan en inspanningen 
lopen altijd anders dan verwacht. Het programmaplan loopt in de praktijk nooit zoals oorspronkelijk zo mooi was bedacht. Dat 
vraagt om het nemen van allerlei grote en kleine beslissingen over hoe hiermee om te gaan.  
 
Tijdens een programma neem je het liefst bewuste, heldere en gedragen beslissingen over starten, doorgaan, aanpassen en 
beëindigen van het programma en van onderdelen. De betrokkenen, zoals de programmamanager en de projectleiders, krijgen 
daarmee al dan niet de ruimte aan de slag te gaan tot zich een volgend beslismoment aandient. Goede besluitvorming draagt bij 
aan helderheid, eenheid, draagvlak en steun voor het programma. Het is de kunst betrokkenen daarbij op de goede manier te 
betrekken en hun kennis, standpunten en belangen zorgvuldig af te wegen zonder in een eindeloos proces terecht te komen. 
 
Een programma vormt een aaneenschakeling van allerlei beslismomenten. Bij elk programma moet je opnieuw nadenken over de 
vraag hoe het besluitvormingsproces voor die specifieke opgave er het beste uit kan zien. Er zijn te veel variabelen om één 
gestandaardiseerd proces voor alle programma’s te maken. Bovendien kent elke organisatie zo zijn eigen rituelen op dit vlak.  
 

 

Beslissen 
Beslissen is het geheel van werkzaamheden gericht is op het laten nemen van tijdige en juiste besluiten over het programma of 
specifieke onderdelen daarbinnen, door degene(n) die daarvoor bevoegd zijn. Dit moet eraan bijdragen dat het programma met 
voldoende helderheid, onderbouwing, eenheid en draagvlak kan doorgaan, aangepast of gestopt wordt, in het licht van de 
ambitie. 

 

 
Onder een beslissing verstaan wij hetzelfde als een besluit: een keuze tussen alternatieven om iets op een bepaalde manier te 
doen, als resultaat van een proces van afwegen en beïnvloeden dat bewust én onbewust plaatsvindt. Kenmerken van een besluit 
zijn onder meer de mate van eenduidigheid, uitlegbaarheid, acceptatie, juistheid, uitvoerbaarheid en tijdigheid. 
 
Besluitvorming kent allerlei facetten. Denk aan inhoudelijke, procesmatige, procedurele, methodische, organisatorische, sociaal-
psychologische, politieke, juridische, financiële en maatschappelijke facetten. Over het nemen van besluiten en het maken van 
keuzes bestaat dan ook een brede aanbod aan literatuur, waarvan wij op deze plek maar een fractie kunnen laten terugkomen. We 
volstaan met een aantal relevante concepten en verwijzen op diverse plekken naar andere bronnen. 
 

Besluitvorming is een complex proces 
Besluitvorming heeft een formele, gestuurde en geplande 
kant en een informele, ongestuurde en ongeplande kant. 
Voor een deel is besluitvorming bewust vorm te geven, te 
sturen en te plannen. Sterker nog, als dat niet zou 
gebeuren, zou het een zooitje worden en weet op een 
gegeven moment niemand meer waar hij aan toe is. Voor 
een ander deel verloopt besluitvorming echter helemaal 
niet zo gestructureerd. Besluitvorming in programma’s 
speelt zich nu eenmaal af in beweeglijke, gevoelige en 
onvoorspelbare omgevingen, met vaak veel verschillende 
mensen en partijen. Besluitvorming kan al met al dus een 
behoorlijk complex proces zijn. 

 

Figuur 4.2: Besluitvorming tussen uitersten 
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Probleemdefinities en percepties van oplossingen en alternatieven verschuiven in de tijd, net als het draagvlak dat ervoor bestaat. 
Er is veel gelaagdheid, ambiguïteit en interactie. Bovendien staat de ruimte voor de programmamanager om over bepaalde 
onderwerpen te beslissen regelmatig ter discussie. Zeker in organisaties waarvoor programmamanagement nieuw is en die nog 
sterk hiërarchisch denken en werken. Organisaties waarbij het primaat nog vooral bij ‘de lijn’ ligt.  
 
Kingdon (2010) heeft het in dit verband over het 
policy window. Daarbij gaat het om het 
bijeenbrengen van drie stromen: de 
problemenstroom (toenemend aantal inbraken in 
een gemeente), de oplossingenstroom (nieuwe 
preventieve aanpakken, bereidheid tot 
samenwerken) en de politiek-bestuurlijke stroom 
(politiek-bestuurlijke wil om er iets aan te doen). Als 
deze stromen elkaar grotendeels overlappen, kan 
een policy window ontstaan: een moment om tot 
besluitvorming te komen. 

 

Figuur 4.3: Policy window als moment voor besluitvorming 

 
De kunst is de stromen zo te beïnvloeden dat ze dichter bij elkaar komen en op het juiste moment gekoppeld kunnen worden. 
Je staat dus voor de uitdaging een balans te vinden tussen formele, gestuurde, geplande en bewuste besluitvorming aan de ene 
kant en informele, ongestuurde, ongeplande en onbewuste besluitvorming aan de andere kant. Denk niet dat alles te vangen is in 
schema’s en procedures, maar laat ook niet alles open. Verwacht niet dat je alles kunt sturen, maar geef je ook niet over aan de 
waan van de dag. Dit vraagt bewustzijn van de eigen positie in het krachtenveld rond het programma. 
 
Als regisseur van de besluitvorming heb je baat bij een denkkader dat helpt in deze situatie te handelen. Procesmanagement biedt 
dan houvast (zie onder meer Bekkering en Walter, 2013). Hierbij gaat het om het denken in termen van ruimte scheppen 
(divergeren), ruimte invullen (convergeren) en stollen (consolideren), vaak meerdere malen achter elkaar (zie figuur 4.4). Zo komt 
een besluit stapsgewijs dichterbij tot het een haalbare, realiseerbare vorm heeft en kan rekenen op voldoende draagvlak. 
Je kunt bij zo’n proces gebruik maken van de zeven ‘regievariabelen’, de 7-T's:  

• Thema: bepaal de onderwerpen en kader ze af. Dit vraagt om bewust kiezen welke thema’s ter sprake moeten komen en 
welke thema’s je moet vermijden. 

• Timing: kies de juiste momenten. Hierbij gaat het om het goed kiezen van een moment om een bepaald onderwerp in 
besluitvorming te brengen of een thema te agenderen. 

• Tempo: bepaal de snelheid. Op tempo stuur je door bewust de voortgang te versnellen of juist te vertragen en daarmee 
partijen de kans te geven aan te haken. 

• Toegang: selecteer de deelnemende partijen. Dit gaat om het bewust wel of niet betrekken van bepaalde mensen en 
partijen bij een bepaald beslismoment. 

• Toneel: creëer een juiste omgeving. Sfeer is belangrijk. Daarom is de (fysieke) omgeving waarin de besluitvorming kan of 
moet plaatsvinden een van de zeven regievariabelen. 

• Toon: communiceer passend. Deze variabele heeft te maken met de manier van communiceren en de gebruikte taal. 
Creëer je een crisissfeer of een oase van rust? 

• Tol: wees bewust van ieders bijdrage. Het zevende stuurmiddel is de tol die mensen moeten ‘betalen’ voor de opbrengst 
die ze verwachten van het proces. 

 
Hiernaast spelen nog twee andere T’s een rol in 
procesmanagement, maar die zijn te weinig 
beïnvloedbaar om als regievariabelen te gebruiken. 
Het gaat dan om tijdgeest en toeval.  
 
Toeval biedt kansen en tijdgeest (ook wel 
onderstroom genoemd) maakt het mogelijk 
bepaalde thema’s op bepaalde momenten in te 
brengen. Maar tijdgeest maakt het soms ook 
onmogelijk een idee verder te ontwikkelen. 

 

Figuur 4.4: Afwisselend divergeren en convergeren in een proces 
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Beslissen aan de hand van zeven activiteiten 

Om de besluitvorming in een programma vorm te geven, onderscheiden wij verschillende activiteiten die onder meer geïnspireerd 
zijn door de 7 T’s van procesmanagement. Het spreekt voor zich dat besluitvorming in de praktijk nooit een kwestie is van deze 
activiteiten in deze volgorde doorlopen. Ze zijn in de praktijk ook zelden als afzonderlijke stappen herkenbaar. Het gaat ons er 
vooral om dat je een idee krijgt waar je aandacht aan moet besteden bij het nemen van beslissingen in een programma. 
 

 

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

 

 

3 Identificeren welke beslissingen er te nemen zijn  
 
Om de besluitvorming in een programma goed te kunnen inrichten, is het nodig te weten welke (soort) besluiten er te nemen zijn 
en om per beslissing te bepalen: waar gaat het wel en niet over? Natuurlijk zijn er eindeloos veel keuzes te maken. Die willen we  
niet allemaal beschrijven. Wel lichten we er een paar belangrijke uit.  
 
De programmastadia en fases, die we in het hoofdstuk Programmeren 
hebben beschreven, bieden hierbij houvast. We hebben vier stadia 
onderscheiden: oriëntatie, opbouw, uitvoering en afbouw. Vooral het 
uitvoeringsstadium wordt vaak weer onderverdeeld in kortere fases, 
omdat dit stadium in de regel vaak vrij lang duurt. 
 
De overgangen tussen de stadia en de fases zijn de momenten waarop 
belangrijke besluitvorming plaatsvindt over het wel of niet doorgaan 
en over de manier waarop dat dan gebeurt. Daarnaast zijn er 
natuurlijk nog heel veel andere beslissingen en beslismomenten 
gedurende de looptijd van een programma. Aan het eind van deze 
paragraaf komen we daar nog even op terug. 

 

Figuur 4.5: Beslismomenten tijdens een programma 

Keuze voor oriëntatie op een opgave: pakken we dit op? 
Een van de eerste beslissingen is de keuze om een opgave serieus te onderzoeken en te oriënteren op de vraag welke manier van 
werken daarbij past. Over het belang en de consequentie van de keuze voor een specifieke manier van werken, waaronder de 
programma-aanpak of een andere aanpak, hebben we in het hoofdstuk Kiezen het nodige gezegd: kies bewust. Dit stadium start 
met een oriëntatieopdracht waarmee de betrokkenen het mandaat krijgen om aan de slag te gaan.  
Het nemen van deze beslissing heeft consequenties voor het vervolg. Je gaat dingen wel of niet doen of op een andere manier. Je 
kiest met elkaar om een bepaalde situatie (‘veel huiselijk geweld’, ‘weglopende klanten’) niet te laten voortbestaan of iets anders 
te willen dan wat er nu is (‘vernieuwing in het productassortiment’). Zo’n beslissing is een erkenning van een probleem of ambitie 
en een explicitering van het voornemen daar werk van te maken. Het is daarmee de eerste belangrijke stap.  
Door de enorme drukte in organisaties is het cruciaal goede prioriteiten te stellen. Portfoliomanagement kan daarbij helpen. Een 
portfolio bestaat uit de belangrijke projecten en programma’s in een organisatie of een onderdeel daarvan. Dit biedt inzicht in wat 
er allemaal loopt, in de ruimte voor nieuwe programma’s en in de risico’s die daarmee gepaard gaan. Wanneer blijkt dat er te 
weinig ruimte is voor iets nieuws en er geen bereidheid is om iets anders te schrappen, begin er dan niet aan.  
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Keuze voor oriëntatie op een opgave 
Bij deze beslissing gaat het om inzicht en keuzes op vragen als: 

• Erkennen we dit probleem of omarmen we deze (globale) ambitie? 
• Welke prioriteit geven we dit dan naast alle andere prioriteiten? 
• Als we ook dit vraagstuk bij de kop pakken, ten koste waarvan gaat dat dan? 
• In wiens portefeuille valt dit? Wie is hiervan de meest logische eigenaar? 
• Wie is een geschikte kandidaat om het oriëntatieproces te regisseren (kwartiermaker)? 

 

 
Keuze voor opbouw van een programma: maken we er een programma van? 

Een volgende belangrijke beslissing ligt aan het eind van oriëntatiestadium en daarmee ook aan het mogelijke begin van het 
opbouwstadium. Dit klinkt als een helder moment, maar dat is het in de praktijk lang niet altijd. Het oriëntatie- en opbouwstadium 
zijn in theorie wel goed van elkaar te onderscheiden, maar lopen in programma’s vaak door elkaar. Het hangt er vooral vanaf hoe 
bewust de organisatie de keuze wil maken om een bepaalde opgave aan te pakken en er een programma van te maken. 
Bij een ‘ja’ kies je er met elkaar voor om programmatisch te gaan werken. De consequenties daarvan zijn bijvoorbeeld dat je meer 
dan gemiddeld aandacht besteedt aan het specificeren en monitoren van doelen en aan het sturen op de samenhang van 
activiteiten. Ook het vormgeven van rollen en samenwerking tussen mensen en organisaties krijgt extra nadruk. Het programma 
moet zich namelijk gaan verhouden tot de permanente organisatie(s) waarin of waarmee het plaatsvindt. 
Neem het startpunt van een programma serieus als een besluit. Niet alleen als een keuze om dát programma te gaan doen, maar 
ook om andere dingen dus niet (meer) te doen. Bijvoorbeeld omdat daar geen capaciteit meer voor is of omdat het geen prioriteit 
krijgt. Het voorkomt ook dat iedereen zomaar wat gaat doen en het  vermindert irritatie omdat onduidelijk is hoe het programma 
zich verhoudt tot lopende werk. Het kan het ook veel energie losmaken: we gaan die klus (eindelijk) aanpakken! 
 

 

Keuze voor opbouw van een programma 
Bij deze beslissing gaat het om inzicht en keuzes op vragen als: 

• Wat zijn de eerste beelden bij de ambitie, de doelen en hun haalbaarheid? 
• Hoe belangrijk en urgent is het en wat gebeurt er als we niets doen? 
• Welke manieren van werken zijn mogelijk en wat mogen we daarvan verwachten? 
• Hoe verhoudt dit mogelijke programma zich tot eveneens lopende (verander)initiatieven? 
• Wie zijn de beoogd opdrachtgever, programmamanager en belangrijkste stakeholders? 

 

 
De samenvatting van de kern van de opgave wordt beschreven in het programmavoorstel. Het Program Canvas is daarbij zeer 
behulpzaam. Daarnaast wordt een opbouwplan of voorbereidingsplan gemaakt, dat beschrijft op welke manier het 
opbouwstadium wordt aangepakt. Dit is zeker nuttig als het om een groot programma gaat waarvoor de periode van opbouwen 
een tijdje duurt. Is het besluit om niet verder te gaan, dan maakt de kwartiermaker een afrondende reflectie. 
 

Keuze voor een bepaalde opzet van het programma: waar gaan we voor? 
Aan het eind van het opbouwstadium en het mogelijke begin van het uitvoeringsstadium is er weer een beslismoment. Nu gaat het 
om de keuze een bepaalde opzet voor het programma te omarmen. Het team dat het programma heeft vormgegeven legt een 
programmaplan (of programmacontract, programmadefinitiedocument) ter besluitvorming voor waarin het fundament van het 
programma is beschreven. Van daaruit volgt een faseplan voor de volgende fase. 
Zoals we al in het hoofdstuk Programmeren schetsten, zijn er doorgaans veel wegen die naar Rome leiden. De betrokkenen kunnen 
fundamenteel verschillen over alle aspecten die met de inhoud van het programma te maken hebben. Het kan zelfs nog maar de 
vraag zijn of Rome de goede bestemming is. Bovendien doen de rolverdeling en samenwerking vaak ook nog het nodige stof 
opwaaien. Voldoende stof om met elkaar te bespreken dus. 
Je kunt ervoor kiezen om een programma helemaal uit te werken voordat je gaat beginnen. De praktijk wijst uit dat dit niet altijd 
kan of gewenst is. Vaak loopt er al van alles wat onder de scope van het programma blijft doorlopen en waar je op moet springen 
als ware het een rijdende trein. Ook zal een opdrachtgever vaak al dingen willen starten voordat het programma helemaal 
uitgedacht is. Het besluit over de opzet van een programma wordt dan in stappen genomen. 
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Keuze voor een bepaalde opzet van het programma 
Bij deze beslissing gaat het om inzicht en keuzes op vragen als: 

• Wat willen we nu precies bereiken en wanneer willen we waar staan? 
• Wat is onze programmastrategie en wat gaan we wanneer ondernemen? 
• Hoeveel en welke middelen (geld, tijd, mensen, systemen, enzovoort) hebben we daarvoor over? 
• Wie zijn de belanghebbenden en hoe geven we vorm aan de samenwerking? 
• Hoe organiseren en besturen we het programma en wie neemt welke beslissingen? 

 

 

Keuze voor afronding en start van fases: (hoe) gaan we door?  
In het hoofdstuk Programmeren schreven we over de fases die we binnen het uitvoeringsstadium onderscheiden. Dit kunnen 
bijvoorbeeld periodes van een jaar zijn of stappen die gekoppeld zijn aan een niveau van doelbereiking (plateau). Het einde van een 
fase vormt een goed moment om de oogst op te maken en te bepalen of en hoe verder wordt gewerkt aan het programma. De 
afronding en start van elke fase vormt dus eveneens een beslismoment op programmaniveau.  
 
Elk beslismoment aan het eind van een fase is een beoordelingspunt van de 
uitkomsten van wat tot zover is bereikt. Voordat de opdrachtgever over het 
faseplan voor de volgende fase beslist, legt hij dat plan naast het 
programmaplan. Een beslispunt is ook het formele startpunt voor de volgende 
fase. En het is een wijzigingspunt: een moment waarop majeure wijzigingen 
kunnen worden aangebracht in het programma (iets wat overigens niet alleen is 
voorbehouden aan het einde van een fase).  
Op een gegeven moment moet ook het programmaplan worden bijgesteld op 
basis van de geboekte voortgang, de opgedane ervaringen en inzichten en de 
tussentijds genomen besluiten. Houd voorstellen voor wijzigingen en besluiten 
daarover zorgvuldig bij in een logboek, zodat ze altijd zijn terug te vinden en een 
collectief geheugen wordt opgebouwd vanuit het verleden. Besluiten tot een 
majeure wijziging van het programmaplan kan ook een faseovergang markeren. 

 

 
Bij het bijstellen van het plan vergelijk je het met de vorige versie. Daarin staan namelijk de overwegingen voor de aanpak tot dat 
moment. Bekijk hoe beide plannen zich tot elkaar verhouden, waar de verschillen zitten, wat die verschillen verklaart, waarom 
bepaalde overwegingen niet meer geldig zijn, en wat dit betekent voor de oorspronkelijke ambitie. Zie dit moment dus ook als een 
expliciet leermoment, zodat de kwaliteit van de planvorming over het programma steeds beter wordt.  
Om voeding te krijgen voor het programmaplan, het faseplan en de besluitvorming erover te ondersteunen, is het slim zo nu en 
dan audits, reviews of fresh-ups uit te voeren. Hier gaan we verderop in dit hoofdstuk dieper op in. 

 
 

Keuze voor afronding en start van fases 
Bij deze beslissing gaat het om inzicht en keuzes op vragen als: 

• Zijn we tevreden met wat er is bereikt en sluiten we de voorgaande fase af? 
• Op welke punten wijkt de voortgang af van het oorspronkelijke plan? 
• Wat vinden we van die afwijking en wat leren we hiervan voor de toekomst? 
• Willen we doorgaan en zo ja, wat is dan het plan voor de volgende fase? 
• Is het programmaplan nog steeds geldig en actueel of moet dit worden bijgesteld? 

 

 
Keuze voor start, einde en bijsturing van inspanningen: willen we dit (nog steeds)? 

Ook over het starten, beëindigen en bijsturen van inspanningen moeten beslissingen worden genomen. Daarvoor gelden 
soortgelijke principes als voor het programma als geheel, maar op een ander abstractieniveau. Beslissingen over de inspanningen 
zijn meer gericht op de bijdrage aan de doelen, beoogde uitkomsten of resultaten en tussentijdse opbrengsten. De beoordeling 
vindt plaats op basis van het programmaplan, faseplan, inspanningsplan en aan de hand van de gekozen besturingscriteria. 
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Voor besluitvorming over projecten is een uitgebreide body of knowledge beschikbaar, waarnaar we op deze plek verwijzen. 
Beslissingen hebben minimaal betrekking op de start, faseovergangen en beëindiging. Specifiek gaat het om de mate van realisatie 
ten opzichte van het beoogde resultaat, de beheersing op tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. Voor een programma komt 
daar de vraag bij naar de bijdrage aan de doelen. Projectplannen en beslisdocumenten bieden hiervoor de basis.  
Minder duidelijk is de besluitvorming over routines. Als het goed is, is tijdens het programmeren bepaald welke bijdrage vanuit de 
routines wordt geleverd aan de doelen of de inspanningen. De tussentijdse besluitvorming daarover is echter lastiger af te bakenen 
dan bij een project en meer verstrengeld met die van de permanente organisatie. Het is vooral zaak helder te hebben waar men 
vanuit het programma over beslist (als dat überhaupt al aan de orde is), waarover het lijnmanagement aan zet is, en waarover 
gezamenlijke beslissingen worden genomen. Meestal wordt hiervoor de jaarlijkse planning- en controlcyclus gebruikt. 
Voor inspanningen met een meer improviserend en experimenterend karakter ligt besluitvorming weer anders. De 
onvoorspelbaarheid hiervan - zowel qua uitkomst als qua weg daarheen - maakt dat beslissingen moeilijker vooruit zijn te te 
plannen. Besluitvorming vraagt een hogere tolerantie voor onzekerheid. Het gaat meer om loslaten dan om vastpakken. 
Voorstellen voor beslissingen komen meestal meer ad hoc tot stand en zijn vooral gericht op het beschikbaar stellen van middelen. 
 

 

Keuze voor start, einde en bijsturing van inspanningen 
Bij deze beslissing gaat het om inzicht en keuzes op vragen als: 

• Wat is de toegevoegde waarde van deze inspanning voor het programma?  
• Waarom zouden we deze inspanning nu starten en niet pas later? 
• Gaan we akkoord met tussentijdse resultaten en opbrengsten?  
• Op welke aspecten moeten we deze inspanning tussentijds bijsturen?  
• Wat zijn de consequenties van wijzigingen, bijvoorbeeld voor geplande capaciteit? 
• Willen we hiermee doorgaan of kunnen we hier beter mee stoppen? 

 

 

Keuze voor beëindiging van het programma: hoe bouwen we af? 
De laatste besluiten gaan over de beëindiging van het programma. Die wordt ingezet bij de overgang van het uitvoerings- naar het 
afbouwstadium. Voorafgaand hieraan is een laatste review gehouden. Samen met het team is de oogst van het programma 
opgemaakt, vergeleken met het laatst geldende programmaplan en afgewogen tegen relevante ontwikkelingen die zich sindsdien 
hebben voorgedaan. Vanuit deze laatste review maak je een afbouwplan dat richting geeft aan het afbouwstadium.  
Aan het eind van het afbouwstadium volgt het besluit tot afsluiting en de ondertekening door de opdrachtgever van het 
dechargedocument voor de leden van de programmaorganisatie. Dat is geen sinecure. Mensen hebben zich vaak jarenlang, 
intensief en emotioneel met het programma verbonden. Soms zijn ze er helemaal in gestapt, hebben ze hun functie in de 
organisatie verlaten en kunnen ze niet zomaar terug. De wijze van afronding van het programma vraagt dan ook echt aandacht.  
 

 

Keuze voor beëindiging van het programma 
Bij deze beslissing gaat het om inzicht en keuzes op vragen als: 

• Is het programma nog steeds nodig, wenselijk en mogelijk of bouwen we het af? 
• Hebben we bereikt wat we wilden bereikt en waarin zit het verschil? 
• Wat staat ons nog te doen om het programma helemaal af te ronden? 
• Wat leren we van dit programma voor volgende programma’s? 
• Verlenen we de programmamanager en zijn team decharge? 

 

 

Andere beslissingen tijdens een programma 
Uiteraard geven  we hiermee geen compleet overzicht van de beslissingen die tijdens een programma aan de orde zijn. Verre van. 
Dat is ook niet onze ambitie. Andere beslissingen kunnen deel uitmaken van de voorgaande, maar kunnen ook op zichzelf staan. 
Denk bijvoorbeeld aan keuzes over de samenwerking met bepaalde partijen, zoals leveranciers. Over hoe om te gaan met 
veranderende interne of externe omstandigheden of crises. Of over dagelijkse beslommeringen die de voortgang van inspanningen 
in de weg zitten, bijvoorbeeld de beschikbare capaciteit van medewerkers.  
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Dit soort beslissingen zijn vaak keuzes waar mensen het minst over nadenken. De meer strategische of procesmatige beslissingen 
die we hiervoor benoemden komen in aantal minder voor. Ze zijn belangrijk om goed te doen, maar het is juist de middencategorie 
van deels operationele en deels inhoudelijke keuzes die veel tijd vraagt en die opgeteld flink wat gewicht in de schaal legt. Denk 
aan beslissingen over: hoe gaan we de organisatieprocessen inrichten? Gaan we zelf maken of inkopen? Wanneer communiceren 
we hierover richting de organisatie?  
 
Daarnaast zijn er nog allerlei beslissingen die meer in de permanente organisatie liggen dan in de programmaorganisatie, maar 
waar het programma wel van afhankelijk is voor zijn voortgang. Bijvoorbeeld beslissingen met een inhoudelijk karakter over te 
kiezen technische oplossingen of standaarden. Soms kan het programma helpen om de besluitvorming op dit soort onderwerpen te 
faciliteren. Dit is een reden om voor een programma als interventie te kiezen. En soms kun je als programmamanager alleen  
bespreekbaar maken dat iets moet worden opgelost en hopen dat het snel gebeurt. 

4 Vaststellen wie welke rol heeft in de besluitvorming 
 
Besluitvorming is een proces waarbij allerlei spelers betrokken zijn die in interactie met elkaar invloed proberen uit te oefenen op 
de uitkomst van dat proces. Om het besluitvormingsproces enigszins stuurbaar te maken en te houden, moet duidelijk zijn wie bij 
welk (soort) besluit betrokken is en in welke rol. In deze paragraaf stippen we een paar uitgangspunten aan die voor de meeste 
programma’s relevant zijn. In de hoofdstukken Organiseren en Samenwerken gaan we dieper in op rollen, organisatie en omgeving. 
 

4.1  Rollen, functies en invloeden 
 
Programma’s creëren, net als projecten, een verschil tussen rollen en functies. Iemand heeft tijdelijk de rol van 
programmamanager of projectleider voor een bepaalde opgave. Hij mag dan beslissingen nemen die hij als medewerker 
waarschijnlijk niet mag nemen. Hoe dat eruitziet, is afhankelijk van de beslisruimte die hij krijgt van de organisatie, bijvoorbeeld 
over de inzet van mensen en de besteding van financiële middelen en tijd. Dat verschilt per programma. Voor de helderheid van de 
besluitvorming is het belangrijk de verhoudingen tussen rolhouders in een programma en functiehouders in de organisatie goed 
vorm te geven. We hebben het vooral over de invloed en bevoegdheden die functiehouders (met name managers) aan rolhouders 
geven. Dit kan spanning opleveren, zo leert de ervaring. Zeker in organisaties met een sterk hiërarchische cultuur vinden mensen 
het lastig invloed over te dragen aan een programma. 
 
Het geven van invloed heeft onder meer betrekking op de invloed op mensen. In het hoofdstuk Organiseren onderscheiden we 
verschillende vormen van invloed: operationele, functionele en hiërarchische invloed. Voor de besluitvorming is dit onderscheid 
relevant, omdat het gaat over het nemen van beslissingen over de inzet en het functioneren van mensen. Bij de meeste 
programma’s is vooral sprake van het afstaan van operationele invloed door de organisatie aan het programma. Dit vraagt een 
zorgvuldig gesprek tussen de betrokkenen. Een gesprek waarin iedereen ook oog heeft voor de opgave en belangen van de ander 
en bovenal voor de opgave en de belangen van de organisatie als geheel. Een belangrijke vraag daarbij is: hoe zorgen we er samen 
voor dat de organisatie (of een afdeling of team) goed het werk kan blijven doen én dat tegelijkertijd de opgave van het 
programma kan worden gerealiseerd? Wat is daarvoor nodig en hoe krijgen we het samen voor elkaar? 
 

4.2 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
 
Voor het verhelderen van de rol van betrokkenen in de besluitvorming is het behulpzaam enkele begrippen te definiëren, zoals 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Aan de hand van deze begrippen kun je de rol van de betrokkenen en hun 
onderlinge relaties vorm geven. 

• Een taak is datgene wat iemand doet, het concrete werk dat iemand verricht, in het licht van zijn verantwoordelijkheid. 
Taken maken duidelijk waar iemand zijn tijd aan besteedt en op welke manier diegene waarde probeert toe te voegen 
aan de organisatie of het programma.  

• Een verantwoordelijkheid is datgene waarop iemand aanspreekbaar is en waarover diegene ook verantwoording of 
rekenschap aflegt aan een ander. Het gaat om de afspraak of verplichting van een functionaris of rolhouder om ervoor te 
zorgen dat iets goed verloopt, tot stand komt of gerealiseerd wordt.  

• Een bevoegdheid is het bezitten van de toestemming om een handeling te mogen verrichten, al dan niet in naam van een 
ander die deze toestemming heeft gedelegeerd. Wie die toestemming niet heeft, is onbevoegd. Bevoegdheden bepalen 
iemands beslisruimte. Vaak zijn ze vastgelegd in een regeling. 
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Delegeren is het overdragen van bevoegdheden, waarbij degene die delegeert ook de verantwoordelijkheid voor de uitoefening 
van de overgedragen bevoegdheden afstaat. Mandateren is ook het overdragen van bevoegdheden, maar dan behoudt degene die 
mandateert die verantwoordelijkheid. De keuze voor delegeren of mandateren is gebaseerd op de mate waarin iemand in staat is 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden te dragen en de bereidheid van de delegerende of mandaterende om deze over te 
dragen. Hiermee samen hangt de behoefte van de delegerende of mandaterende om controle te behouden.  
 
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een rolhouder moeten met elkaar in balans zijn (Kor, 2011). Het gemakkelijkst en 
duidelijkst is de situatie waarin een programmamanager of projectleider alle benodigde bevoegdheden heeft, omdat hij daar dan 
ook verantwoordelijk voor kan zijn. In de praktijk is dat meestal niet het geval en zijn de bevoegdheden beperkter. Het maakt 
theoretisch niet uit of een programmamanager zeggenschap heeft over bijvoorbeeld geld. Als hij geen rekening kan aftekenen en 
geen eigen budget heeft, is dat niet erg. Dat is anders wanneer hij wel verantwoordelijk wordt gesteld voor het budget. Wees er 
dus alert op dat je niet een verantwoordelijkheid krijgt zonder de bijpassende bevoegdheid. 
 
Meestal beschikt een organisatie over een uitgewerkte regeling voor de verdeling van bevoegdheden en mandaten, vooral tussen 
verschillende managementniveaus. Programma’s doorkruisen dat nog weleens, al is dat afhankelijk van de aard en omvang van het 
programma en de verwevenheid met de organisatie. Hoe losser het programma ten opzichte van de organisatie staat, bijvoorbeeld 
in de vorm van een afzonderlijke, op afstand geplaatste organisatie met een eigen programmabudget, hoe makkelijker het 
definiëren van bevoegdheden en mandaten is. En hoe meer dit is verweven, bijvoorbeeld wanneer het budget deels bij de 
permanente organisatie blijft, hoe nauwer het luistert om heldere afspraken te maken. 
 

4.3 Sturende rollen in een programma 
 
In een programma onderscheiden we verschillende rollen. In het hoofdstuk Organiseren beschrijven we deze rollen uitgebreid. 
Voor de besluitvorming is het waardevol te bepalen wat de sturende rollen zijn. Dat wil zeggen of rolhouders een beslistaak en/of 
een regietaak hebben (Hetebrij, 2011). De beslistaak omvat het nemen van besluiten en het vaststellen wanneer, hoe en onder 
welke voorwaarden besluiten genomen moeten worden. De regietaak gaat over het verzorgen van het besluitvormingsproces en 
het zorgen voor samenhang tussen de inbreng van de spelers. Primair kijken we naar de rollen van opdrachtgever, 
programmamanager, bateneigenaar en inspanningsleider. Hun rollen en onderlinge verhoudingen moeten helder zijn en elke 
speler moet in staat worden gesteld de gevraagde beslissingen ook daadwerkelijk te kunnen nemen. Bijvoorbeeld door het 
toekennen van de daarvoor benodigde bevoegdheden en mandaten. 
 

Opdrachtgever 
De opdrachtgever neemt de cruciale besluiten over het hele programma. Deze gaan onder meer over grote aanpassingen, het 
alloceren van bepaalde middelen, het omgaan met majeure risico’s en issues, en het aangaan van samenwerkingen met andere 
organisaties. Afhankelijk van de verhouding met de programmamanager neemt de opdrachtgever ook beslissingen over het 
starten, doorgaan en stoppen van inspanningen. Bij voorkeur delegeert hij dat echter zoveel mogelijk aan de programmamanager. 
 
Sommige beslissingen wil of moet de opdrachtgever voorleggen aan het hoger management in de organisatie, zoals de directie of 
het bestuur. Denk bijvoorbeeld aan het starten, fundamenteel veranderen of stoppen van het programma. De opdrachtgever is 
ervoor verantwoordelijk dat dergelijke beslissingen worden genomen, maar vaak neemt hij ze niet zelf, omdat ze in samenhang 
moeten worden gezien met andere initiatieven in de organisatie. Het gaat dan om vragen als: kunnen en willen we dit erbij 
hebben? Hebben we hier de middelen voor over gezien de andere prioriteiten in onze portfolio van veranderinitiatieven?  
 
De helderheid en slagvaardigheid in de besluitvorming is gediend met één opdrachtgever van vlees en bloed. Vaak zien wij bij 
programma’s twee- of meerhoofdig opdrachtgeverschap, zeker wanneer organisaties samenwerken aan een programma. Dat roept 
vragen op over wie de knopen doorhakt. Het is dan aan diezelfde opdrachtgevers om hier duidelijkheid over te scheppen. En het is 
aan de programmamanager om ervoor te zorgen dat de gevolgen van eventueel onduidelijk of onjuist ingevuld 
opdrachtgeverschap vooraf goed in beeld zijn gebracht, zijn overwogen en expliciet zijn geaccepteerd.  
 

Programmamanager 
De programmamanager is (meestal) de regisseur van de besluitvorming in het programma. Als regisseur zorgt hij ervoor dat het 
besluitvormingsproces transparant, zorgvuldig en efficiënt wordt ingericht en verloopt. Daartoe organiseert en begeleidt hij de 
deelnemende spelers in het proces. Als vuistregel hanteren wij onder meer dat hij hierbij een half jaar verder vooruitkijkt in de tijd 
dan de opdrachtgever en de inspanningsleiders, om ervoor te zorgen dat hij niet voor verrassingen komt te staan. Als lid van de 
stuurgroep, met de opdrachtgever en de bateneigenaren, draagt hij bij aan een soepel verlopend besluitvormingsproces. 
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Een belangrijke taak voor de opdrachtgever is het voorbereiden van beslissingen. Dit bestaat onder meer uit het opstellen en laten 
beoordelen van beslisdocumenten en het begeleiden van het afwegingsproces in de aanloop naar een besluit. Het helpt om gevoel 
te hebben voor de manier waarop de opdrachtgever naar het programma kijkt en hoe dat zijn manier van beslissen beïnvloedt. Hoe 
maakt hij keuzes, hoe zien zijn belangen en die van collega’s eruit, onder welke druk staat hij, wat heeft hij nodig?  
 
Als programmamanager moet je je realiseren dat het programma mogelijk niet het belangrijkste is wat de opdrachtgever 
bezighoudt. Vraag je dus ook eens af: wat ligt er nog meer aan thema’s op tafel? Wat is de plek van mijn programma in het grotere 
geheel? Met welke andere projecten, programma’s of onderwerpen concurreert mijn programma om aandacht? Met die kennis 
kun je je beter verplaatsen in een opdrachtgever en hem helpen om in die complexiteit de goede keuzes te maken. 
 
De programmamanager neemt ook zelf beslissingen. We 
onderscheiden vier varianten voor de rol van de 
programmamanager, gebaseerd op zijn invloed op het stellen 
van de doelen en op het aansturen van de uitvoering (zie het 
hoofdstuk Organiseren). De programmacoördinator krijgt 
weinig formele invloed en bevoegdheden. Hij moet er vooral 
voor zorgen dat anderen in staat worden gesteld de goede 
beslissingen te nemen. Hij is bijvoorbeeld geen opdrachtgever 
van inspanningen. De programmadirecteur daarentegen krijgt 
juist veel invloed en bevoegdheden. Die neemt veel 
beslissingen zelf. De programmaregisseur, programmaleider 
en programmamanager zijn tussenvormen.  
 
De ene vorm is niet beter dan de andere. Welke vorm het best 
passend is, hangt met name af van de opgave en de context 
van het programma. 

 

Figuur 4.6: Verschillende typen programmamanagers 

 
Als programmamanager kijk je op welk niveau in de programmaorganisatie over welke onderwerpen wordt beslist. Denk aan de 
samenwerking met leveranciers. In welke mate mag een projectleider zelf beslissen over de leveranciers waarmee hij samenwerkt 
en in welke mate ligt dit op programmaniveau, bijvoorbeeld vanwege consistentie en efficiëntie? Denk ook aan gebruikte 
systemen, methodes en standaarden, bijvoorbeeld voor risicomanagement. Wie maakt hierin de keuzes? Om zelf goede 
beslissingen te kunnen nemen, heb je voeding nodig vanuit de inspanningen, bijvoorbeeld in de vorm van beslisdocumenten. Deze 
krijg je van de inspanningsleiders en beoordeel je in het licht van het geldende programmaplan. 
 

Bateneigenaar 
De bateneigenaar neemt beslissingen over de realisatie van de baten die betrekking hebben op zijn eigen organisatieonderdeel en 
zolang dit niet conflicteert met andere onderdelen binnen het programma of de organisatie. Het gaat dan bijvoorbeeld over 
beslissingen over inspanningen die hij in aanvulling op het programma laat uitvoeren en waarvan hij zelf opdrachtgever is. De 
regietaak voor het programma ontbreekt uiteraard. De bateneigenaar focust zich vooral op de inspanning(en) waarvan hij 
opdrachtgever is. Uiteraard houdt hij daarbij wel de samenhang met andere inspanningen en de bovenliggende baten en doelen in 
het programma in de gaten. Als lid van de stuurgroep draagt de bateneigenaar bij aan de besluitvorming over het hele programma. 
Tussen de programmamanager en de bateneigenaren is regelmatig afstemming om het geheel goed te laten lopen. 
 

Inspanningsleider 
Voor de inspanningsleider (projectleiders, e.a.) geldt eigenlijk hetzelfde als voor de programmamanager, zij het op een kleiner 
gebied. De inspanningsleider maakt inspanningsplannen en beslisdocumenten en legt deze voor aan de opdrachtgever. Dat is een 
rol die bij de programmamanager kan liggen, afhankelijk van de gekozen organisatievorm. In het proces zoekt hij waar nodig de 
afstemming op met de andere inspanningsleiders, vooral bij samenhang tussen activiteiten.  
 
De ruimte van de inspanningsleider voor het nemen van beslissingen is een afgeleide van de ruimte die zijn opdrachtgever heeft en 
geeft. Net als voor de programmamanager geldt ook hier dat dit per inspanning anders kan zijn en sterk beïnvloed kan worden 
door persoonlijke voorkeuren en ervaringen van de inspanningsopdrachtgever. In principe zou de laatste zoveel mogelijk op 
hoofdlijnen moeten sturen en daarmee de inspanningsleider de ruimte geven om zelf te kunnen sturen. De inspanningsleider legt 
op zijn beurt weer beslisruimte neer bij zijn eigen medewerkers. Naarmate meer volgens de Agile-principes wordt gewerkt, is die 
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ruimte groter. Binnen Agile wordt namelijk uitgegaan van zelforganisatie. Dat betekent onder meer dat het team zoveel mogelijk 
beslissingen zelf neemt, binnen de kaders, en de projectleider een meer faciliterende rol heeft. 
 

Inspanningsmedewerker 
Voor de medewerkers geldt de vraag op welke manier ze betrokken worden bij de besluitvorming over het programma en de 
inspanningen. Hun participatie is doorslaggevender naarmate de inhoudskwaliteit van een beslissing belangrijker is, er meer 
oplossingen mogelijk zijn en hun acceptatie van de oplossing relevanter is voor de uitvoering. Hoe meer medewerkers betrokken 
zijn en hoe meer invloed ze hebben gehad, hoe meer ze geneigd zijn een besluit te accepteren en uit te voeren.  
 
Op het niveau van de medewerkers is het ook van belang goed te kijken naar de mate waarin ze zelf mogen beslissen hoe ze hun 
eigen werk inrichten en uitvoeren (de mate van autonomie) en wat daarbij bijvoorbeeld de inhoudelijke en vakmatige standaarden 
zijn waaraan ze gehouden zijn. We refereerden hiervoor al even aan de Agile-principes die hierover heel uitgesproken zijn. De aard 
van het werk, cultuur van de organisatie en professionaliteit van de medewerkers spelen hierbij uiteraard ook een rol. 
 

4.4 Groepen in besluitvorming 
 
Vaak zijn niet alleen allerlei individuele rolhouders betrokken in de besluitvorming, maar ook groepen die samen met elkaar 
beslissingen moeten nemen of die over de besluitvorming adviseren aan een beslisser. Veelvoorkomende groepen zijn 
stuurgroepen, sponsorgroepen, klankbordgroepen en dergelijke. Wat betekent het hebben van dit soort groepen voor de 
besluitvorming in een programma? 
 

Stuurgroep 
Een eerste groep is de stuurgroep. Deze is bedoeld om besluiten te nemen die het mandaat en de kaders van de 
programmamanager overstijgen en die niet enkel en alleen door de opdrachtgever genomen kunnen worden. In een stuurgroep 
komen de verschillende belangen bij een programma bij elkaar, zoals de belangen van de organisatie, degenen voor wie het 
programma wordt uitgevoerd en degenen die het programma mogelijk maken. De opdrachtgever, vertegenwoordigers vanuit de 
doelgroepen van het programma en vanuit de leveranciers aan het programma maken er dan deel van uit. 
 
De uitdaging voor een stuurgroep is om helder te maken wie welke rol heeft en bovenal wie uiteindelijk de beslissingen neemt. Dat 
laatste ligt bij de opdrachtgever als eindverantwoordelijke voor en eigenaar van het programma. De besluitvorming in een 
stuurgroep vraagt om het afspreken van een duidelijke beslisprocedure, waarbij bijvoorbeeld wordt gekozen voor vetorecht, 
meerderheid van stemmen of een doorslaggevende stem van bepaalde spelers. Als gekozen wordt voor stemmen, wat gebeurt er 
dan als de stemmen staken? Op deze vraag komen we verderop in dit hoofdstuk terug. 
 
In grote programma’s zijn er mogelijk niet alleen stuurgroepen op programmaniveau, maar ook op het niveau van de inspanningen 
en dan in het bijzonder van de projecten. Heeft de programmamanager ook de rol van opdrachtgever voor projecten, dan is hij 
logischerwijs onderdeel van de stuurgroep op projectniveau. Daarin zitten bijvoorbeeld ook een vertegenwoordiger vanuit de 
gebruikers van het projectresultaat en een vertegenwoordiger vanuit de leveranciers aan het project. Iets soortgelijks geldt 
uiteraard ook voor wanneer het opdrachtgeverschap ligt bij de inspanningsopdrachtgever.  
 

Andere groepen 
In een programma kunnen naast de stuurgroep nog vele andere groepen voorkomen. Denk aan regiegroepen, sponsorgroepen, 
klankbordgroepen, adviesgroepen, vooroverleggen en dergelijke. Deze dienen bijvoorbeeld ter voorbereiding op de besluitvorming 
door een programmamanager, opdrachtgever of stuurgroep. In die groepen zitten dan vertegenwoordigers van binnen en/of 
buiten de organisatie bij wie eerst draagvlak verkregen moet worden, voordat een besluit wordt geagendeerd.  
 
Het is van belang om helder te maken wat de rol is van al dit soort groepen, zeker in verhouding tot het proces van besluitvorming. 
Hebben ze puur een adviserende rol richting de opdrachtgever of de programmamanager? Vormen ze een schakel in het 
besluitvormingstraject? Zo ja, welk gewicht heeft hun input dan in het hele proces? En als ze een besluitvormende rol hebben, 
waarover hebben ze dan iets te zeggen en hoe verhoudt zich dat tot de rollen van de opdrachtgever en programmamanager? 
 
In het hoofdstuk Organiseren staan we uitgebreider stil bij de afwegingen voor het werken met groepen. 
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4.5 Deelnemende spelers in de omgeving 
 
Een programma vindt vaak plaats in een complexe omgeving. Daar bevinden zich mensen en partijen die op allerlei manieren 
invloed hebben of willen uitoefenen op de inhoud en uitvoering van het programma. En daarmee dus ook op de besluitvorming. 
Dat is zeker het geval naarmate het programma meer verweven is met de staande organisatie en er voor beslissingen instemming 
vereist is van andere personen en partijen dan de mensen in de programmaorganisatie. Hoe ga je daarmee om?  
 

Bijdrage aan de inhoudskwaliteit van het besluit 
Per (majeur) besluit zul je moeten kijken welke spelers deelnemen aan het besluitvormingsproces, hoe ze zich ertoe verhouden en 
welke positie ze dan krijgen. Het heeft toegevoegde waarde een speler een plek te geven in het proces wanneer deze relevante 
kennis inbrengt en/of relevante belangen representeert, die niet door een andere speler worden ingebracht of gerepresenteerd. 
Die kennis en belangen zijn namelijk nodig om de inhoudskwaliteit van een besluit te vergroten (Hetebrij, 2011). 
 
De bijdrage aan de inhoudskwaliteit van een besluit is een belangrijk criterium voor het betrekken van spelers in een 
besluitvormingsproces. Dat betekent enerzijds dat een speler de benodigde kennis inbrengt die nodig is om een besluit te nemen. 
Dat kan allerlei kennis zijn, zoals technische, juridische of financiële kennis. Een relevante vraag is dus: welke kennis is nodig voor 
een besluit en wie brengt deze kennis gedurende het besluitvormingsproces in, zodat niets over het hoofd wordt gezien? 
Anderzijds wordt de inhoudskwaliteit van een besluit vergroot wanneer alle relevante belangen zijn afgewogen. Een speler kan dus 
ook worden betrokken in het besluitvormingsproces, omdat hij belangen vertegenwoordigt die er voor het besluit toe doen. Dat 
sluit aan op een stroming als strategisch omgevingsmanagement, die ook uitgaat van het betrekken van spelers op basis van hun 
belangen bij een bepaald issue. In het hoofdstuk Samenwerken gaan we hier dieper op in. 
 

Beïnvloeders: tussen vriend en vijand 
Niet iedereen kan meebeslissen. Het is daarom nuttig 
onderscheid te maken tussen beslissers en beïnvloeders. Een 
beïnvloeder is iemand naar wie geluisterd wordt, omdat hij 
relevante kennis en belangen heeft of op een andere manier 
kan bijdragen aan een soepel proces. Hoewel beïnvloeders geen 
formele plek hebben in het besluitvormingsproces, kunnen ze 
wel impact hebben op de manier waarop het zich voltrekt. 
Het is nuttig om in kaart te brengen in welke mate bij de 
beïnvloeders sprake is van gelijke belangen en van onderling 
vertrouwen. Deze informatie helpt bij het bepalen van de 
strategie om hen te betrekken. Vertrouwen is er tussen partijen 
wanneer ze open met elkaar omgaan. Bij belangen gaat het om 
de inhoud en om de werkelijke redenen waarom partijen zich 
ergens druk over maken: het belang van de milieubeweging is 
meer rust en stilte rond Schiphol, terwijl het belang van de KLM 
bijvoorbeeld wordt gevormd door het realiseren van meer 
rendabele vluchten. 

 

Figuur 4.7: Tussen vriend en vijand 

 
Deze figuur, waarin we de mate van vertrouwen tussen betrokkenen hebben afgezet tegen de mate van gelijkheid qua belangen, 
geeft houvast bij de omgevingsanalyse. Op basis van deze indeling kun je spelers in verschillende groepen verdelen: 

• Vrienden: er is (veel) onderling vertrouwen en de belangen zijn gedeeld. Dit zijn de personen en partijen van wie je het 
moet hebben, omdat ze het programma steunen. Investeer veel in open informatie-uitwisseling over belangen, 
scenario’s, twijfels en onzekerheden. Bij besluitvorming kun je vrienden inzetten als intermediair richting andere partijen 
zoals opponenten, zeker wanneer ze zich nog niet heel openlijk achter het programma hebben geschaard. 

• Opponenten: er is onderling vertrouwen, maar de belangen zijn niet gedeeld. Dit zijn de tegenstanders. Probeer op basis 
van openheid met informatie en in dialoog erachter te komen hoe hun belangen eruitzien en waarom ze bepaalde dingen 
zo vinden. Luister eerst voordat je spreekt en toon respect. Bevestig onderling vertrouwen. Kijk waar mogelijkheden 
liggen om belangen te verbinden en tot een compromis of win-win te komen door de taart te vergroten. 

• Coalitiegenoten: er is geen onderling vertrouwen, maar de belangen zijn wel dezelfde. Investeer veel tijd in de relatie 
met deze groep en maak duidelijk waarom ze belangrijk zijn. Wees je ervan bewust dat de relatie niet diep gaat en snel 
verwisseld kan worden voor een andere. Houd de gedeelde belangen en gemeenschappelijke doelen steeds scherp op 
het netvlies en bekrachtig die ook regelmatig. Erken de gewenste omzichtigheid en vraag om wederkerigheid. 
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• Vijanden: er is geen onderling vertrouwen en er zijn geen gedeelde belangen. Besteed niet te veel energie aan deze 
groep. Vaak is deze groep ook relatief klein. Laat ze echter weten wat de doelen en belangen van het programma zijn, 
probeer te achterhalen wat hun belangen zijn en wees open in de manier waarop je denkt het programma op te bouwen 
en uit te voeren. Houd vijanden in ieder geval op de hoogte van het doen en laten in het programma. 

• Opportunisten en twijfelaars: dit zijn mensen die nog niet hebben gekozen. Vooralsnog is er geen vertrouwen en geen 
overeenstemming qua belangen. Maak duidelijk hoe je naar de kwestie kijkt en vraag naar hun mening en achterliggende 
belangen. Werk aan de onderlinge verbinding. Als je eenmaal hun vertrouwen hebt en ze de voordelen inzien om het 
besluit te steunen, krijgt je ze vaak redelijk snel over de streep.  

 
Naast de mensen en partijen die in het besluitvormingsproces betrokken worden vanwege hun kennis en belangen, zijn er ook 
mensen en partijen die bij bepaalde beslissingen betrokken moéten worden, bijvoorbeeld vanuit een wettelijk oogpunt. Denk aan 
besluiten over vergunningen waarvoor gemeentelijke goedkeuring vereist is of beslissingen over reorganisaties waar een 
ondernemingsraad een stem in heeft. Vaak vraagt dit om grote zorgvuldigheid en ver vooruitdenken. Vergewis je tijdig van de 
wettelijke eisen en termijnen die op het programma van toepassing zijn en verwerk die in de planning en besturing. 
 

4.6  Besluitvorming tussen organisaties 
 
Een flink deel van de programma’s wordt niet door één organisatie, maar door meerdere samenwerkende organisaties uitgevoerd. 
Denk bijvoorbeeld aan programma’s die door meerdere gemeenten, bedrijven en een provincie worden gedaan, gericht op 
gebiedsontwikkeling. Dat maakt de besluitvorming extra ingewikkeld. Die autonome organisaties zijn vaak niet bereid of in staat 
hun mandaat op onderdelen van het programma volledig uit handen te geven aan de programmaorganisatie. Per deelnemende 
partij vindt dan separate besluitvorming plaats, volgens uiteenlopende procedures en met eigen gebruiken en rituelen.  
Als programmamanager zul je je in zo’n geval goed moeten verdiepen in de specifieke kenmerken van de besluitvorming binnen de 
participerende organisaties en de consequenties daarvan voor het programma. Een belangrijke vuistregel is wat ons betreft om het 
zo eenvoudig mogelijk te organiseren, want het is vaak al complex genoeg van zichzelf. En voor je het weet, verdwijnt de energie 
voor het programma in de bureaucratie die de besluitvorming met zich meebrengt. Dat is wel het laatste wat je wil. 

5 Bepalen welke informatie nodig is en in welke vorm 
 
Bij het nemen van besluiten komt de vraag naar boven welke (soort) informatie je daarvoor nodig hebt. Bij programma’s is het, net 
als bij projecten, gebruikelijk om te werken met beslisdocumenten, waarmee een opdrachtgever al dan niet accepteert wat is 
bereikt en instemt met een bepaald vervolg. Het gaat daarbij niet alleen om de inhoud, maar ook over een goede vorm.  
 

5.1 Benodigde informatie voor besluitvorming 
 
Zelden zal alle mogelijk benodigde informatie voor een besluit beschikbaar zijn. Die is ook vrijwel nooit in zijn volle omvang door 
een beslisser te verwerken. Je krijgt er eerder mee te maken dat een beslisser de informatie niet of nauwelijks leest en ‘kort’ het 
adagium is. Meestal is het ook niet nodig dat hij alles weet en dus komt het aan op selecteren: wat moet er op tafel komen?  
 

 

Gegevens, informatie, kennis, begrip en wijsheid 
Vakgebieden als kennis- en informatiemanagement maken onderscheid tussen de begrippen gegevens, informatie, kennis, 
begrip en wijsheid. Bij gegevens gaat het om bijvoorbeeld rauwe feiten, symbolen, cijfers en woorden waaraan verder geen 
interpretatie of betekenis is gegeven. Wanneer die interpretatie mogelijk wordt gemaakt en de gegevens betekenis, nut of 
nieuwswaarde hebben voor de ontvanger (bijvoorbeeld omdat een bepaalde onzekerheid of onwetendheid wordt opgeheven), 
spreekt men van informatie. Informatie is dus een subjectief begrip.  
Kennis is het persoonlijk vermogen dat iemand in staat stelt om juist te handelen. Kennis is een product dat bepaald wordt door 
de informatie, ervaring, vaardigheden en attitude waarover een persoon op een bepaald moment beschikt (Weggeman, 2000). 
Het selecteren, interpreteren, combineren en waarderen van informatie resulteert dus in kennis, die vervolgens gekoppeld is 
aan mensen. Volgens sommige wetenschappers komen er vervolgens nog twee fases, namelijk begrip en wijsheid. In 
tegenstelling tot de eerste drie fases zijn deze termen echter niet algemeen geaccepteerd (Wikipedia). 
Wij spreken hierna voor het gemak vooral van informatie. 
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Wat heeft de beslisser nodig aan informatie? 
Wat een beslisser nodig heeft om te besluiten, verschilt sterk. Niet alleen per onderwerp, maar ook per persoon. Sommigen stellen 
prijs op veel details om hun gedachten te ordenen en kunnen dat ook verwerken, anderen beperken zich liever tot hoofdlijnen. 
Sommigen willen de feiten op een rij zien, anderen hechten meer waarde aan meningen. Sommigen hebben behoefte aan 
alternatieven of scenario’s en willen kunnen kiezen, anderen stellen één scherp gefundeerd advies op prijs.  
Houd er rekening mee dat opdrachtgevers niet alleen geïnteresseerd zijn in inhoudelijke informatie, maar ook – en vaak vooral – in 
het proces dat is doorlopen om tot het voorgestelde besluit te komen. Wie zijn er allemaal betrokken, zijn daarin specifieke 
personen en hun belangen meegenomen en hebben zij zich er positief over uitgelaten? Voor opdrachtgevers, zeker op bestuurlijk 
niveau, is dit een belangrijke indicator voor het draagvlak voor en de inhoudskwaliteit van het besluit. 
Opmerkelijk is dat de vraag wat beslissers nodig hebben aan informatie voor hun keuze, lang niet altijd zo expliciet wordt gesteld. 
Daardoor kunnen mismatches en irritaties ontstaan en kan veel onnodig werk plaatsvinden bij het samenstellen van de informatie. 
Ga dit dus vooraf goed na. Het kan behulpzaam zijn om iets te weten van hoe de ander informatie verwerkt. Of breder: hoe de 
ander leert. Verderop in dit hoofdstuk komen we terug op de verbinding tussen leren en beslissen. 
 

Vaststellen van beslissingen met een beslisdocument 
Ter ondersteuning van de besluitvorming en het collectieve geheugen in een programma moet je soms zaken op papier zetten in de 
vorm van een beslisdocument. Daarmee zorg je ervoor dat iedereen zich hetzelfde beeld kan vormen en heb je iets in handen om 
op terug te vallen, bijvoorbeeld wanneer zaken die zijn afgesproken ter discussie worden gesteld.  
In een programma kom je allerhande beslisdocumenten tegen. Het programmaplan fungeert als een belangrijke inhoudelijke 
onderlegger van de besluitvorming. Hierin staat de belangrijkste informatie over het programma beschreven. Per fase maak je dit 
concreter door een faseplan. Op het niveau van de projecten vormt het projectplan een belangrijk beslisdocument. Daarnaast kom 
je natuurlijk nog vele andere beslisdocumenten tegen, zoals contracten met leveranciers. 
Ter ondersteuning van de besluitvorming staat in een beslisdocument, of in een oplegger, helder verwoord wat het gevraagde en 
geadviseerde besluit is, inclusief een korte toelichting op bijvoorbeeld de urgentie en het belang van de beslissing. Aannames, 
eventuele alternatieven, consequenties, afwegingen en risico’s worden toegelicht voor zover die aan de orde zijn. Datzelfde geldt 
voor belangen en standpunten die spelen bij de betrokkenen bij het besluit.  
 

Inhoudskwaliteit: relevante kennis en betrokken belangen 
Als het gaat om de benodigde informatie om een besluit te kunnen nemen, is het al eerder aangehaalde begrip inhoudskwaliteit 
van besluiten relevant. De inhoudskwaliteit van een besluit is hoger naarmate meer relevante kennisbestanden worden gebruikt en 
naarmate meer rekening wordt gehouden met de verschillende belangen van de betrokken spelers. Het nemen van inhoudelijk 
verantwoorde besluiten is makkelijker als maar een enkel, overzichtelijk kennisbestand nodig is en de belangen die meespelen niet 
al te strijdig zijn. Lastiger wordt het naarmate de diversiteit aan kennisbestanden en belangen toeneemt. Hoe dan moet de vraag 
worden meegenomen wat de relevante kennis en belangen zijn .  
Naarmate een beslissing controversiëler is en de standpunten van de betrokkenen verder uit elkaar liggen, is het betrekken van 
hun onderliggende belangen noodzakelijk. Standpunten van spelers kunnen verschillen als dag en nacht: mensen zijn voor of tegen, 
ze zijn het eens of oneens. Op het dieperliggende niveau van belangen is het vaak makkelijker om tot elkaar te komen. Driemaal de 
waarom-vraag stellen, geeft een goed beeld van iemands belangen. Als dat niet tot verbinding leidt, kun je zoeken naar 
onderliggende waarden en normen. Liggen die ver uit elkaar, dan is overeenstemming vinden meestal onhaalbaar. Vaak blijken 
verschillen minder groot te zijn en helpt die kennis bij het maken van keuzes. 
 
Deze figuur (Wesselink en Paul, 2010) laat het 
onderscheid zien tussen standpunten, belangen, 
waarden en normen (zie ook het hoofdstuk 
Samenwerken). De kunst is het gezamenlijke belang, 
gevisualiseerd door de gouden driehoek, zo groot 
mogelijk te maken en in gesprekken en discussies 
niet te blijven hangen op het niveau van 
uiteenlopende standpunten. Dat begint bij de 
overtuiging dat het zoeken naar een gedeeld belang 
en het creëren van een win-win situatie meerwaarde 
heeft boven het overtuigen van anderen van het 
eigen gelijk. 

 

Figuur 4.8: Standpunten, belangen, waarden en normen 
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Niet één keuze, maar alternatieven met aannames en consequenties 
Beslissen betekent keuzes maken tussen alternatieven en hun consequenties: juridisch, financieel, inhoudelijk, enzovoort. De 
verleiding kan groot zijn om één optie voor te leggen, zeker wanneer je daar zelf sterk van overtuigd bent. De kwaliteit van de 
besluitvorming gaat echter omhoog, zodra iemand een keuze kan maken én weet wat de aannames en (mogelijke) consequenties 
bij die keuze zijn. Dan wordt het denken geactiveerd en verbindt iemand zich ook meer met die specifieke keuze. 
 
Hierbij hoeft het overigens niet altijd te gaan om een of-of situatie: of het een of het ander. Het kan de moeite waard zijn te 
onderzoeken of combinaties mogelijk zijn door een ander perspectief in te nemen. Misschien is het een niet beter dan het ander, 
maar kunnen beide verenigd worden in iets beters (én-én) waar meer voorstanders voor te vinden zijn. Dat heet ook wel ‘de taart 
groter maken’. Kun je bijvoorbeeld keuzes die in verschillende projecten gemaakt moeten worden aan elkaar verbinden? 

 
Uit onderzoek van bijvoorbeeld 
Kahneman (2011) blijkt dat het 
voorleggen van drie keuzes optimaal 
is, zeker wanneer deze naast elkaar 
gepresenteerd worden. Ook blijkt dat 
mensen vervolgens overwegend de 
neiging hebben om het middelste 
alternatief te kiezen, zeker als dit er 
nét ietsje aantrekkelijker uitziet… 
Daar kun je in de besluitvorming je 
voordeel mee doen. 

 

Figuur 4.9: Kiezen tussen alternatieven (Ronald van Aggelen, 2014) 

 

Meer informatie kan de kwaliteit van het besluit verslechteren 
Lange tijd is gedacht dat meer gedetailleerde en accurate informatie de kwaliteit van beslissingen verbetert. Dit blijkt waar te zijn 
voor beslissingen en situaties die beperkt complex zijn. Voor complexe beslissingen en situaties kan extra informatie de 
complexiteit juist verder vergroten en de kwaliteit van de beslissing verkleinen. In dit soort situaties moeten beslissers meer 
vertrouwen op hun ervaring en intuïtie, omdat de informatie toch vrijwel altijd onvolledig en deels onbetrouwbaar is (Thiry, 2010). 
Dit inzicht is waardevol voor programma’s, omdat die vaak te maken hebben met complexe beslissingen waarover maar beperkt 
informatie te verkrijgen is, die bovendien niet altijd even betrouwbaar is. Zeker als het gaat om informatie over de mate waarin 
bepaalde activiteiten bijdragen aan het realiseren van de doelen. Die informatie is niet altijd objectief te verkrijgen en veel 
programma’s hebben ook niet de middelen om dat soort informatie op een goede manier te vergaren. 
 

5.2 Vorm waarin informatie wordt aangereikt 
 
Niet alleen de inhoud van de informatie is van invloed op een beslissing. Dat geldt in sterke mate ook voor de vorm en de manier 
waarop je die informatie presenteert aan degene die een beslissing moet nemen. De vorm doet ertoe, omdat een beslisdocument 
fungeert als een communicatiemiddel tussen de betrokkenen. Het ondersteunt de beeldvorming over de beslissing die voorligt. 
 
Ook op dit vlak lopen de wensen en actuele praktijken sterk uiteen. Bij projecten en programma’s is het in principe gebruikelijk om 
te werken met beslisdocumenten, maar die kunnen nog steeds allerlei vormen aannemen. Wordt bijvoorbeeld gewerkt met 
uitgebreide notities, met ‘one-pagers’, met korte presentaties of zelfs met filmpjes en andere materialen? Mogelijkheden te over.  
 
Uit onderzoek (zie o.a. Sutherland, 2010) blijkt dat algemene en objectieve statistische informatie het meestal aflegt tegen 
concrete, kleurrijke, anekdotische kennis. Ook al is die laatste mogelijk minder valide en betrouwbaar. Blijkbaar gaat daarvan een 
krachtiger suggestie uit hoe we een situatie moeten duiden en beoordelen. We kunnen ons dan makkelijker voor de geest halen 
wat de consequentie is van een bepaald besluit. We komen hier verderop op terug.  
 
Het is verstandig eenduidig te zijn in de manier waarop in een programma informatie wordt gedocumenteerd en ter besluitvorming 
wordt voorgelegd. Dat kan onder meer door afspraken te maken over formats waarin programmaplannen, beslisdocumenten en 
voortgangsrapportages worden gemaakt. Wanneer iedereen dezelfde formats hanteert, vergemakkelijkt dat vergelijking en 
uitwisseling en bevordert dat de kwaliteit en efficiëntie van het maak- en besluitvormingsproces.  



 

Versie 2.2 – maart 2018 – www.werkenaanprogrammas.nl 

 
18 

6 Vormgeven van het besluitvormingsproces  
 
Welk proces hanteer je om tot beslissingen te komen? De snelheid waarmee veranderingen zich voltrekken en waarmee je 
programma’s opzet en uitvoert, maakt dat dit proces soepel moet verlopen om te voorkomen dat beslissingen al zijn achterhaald 
voordat ze zijn genomen. In deze paragraaf kijken we vanuit van een formeel, gestuurd en gepland perspectief naar die vraag. Wat 
is er dan te zeggen over het besluitvormingsproces, de onderliggende procedures en de planning? Ook gaan we in op de 
kenmerken van een goed besluit en op het onderscheid tussen beslissen en rapporteren. 
 

6.1 Proces van gestuurde besluitvorming 
 
Bijna elk model over gestuurde besluitvorming gaat uit van een aanpak in een aantal stappen. We zetten ze hier modelmatig achter 
elkaar, ook al zijn in de praktijk die stappen helemaal niet zo duidelijk herkenbaar en opeenvolgend. Meestal lopen de stappen 
door elkaar heen in een dynamisch proces.  
 

BOB-model en policy window 
Een bekend model is het zogenaamde BOB-model, waarbij elke letter staat voor een fase in het proces: ,Beeldvorming, 
Oordeelvorming en Besluitvorming. We lopen elk van deze fases kort langs: 
  

• In de eerste fase, beeldvorming of oriëntatie, wordt geschetst en onderzocht wat het vraagstuk of probleem precies is en 
wie de probleemhebbers en beslissers zijn. Waarom moet het probleem worden opgelost, waarommoet  iemand daar 
een besluit over nemen en wat moet na afloop van het besluitvormingsproces bereikt zijn. Centraal staat het vergaren, 
verwerken en uitwisselen van informatie door en tussen de betrokken (feiten, waarnemingen, gedachten, theorieën).  

• In de tweede fase, oordeelvorming of meningsvorming, wordt de informatie gewogen en worden eisen geformuleerd 
waaraan oplossingen moeten voldoen. Het gaat om het zoeken naar alternatieven, zodat er iets te kiezen is. De eerste 
optie daarbij is altijd om niets te doen. Bij de weging van de alternatieven moet worden ingeschat in hoeverre de 
betrokkenen deze dragen, in welke mate ze ongewenste (bij)effecten hebben en hoezeer ze voldoen aan de gestelde 
eisen.  

• De derde fase, besluitvorming, gaat om het verkrijgen van een geaccepteerd en gedragen besluit. Het is zaak daarbij de 
afgesproken aanpak of procedure te respecteren. Maak afspraken over de uitvoering van het genomen besluit en kijk 
vooruit naar volgende besluiten. Daarna volgt de implementatie en ligt de nadruk op het realiseren van wat is besloten, 
het daaraan vasthouden en het zo nodig evalueren van de genomen beslissing, bijvoorbeeld bij ongewenste bij-effecten. 

 
Het gaat dus om een afwisseling van divergeren, convergeren en consolideren, die we al eerder bespraken toen we het hadden 
over de rol van procesmanagement in besluitvorming. De praktijk ziet er, helaas, vaak veel minder gefaseerd uit. 
 
Aan het begin van dit hoofdstuk bespraken we ook al kort het policy window van Kingdon (2010). Dit gaat ervan uit dat 
besluitvorming wat minder lineair plaatsvindt dan in het BOB-model. In het policy window staat het bijeenbrengen van drie 
stromen centraal: de problemenstroom, de oplossingenstroom en de politiek-bestuurlijke stroom (wil, draagvlak en actualiteit). 
Overlappen deze elkaar grotendeels, dan kan er een moment ontstaan om tot besluitvorming te komen. De kunst is de stromen zo 
te beïnvloeden dat ze dichter bij elkaar komen en op het juiste moment gekoppeld kunnen worden. 
 

Strategic decision management cycle 
Thiry (2010) beschrijft in zijn aanpak voor programmamanagement een strategic decision management cycle. Deze cyclus is 
opgebouwd uit twee delen, met daarbinnen weer verschillende kleinere stappen.  
 
De twee delen van de cyclus worden gevormd door een learning cycle en een performance cycle. De leercyclus omvat het vormen 
van een beslissing, bestaande uit sensemaking (identificeren van de noodzaak of behoefte, formuleren van het probleem), ideation 
(genereren van zoveel mogelijk alternatieven) en elaboration (evalueren en combineren van alternatieven, formuleren van opties, 
keuzes maken tussen opties en prioriteren). De prestatiecyclus omvat het implementeren van een besluit, bestaande uit planning 
(plannen van de uitvoering), execution (realiseren van de gekozen oplossing) en control (monitoren van de uitvoering). 
 
Het interessante van het model van Thiry is dat hij het aspect leren hiermee een expliciete plaats geeft in de besluitvorming en dat 
hij bovendien de uitvoering van het besluit in het proces trekt. 
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Door aandacht te besteden aan het leren, kun je 
de manier waarop besluitvorming plaatsvindt 
steeds verder verbeteren en als programma ook 
een bijdrage leveren aan de verbetering van de 
besluitvorming in de organisatie. Wanneer 
vragen we om beslissingen? Hoe laag mogen die 
in de organisatie liggen? Wat doen we als we 
een besluit vragen of nemen? Veel besluiten zijn 
nodig vanwege onzekerheid bij mensen 
waardoor ze anderen om beslissingen vragen in 
plaats van zelf verantwoordelijkheid te nemen. 
Door de lerende component toe te voegen, 
ontstaat ruimte voor fouten maken en kun je 
mensen gaandeweg meer verantwoordelijkheid 
laten nemen - en dus zelf laten besluiten. Dat 
kan voor enorme versnellingen zorgen. Op deze 
verbinding tussen leren en beslissen komen we 
later in dit hoofdstuk terug.  

 

Figuur 4.10: Strategic decision management cycle (Thiry, 2010) 

 
Het gaat bij besluitvorming dus niet alleen om het beste besluit, maar ook om het doorlopen van het goede, bijpassende proces. 
Dat neemt per besluit, programma en organisatie andere vormen aan. Om regie te nemen over dit proces verdienen verschillende 
variabelen aandacht, die we eerder de 7 T’s hebben genoemd: thema (onderwerp, afbakening), timing (moment), tempo 
(snelheid), toegang (deelnemende partijen), toneel (omgeving), toon (wijze van communiceren) en tol (ieders bijdrage).  
 

Cynefin raamwerk voor besluitvorming 
In het hoofdstuk Besturen haalden we het Cynefin raamwerk van Snowden (2007) aan. Dit raamwerk helpt je de situatie waar je je 
in bevindt te duiden en aan de hand daarvan tot goede keuzes te komen. Snowden onderscheidt vijf contexten die elk andere actie 
vereisen. In eenvoudige (simple) en gecompliceerde (complicated) contexten is het zinvol een besluit eerst te onderzoeken en te 
analyseren en stapsgewijs tot een keuze te komen. Dit lijkt op het BOB-model. Stapsgewijs kun je tot een best besluit komen, 
omdat de relevante kennis te verkrijgen is. In de ene situatie gaat dat sneller en makkelijker dan in de andere situatie. In complexe 
(complex) en chaotische (chaotic) contexten zijn er (nog) geen goede antwoorden en is er vooral veel beweging, onduidelijkheid en 
onzekerheid. In deze situaties gaat het vooral om eerst uitproberen of zelfs direct handelen. Daarna bekijk je in hoeverre het 
genomen besluit een goed besluit was en wat daarvan te leren is. Dat vraagt om tolerantie voor verkeerde keuzes en falen. 
 

 

Figuur 4.11 Cynefin raamwerk (Snowden, 2007) 

 
 



 

Versie 2.2 – maart 2018 – www.werkenaanprogrammas.nl 

 
20 

Het voert te ver om hierop diep in te gaan, maar het is absoluut de moeite waard hiervan wat meer kennis te nemen. Wij schatten 
in dat besluitvorming in programma’s meer en meer een dynamisch proces wordt van denken, doen, experimenteren en leren. Niet 
eerst alles tot in detail uitzoeken, analyseren en met besluitvormingscriteria alternatieven gaan wegen, maar ruimte bieden voor 
wat nog niet bekend is en al lerende, in kleinere stapjes, meer snelheid maken. 

 
6.2 Ondersteunende procedures en planning  

 
Hoe groter een programma is en hoe meer mensen erbij betrokkenen zijn, hoe belangrijker het is om een heldere procedure en 
planning af te spreken waarlangs de besluitvorming verloopt. Wie moeten in welke volgorde betrokken worden? Welke planning 
ligt daaronder en hoe ziet de afstemming op de planning- en controlcyclus eruit? En hoe doe je het op het moment suprême?  
 

Van bilateraal tot stuurgroep 
Soms is het heel eenvoudig en vindt besluitvorming plaats in een bilateraal tussen projectleider en programmamanager of tussen 
programmamanager en opdrachtgever. Het is dan vooral een kwestie van tijdig de agenda’s trekken en voldoende tijd nemen om 
tot een goed besluit te komen. Het wordt ingewikkelder naarmate het aantal betrokkenen toeneemt en er bijvoorbeeld meer 
wettelijke aspecten bij het besluit komen kijken. Eerst bespreken in de klankbordgroep, dan voorkoken in het vooroverleg van de 
stuurgroep en uiteindelijk aftikken in de stuurgroep zelf? Of moet het besluit ook nog naar de directie, de ondernemingsraad, het 
bestuur en de politieke organen of aandeelhouders? En welke wettelijke procedures zijn er eigenlijk op van toepassing, inclusief 
mogelijkheden tot bezwaar en beroep? Over de verschillende rollen en betrokkenen hebben we al het een en ander gezegd. Ons 
pleidooi is vooral: hou het zo eenvoudig mogelijk. En als dat niet kan, zorg er dan ieder geval voor dat zo helder mogelijk is hoe de 
procedure eruitziet om tot beslissingen te komen. Dat helpt om het aantal onaangename verrassingen te beperken en ondersteunt 
een realistische planning van het programma. 
 

Van gewenst ritme tot praktische planning 
Ook komt hier de vraag naar boven wat het gewenste ritme en de praktische planning is voor de besluitvorming. Zijn er vaste 
momenten in de tijd (elke eerste dinsdag van de maand), zijn ze gekoppeld aan de afronding van een periode of de reguliere 
jaarcyclus, vinden ze ad hoc plaats, of is het een combinatie van alle voorgaande? Alle varianten kennen voor- en nadelen. Grote 
programma’s hebben vaak vaste momenten waarop beslissers bij elkaar komen. Vanuit de inspanningen wordt daar naartoe 
gewerkt. Dat geeft rust en houvast, maar moet tegelijkertijd de flexibiliteit niet te veel in de weg zitten. 
Het is in ieder geval behulpzaam om de besluitvorming over het programma goed af te stemmen met de besluitvorming in de 
reguliere planning- en controlcyclus van een organisatie. Voor het overzicht en de eenvoud is er veel voor te zeggen om die twee 
cycli op elkaar te laten aansluiten. Strategische plannen, meerjarenbegrotingen, jaarplannen, jaarbegrotingen, programmaplannen, 
managementrapportages en dergelijke grijpen dan in elkaar. Toch zal het ritme van een programma niet altijd te synchroniseren 
zijn met het ritme van de P&C-cyclus. Expliciteer dan wel hoe ze met elkaar samenhangen.  
 

Van voornemen tot moment suprême 
Ten slotte is het de vraag op welke manier besluiten genomen worden wanneer het erop aankomt, vooral wanneer de 
besluitvorming in een groep plaatsvindt, zoals een stuurgroep. Wordt besloten op basis van consensus (unanimiteit), bij 
meerderheid van stemmen, of is er één persoon (de opdrachtgever) die de knopen doorhakt? Hoe ga je om met stakende 
stemmen? Is er zoiets als een vetorecht? Doen we aan staand vergaderen? Wat zijn onze vergaderprincipes? 

 
Maak over dit soort vragen met elkaar afspraken voorafgaand en onafhankelijk van 
een specifiek besluit in het programma. Dit voorkomt dat de voorkeur voor een 
procedure wordt gekoppeld aan de voorkeur voor een bepaald besluit op een zeker 
moment. Beter is om dit los te koppelen.  
 
Het gaat hier echter niet alleen om de formele, procedurele kant. Op het moment 
suprême komt het ook aan op politieke sensitiviteit en handigheid. Bijvoorbeeld, op 
welke manier introduceer je het onderwerp en welke toon gebruik je daarbij? In welke 
volgorde krijgen mensen het woord? Laat je eerst de voorstanders zich uitspreken of 
juist eerst de tegenstanders? En wie sluit dan de rij? Kortom, hoe regisseer je het 
moment op het uiteindelijk allemaal aankomt, zeker bij spannende besluiten? Het 
voert te ver om hier op deze plek al te diep op in te gaan, het gaat ons er vooral om 
dit thema onder de aandacht te brengen. 
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6.3 Kenmerken van een (goed) besluit 
 
Wanneer is een besluit eigenlijk een besluit? Hoe wordt een bepaalde beslissing vastgelegd of gemarkeerd? Zeker wanneer het om 
iets wezenlijks gaat, zoals het besluit om een programma te starten of een volgende periode te starten, is het handig dat helder te 
hebben met elkaar. Hoe formeel of informeel gaat het eraan toe? Wordt het startbesluit voor een programma bijvoorbeeld 
bekrachtigd met een handtekening van de opdrachtgever of is dat allemaal een beetje ‘overdone’? 
 
Naarmate de impact van een beslissing groter is voor het vervolg van het programma, is het verstandig zo’n beslissing zorgvuldig 
vast te leggen. Op zijn minst met een beslisdocument en soms aangevuld met een handtekening van de betrokkenen. Niet zozeer 
omdat papierwerk zo fijn is, maar wel omdat je daarmee een beslissing kunt herleiden en je het besluit zo extra kracht geeft. Het 
merendeel van de beslissingen die we aan het begin van dit hoofdstuk beschreven, valt in deze categorie. 
 
We raden aan een logboek van genomen beslissingen aan te leggen. Daarmee is terug 
te halen op welk moment welke keuzes zijn gemaakt en door wie. De waarde daarvan 
neemt toe als daarbij ook de overwegingen en aannames worden geëxpliciteerd, net 
als  de afgewezen alternatieven.  
 
Een vraag die hier dicht tegenaan ligt, is wanneer een besluit ook een goed besluit is. 
Die vraag is in specifieke gevallen lastig objectief te beantwoorden, zeker door 
mensen die niet betrokken zijn. Toch kunnen we wel een paar kenmerken van een 
besluit onderscheiden, die de kwaliteit ervan bepalen: 

• Eenduidig: is het duidelijk en slechts op één manier te interpreteren?  
• Onderbouwd: is het voldoende stevig onderbouwd en uitlegbaar? 
• Geaccepteerd: wordt het besluit gedragen door de betrokkenen?  
• Uitvoerbaar: kan het door de betrokkenen omgezet worden in acties? 
• Tijdig: wordt het besluit op het goede moment genomen?  

  
Bij de onderbouwing gaat het bijvoorbeeld om de ingebrachte kennis, de afgewogen belangen en de gedane aannames. De meeste 
besluiten zijn gebaseerd op aannames, omdat de benodigde kennis niet altijd in volle omvang aanwezig is of afgewogen kan 
worden. Veel van die aannames worden onbewust gedaan. Maar kloppen ze ook? Het kan helpen ze te bespreken. 
 
Handig hierbij  is forecasting en backcasting. Zie het als een validatie van een voorgenomen besluit. Als je denkt te weten wat het 
besluit moet zijn, ga je bij forecasting nadenken over uitvoering en handhaving. Kan ik het besluit uitvoeren? Zo niet, wat dan wel? 
Wat gaat er gebeuren? Kan ik het handhaven? En bij backcasting stel je je voor dat je een tijdje verder bent. Hoe ziet de wereld er 
dan uit rondom het onderwerp van het besluit? Hoe willen we dan dat het werkt? En wat betekent dat voor het besluit? Brengt het 
je wel richting die gewenste toekomst? Of beslecht het alleen een issue in het hier en nu?  
 
Het kan nuttig zijn de beslissingen die in je eigen programma worden genomen eens naast deze kenmerken te leggen. Zijn er 
kenmerken die aandacht vragen? Waar heeft dat mee te maken? 
 

6.4 Beslissen versus rapporteren over voortgang 
 
Naast het nemen van beslissingen willen de betrokkenen ook met een zekere regelmaat geïnformeerd worden over de voortgang 
van het programma ten opzichte van de afspraken. Deels gebeurt dit in gesprekken, deels gaat het via voortgangsrapportages. De 
wijze waarop, de vorm en de frequentie vragen om vroegtijdige afstemming zodat het meteen goed ingeregeld kan worden. 
 
Het is verstandig helder onderscheid te maken tussen momenten waarop je de voortgang bespreekt (bijvoorbeeld met een 
opdrachtgever) en momenten waarop je beslissingen wilt (laten) nemen. In de praktijk loopt dat nog weleens door elkaar. Dat 
hoeft niet erg te zijn, wanneer degene met wie de voortgang besproken wordt ook de beslisser is en het in één moeite door kan. 
Wanneer dat niet zo is, en er nog meer beslissers in het spel zijn, kan dit voor verwarring zorgen: wat is dan de status van het 
besprokene? En kunnen in dit gezelschap eigenlijk wel beslissingen van dien aard worden genomen? Maak dus voldoende helder 
wie welke beslissingen neemt en met wie allemaal gesproken wordt over de tussentijdse voortgang van het programma. 
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Het maakt ook verschil voor de aan te leveren informatie. Een voortgangsrapportage vraagt in principe niet om een besluit, een 
beslisdocument wel. Bij een voortgangsrapportage mag de ander ervan uit gaan dat het programma (of een inspanning) volgens 
plan en afspraak verloopt, anders zou er wel een besluit nodig zijn. Er kan wel melding gemaakt worden van eventueel te 
verwachten obstakels.  

7 Sturen en beïnvloeden van het proces 
 
Bij de besluitvorming in programma’s zijn vaak veel mensen betrokken, ieder met hun eigen belangen. Niet alleen in de 
programmaorganisatie zelf, maar ook daarbuiten en eromheen. Die mensen oefenen op allerlei manieren invloed uit op het proces 
en de uitkomst, bijvoorbeeld door ideeën en opvattingen in te brengen en te zoeken naar draagvlak daarvoor. Terwijl ze dat doen, 
maken ze gebruik van macht, communicatie en beïnvloedingsstijlen. In deze paragraaf bekijken we deze aspecten wat verder. 
 

7.1 Macht in besluitvorming 
 
Macht speelt altijd een rol in besluitvormingsprocessen, al was het alleen maar de macht van de beslissende partij: de 
opdrachtgever. Er is iemand nodig die knopen kan, moet en mag doorhakken. Bij programma’s is macht een precair iets. De macht 
van de betrokkenen in de programmaorganisatie is afhankelijk van de macht die de permanente organisatie hen heeft gegeven. De 
bereidheid om dat te doen, is niet altijd even hoog, zo laten we in het hoofdstuk Organiseren zien. Macht in programma’s is een 
delicaat spel van geven en nemen. 
 

Bronnen van macht 
Macht bestaat alleen maar in een relatie tussen twee individuen of groepen waarin de één richting kan geven aan het gedrag van 
de ander of dit gedrag kan bepalen, en wel meer dan omgekeerd (Mulder, 2004). Het is het vermogen om richting te geven aan 
iemands gedrag, iets waarvan de bezitter al dan niet gebruik kan maken. Het is, neutraal bekeken, vergelijkbaar met invloed. Dat 
woord heeft echter niet dezelfde connotatie als macht. Macht wordt vaak geassocieerd met iets vies, zoals machtsmisbruik, 
achterkamertjes, handjeklap, dreiging en bedrog. Invloed klinkt positiever. Wij beschouwen ze als synoniemen. 
 
Personen ontlenen hun macht aan diverse machtsbronnen. De 
eenvoudige indeling van machtsbronnen is die tussen 
positiemacht (ontleend aan de formele positie die iemand 
bekleedt) en persoonsmacht (ontleend aan de persoon die 
iemand is). Daarbinnen kunnen nog weer andere bronnen 
worden onderscheiden. In deze figuur is dit samengevat.  
 
Macht is daarmee ook relatief en situationeel gebonden: hoe 
machtig een bepaalde persoon is, hangt helemaal af van de 
situatie, van de mensen om hem heen en van degene met wie 
hij zichzelf vergelijkt. Eenzelfde persoon kan in de ene situatie 
zeer machtig zijn (als CEO in een bedrijf) en in de volgende 
veel minder machtig (als klant voor een paspoort bij de 
gemeente), bekeken vanuit positie- en persoonsmacht. 

 

Figuur 4.12: Verschillende bronnen van macht 

 

Omgangsvormen van macht 
In organisaties kan de omgang met macht door mensen verschillende vormen aannemen. Hetebrij (2011) onderscheidt vier 
omgangsvormen van macht: 

• Macht hanteren:  het nemen en opleggen van een besluit, met of zonder wederzijdse overeenstemming, door de ene 
persoon aan een andere persoon. 

• Macht delegeren: het doorgeven van macht aan anderen, bijvoorbeeld door het toewijzen van eigen bevoegdheden aan 
een programmamanager. 

• Macht mobiliseren: het gebruiken van de macht van een ander of van elkaar, bijvoorbeeld door een gewenst besluit voor 
te leggen aan een beslisser. 

• Macht beantwoorden: het reageren op de door een ander ingezette macht, bijvoorbeeld door het eens zijn en het 
accepteren van de consequenties.  
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Deze omgangsvormen zijn voortdurend aan de orde in besluitvormingsprocessen. Zo schuiven de deelnemende spelers hun ideeën, 
wensen, standpunten en belangen naar voren en proberen daarmee invloed te krijgen op de uitkomsten van het proces. Ze zullen 
hun invloed willen vergroten door de macht van anderen te mobiliseren en in te zetten voor het realiseren van de door hen 
gewenste uitkomst. Die anderen kunnen de programmamanager of de opdrachtgever zijn, maar ook andere invloedrijke personen. 
 
Het is aan de opdrachtgever en de programmamanager om het besluitvormingsproces in goede banen te leiden. Dit vraagt dat zij 
de macht die ze hebben ook daadwerkelijk hanteren. Ze moeten zich ervan bewust zijn welke macht ze hebben en wat de bronnen 
zijn waar ze hun macht aan ontlenen. Dat zijn geen vanzelfsprekendheden. Zeker voor de programmamanager kan het zo zijn dat 
zijn positiemacht beperkt is. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer hij meer de rol van programmacoördinator heeft. Die moet het 
veel meer hebben van macht mobiliseren dan van macht hanteren, en ook meer van zijn persoonsmacht.  
 

Licht (2013) spreekt in dit verband van ‘regievoering zonder macht’ wanneer hij het heeft over de rol van de programmamanager. 

Wij zijn van mening dat de programmamanager altijd een bepaalde vorm van macht zal hebben, zij het dat hij het meestal niet 
moet hebben van positiemacht en veel vaker van persoonsmacht. Eén ding is zeker, zonder macht kan een programmamanager 
geen rol van betekenis spelen in de besluitvorming. 
 

Stapsgewijs mobiliseren van macht 
Het goed kunnen mobiliseren van macht is belangrijk bij programma’s. Dit heeft er vooral mee te maken dat de afhankelijkheid van 
andere mensen en organisaties doorgaans groot is, de omgeving vaak politiek getint en onvoorspelbaar is en de belangen van de 
betrokken spelers meestal aanzienlijk zijn. De opdrachtgever en de programmamanager kunnen zelden à deux beslissen hoe het 
programma gerealiseerd wordt. Daarvoor hebben ze de medewerking van anderen voor nodig.  
 
Voor de programmamanager gaat het er dan om bij beslissingen ver genoeg vooruit te denken, stapsgewijs beïnvloedende 
interventies te plannen gericht op spelers met macht (of spelers die op hun beurt die machthebbers kunnen mobiliseren) en deze 
zorgvuldig uit te voeren. Vooral het verbinden van belangen is daarbij volop aan de orde. Zo kan hij er stapje voor stapje voor 
zorgen dat uiteindelijk, op het moment suprême, de neuzen dezelfde kant op staan en een besluit de goede kant op valt. 
Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer de programmamanager voor de uitvoering van zijn veranderprogramma afhankelijk is van de 
medewerking van afdelingsmanagers, en de managers op hun beurt van de programmamanager voor de noodzakelijke 
voorbereidingen. Beide zullen elkaars macht willen mobiliseren: ‘zonder elkaar kunnen we de doelen niet realiseren’. Tegelijkertijd 
staan ze elkaar daarmee toe elkaars macht te mobiliseren, omdat ze uiteindelijk een gezamenlijk belang hebben. 
 
Daarmee raken we ook aan het thema van verantwoordelijkheid nemen. Soms worden besluiten niet genomen, omdat degene die 
moet besluiten de verantwoordelijkheid niet kan of wil dragen. Dat kan er bijvoorbeeld mee te maken hebben dat iemand zich te 
onzeker voelt of het idee heeft niet voldoende gesteund te worden. Dan kun je kleinere besluiten nemen en ernaar toe groeien. Je 
kunt ook het collectief laten besluiten en zo de verantwoordelijkheid delen over meerdere schouders. Of je kunt de diepere laag 
proberen aan te boren en te bespreken wat er speelt en wat nodig is om eruit te komen.  
 
De zeven regievariabelen uit procesmanagement (thema, timing, tempo, toegang, toneel, toon en tol) zijn bij het mobiliseren van 
macht zeer behulpzaam als kapstok om interventies mee in te zetten. Ze helpen interventies bijvoorbeeld goed te timen. Dat geldt 
evenzeer voor de inzichten van Fischer, Ury en Patton (2007) over excellent onderhandelen, waarin zij onder meer een lans breken 
voor het voeren van onderhandelingen vanuit achterliggende belangen en niet vanuit formele posities en standpunten. 
 

7.2 Communicatie in besluitvorming 
 
In het besluitvormingsproces vindt veel communicatie tussen de betrokkenen plaats. In deze paragraaf belichten we het schakelen 
tussen vier communicatieniveaus en het onderscheid tussen het voeren van een discussie of een dialoog. 
 

Schakelen tussen communicatieniveaus  
Communiceren tussen mensen gebeurt hoofdzakelijk op vier niveaus: inhoud, procedure, interactie en gevoelens. Vaak zijn we in 
gesprekken vooral gericht op de inhoud en ook nog wel op de procedure. Samen vormen deze niveaus de zichtbare bovenstroom, 
het deel van de ijsberg dat zich boven water bevindt. De interactie en gevoelens blijven vaak onbesproken. Dit grote deel vormt de 
onderstroom en bevindt zich onder water. Voor besluitvorming is begrip van deze vier niveaus nuttig.  
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De inhoud is datgene waar het gesprek over gaat. In een 
besluitvormingsproces is dit het gevraagde besluit, de 
achtergrond, de alternatieven, de voor- en nadelen daarvan, 
de standpunten van de betrokkenen, en dergelijke. In een 
gesprek of vergadering is het natuurlijk belangrijk dat 
iedereen het over hetzelfde onderwerp heeft en daarbij 
hetzelfde doel voor ogen heeft.  
 
De procedure is de manier waarop de betrokkenen over die 
inhoud van gedachten wisselen. Maken we eerst een rondje 
langs de velden en dan discussiëren? Of bespreken we eerst 
de positieve en dan de negatieve punten? Bij de procedure 
worden afspraken gemaakt over de werkwijze, manier van 
behandeling en hoeveelheid tijd die daarbij per stap wordt 
uitgetrokken. De vergaderhygiëne dus. 

 

Figuur 4.13: Vier verschillende communicatieniveaus 

 
Bij interactie gaat het over wat er gebeurt tussen mensen en hoe ze met elkaar omgaan. Wordt er goed geluisterd naar elkaar? 
Gaan mensen op een open en respectvolle manier met elkaar om? Zijn ze nieuwsgierig naar wat een ander inbrengt? Proberen ze 
die ander echt te begrijpen of zijn ze vooral met zichzelf bezig? Hoe staat het met de bereidheid om de eigen mening of het eigen 
standpunt bij te stellen? De interactie bepaalt of de manier van communiceren, en dus ook van beslissen, als prettig wordt ervaren. 
 
Een gesprek kan ook allerlei gevoelens oproepen bij betrokkenen: vreugde, opluchting of tevredenheid, maar ook onzekerheid, 
twijfel, teleurstelling, verdriet, frustratie of zelfs boosheid. Dat heeft er bijvoorbeeld mee te maken dat mensen het maken van een 
keuze lastig vinden of omdat er niet naar elkaar geluisterd wordt. Als een gesprek emoties oproept, beïnvloedt dat het gesprek 
sterk. Emotie speelt, net als interactie, vaak onderhuids. Het werkt bovendien aanstekelijk en grijpt snel om zich heen.  
 
De niveaus van interactie en gevoelens blijven in gesprekken vaak onbesproken en komen dan indirect tot uiting op de niveaus van 
inhoud en procedure. Iemand ergert zich aan het gedrag van een ander (bijvoorbeeld ‘omdat deze zoveel ruimte inneemt’) en is 
het daarom per definitie oneens met diens inbreng. Ook eindeloze discussies over de procedures kunnen hier een gevolg van zijn. 
In zo’n situatie kan het zeer functioneel zijn om de onderlinge interactie en individuele gevoelens bespreekbaar te maken. Het is 
een vaardigheid om op het goede moment te schakelen van het ene naar het andere niveau, zeker bij belangrijke beslissingen. Dat 
is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Het begint met herkennen op welk niveau gecommuniceerd wordt.  
 

Schakelen tussen discussie en dialoog 
Traditioneel wordt in besluitvorming, bijvoorbeeld in vergaderingen, vooral gebruik gemaakt van het debat, de discussie of de 
onderhandeling als vorm van communiceren. Die vormen leiden lang niet altijd tot een haalbaar en gedragen resultaat. Vooral bij 
grote en ingewikkelde beslissingen met veel belanghebbenden schieten ze tekort. De afgelopen jaren is een fundamenteel andere 
communicatievorm populair geworden: de dialoog.  
 
Bij een discussie proberen de deelnemers elkaar te overtuigen. Het gaat om het zo goed mogelijk poneren van je eigen idee en 
mening, onderbouwd met argumenten. Het aantonen van de zwakte van de argumenten van de ander speelt een belangrijke rol. 
Als er al geluisterd wordt, dan is dat vooral gericht op het zoeken naar aanknopingspunten om de eigen mening nóg meer kracht bij 
te zetten en de inbreng van de ander onderuit te halen. In een discussie komen deelnemers zelden dichter bij elkaar. Sterker nog, 
tegenstellingen en lacunes worden juist uitvergroot. Uiteindelijk zijn er winnaars en vooral ook verliezers. 
 
Bij een dialoog willen deelnemers elkaar begrijpen en onderzoeken wat de ideeën over en de invalshoeken op het vraagstuk zijn. 
Het luisteren naar elkaar staat centraal. In een dialoog gaat het niet alleen over wat iemand ergens van vindt, maar ook over wat hij 
belangrijk vindt (belangen) en wat zijn overtuigingen (normen, waarden) zijn. De deelnemers proberen niet zelf te winnen, maar 
iedereen te laten winnen. Iedereen stelt zijn mening uit en deelt zijn ideeën vrijelijk. Deelnemers zien elkaar niet als tegenstanders, 
maar als gelijken met belangen die verbonden moeten worden. Er is respect en oprechte aandacht voor de ander.  
 
Hieronder hebben we de belangrijkste verschillen tussen de dialoog en de discussie samengevat. 
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Dialoog Discussie 
• Elkaar de ruimte geven om te spreken 
• Vragen stellen om elkaar te begrijpen 
• Spreektijd van de ander zien als nieuwe voeding 
• Luisteren, samenvatten, doorvragen 
• Op zoek zijn naar wederzijds begrip 
• Verschil in belang en opvatting onderzoeken 
• Streven naar gezamenlijk inzicht 

• Zoveel mogelijk spreektijd opeisen  
• Elkaar overtuigen van het eigen gelijk  
• Spreektijd van de ander zien als verloren tijd 
• Vuren, bijladen, opnieuw vuren   
• Elkaars standpunten ondergraven 
• Argumenten van de ander onderuit halen 
• Instemming willen voor het eigen standpunt 

Tabel 4.1: Dialoog versus discussie 

 
Voor een constructieve dialoog helpt het wanneer aan een aantal aannames is voldaan (naar Hetebrij, 2011): 
 

• Wederzijds begrip: betrokkenen willen en kunnen elkaar begrijpen, omdat ze redelijke argumenten poneren, 
nieuwsgierig zijn naar de argumenten van anderen, luisteren en te overtuigen zijn. 

• Wederzijds vertrouwen: betrokkenen willen en kunnen elkaar vertrouwen, omdat ze oprecht menen wat ze zeggen en 
geen andere bedoeling hebben dan een goed gesprek te voeren. 

• Wederzijds respect: betrokkenen willen en kunnen elkaar respecteren, omdat ze er normen, waarden en opvattingen op 
nahouden die voldoende dicht bij elkaar liggen.  

 
Neemt het begrip voor elkaar af, hebben we minder vertrouwen in de ander of respecteren we bepaalde opvattingen niet, dan 
wordt het lastig om greep te houden op een gesprek en samen tot een goed besluit te komen. De twijfel aan elkaars redelijkheid, 
betrouwbaarheid en respecteerbaarheid is dan ook funest voor de stuurbaarheid en kwaliteit van een besluitvormingsproces. Er 
ontstaat minder openheid, mensen gaan minder intensief meedoen en voor je het weet is de inhoud helemaal uit beeld. 
 

7.3  Inzetten van beïnvloedingsstijlen  
 
Bij het voorbereiden, nemen en uitvoeren van beslissingen in programma’s zetten de betrokkenen allerlei beïnvloedingsstijlen, –
technieken en –tactieken in, zoals argumenteren, normeren en inspireren. Het is verstandig na te gaan welke stijlen, technieken en 
tactieken jouw affiniteit hebben en waarom. Wat zijn de keerzijdes daarvan? Wat is passend bij de rol die je inneemt in een 
programma (coördinator, regisseur, leider, manager, directeur)? En zijn er mogelijkheden om je repertoire verder uit te breiden? 
Wij verwijzen op deze plek vooral naar de rijke schare aan literatuur op het gebied van beïnvloedingsstijlen, bijvoorbeeld 
ontwikkeld door Cialdini (2009). Het door Bureau Zuidema ontwikkelde Invloedmodel® geeft veel houvast bij het onderzoeken en 
bepalen van je eigen invloedstijlen. Het bestaat uit vier verschillende invloedstijlen met tien daaronder vallende gedragssoorten.  
Het model maakt onderscheid tussen stijlen waarbij de zender de eigen energie inzet (duwenergie) en stijlen waarbij de zender de 
energie van de ander benut (trekenergie). Duwenergie kun je inzetten met de invloedstijlen overreden en stellen, bijvoorbeeld 
door te zeggen: ‘dit is een goed besluit, want…’, ‘ik sta erop dat…’ of ‘als we dit niet doen, dan…’. Trekenergie kent de invloedstijlen 
overbruggen en inspireren. Denk aan uitingen als ‘hoe kijk jij er tegenaan…?’ of ‘stel je eens voor dat we…’. 
 
Overreden Stellen Overbruggen Inspireren 
Voorstellen doen 
Argumenteren 

Normen stellen 
Waarderen 
Faciliteren/sanctioneren 

Betrekken 
Luisteren 
Onthullen 

Koppelen 
Visie delen 

Duwenergie Trekenergie 
Tabel 4.2: Invloedmodel® van Zuidema 

 

8 Maken van keuzes en nemen van beslissingen  
 
Het maken van keuzes en het nemen van beslissingen is uiteindelijk ook een heel persoonlijk proces. Onderzoek wijst uit dat dit 
veel minder bewust en planmatig verloopt dan lange tijd is gedacht en dan lijkt op basis van wat we hiervoor hebben beschreven. 
Iedereen gaat er op een andere manier mee om. Het helpt om jezelf op dit punt wat beter te leren kennen en de verschillen met 
anderen te zien en benutten. In deze paragraaf reiken we een aantal perspectieven aan die je kunnen helpen bij die oriëntatie.  
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8.1 Perspectief van leren en beslissen 
In de paragraaf over het proces van besluitvorming schreven we al over het leerperspectief dat Thiry in zijn strategic decision 
management cycle heeft opgenomen. Met hem delen wij het idee dat leren en beslissen veel met elkaar van doen hebben. Het 
besluitvormingsproces is ook een leerproces waarin informatie zo wordt verwerkt dat er een keuze uit kan rollen. Zeker bij grote, 
complexe en unieke beslissingen is leren nadrukkelijk aanwezig, ook al beleven we dat meestal niet zo bewust.  
 
Het is dus nuttig om te weten hoe je zelf leert en hoe dat verschilt van anderen. Wanneer mensen die samen tot een keuze moeten 
komen op verschillende manieren leren, beïnvloedt dat hun communicatie en begrip. Iemand die prijs stelt op onderbouwde, 
feitelijke informatie afkomstig van experts, kan het bijvoorbeeld niet gemakkelijk hebben met iemand die het vooral prettig vindt 
om met andere mensen perspectieven uit te wisselen en die er vanuit gaat dat er niet één waarheid is. Omgekeerd geldt hetzelfde. 
 
Ruijters (2006 en 2014) heeft een veelgebruikt model ontwikkeld met leervoorkeuren die de verschillen laten zien in hoe mensen 
het liefst bezig zijn met leren en ontwikkelen. Aan de hand van een leerscan kun je je eigen voorkeuren in kaart brengen, waarbij er 
altijd een patroon ontstaat met een combinatie van verschillende voorkeuren. De combinaties van de leervoorkeuren vormen 
iemands unieke leerprofiel.  
 
Leervoorkeur Beschrijving 
Kunst afkijken Observeren en imiteren, overnemen wat praktisch blijkt te werken, in de dagelijkse hectiek, scherpe analyse van 

ervaringsdeskundigen, ongeduldig 
Kennis verwerven Leren met anderen, behoefte aan gelijkwaardigheid, dialoog, elkaar vertrouwen, waarderen van diversiteit, 

perspectieven, proces, samen betekenis zoeken 
Participeren Behoefte aan objectiviteit en waarheid, kennisoverdracht, doelgerichtheid, willen weten wat waar is, waarde hechten 

aan feiten, theorie en experts 
Oefenen Waarde hechten aan stapsgewijze aanpak, herhaling, veiligheid, reëel maar niet realistisch, leren van fouten, onder 

begeleiding, zorgvuldig 
Ontdekken In het diepe springen, nieuwsgierigheid, inspiratie, uitproberen in de echte wereld, een eigen draai eraan kunnen 

geven, zelfsturing 
Doorzien Intuïtief leren, in zichzelf gekeerd, tussen buik en hoofd, op gevoel, veel informatie verwerken, patronen en 

verbanden herkennen, in het hier en nu  
Verbeelden Imaginair leren, oefenen in je hoofd, in gedachten 3D voorstellingen maken, gebruik van zintuigen en emoties, in de 

toekomst (scenario’s, verhalen) 
Tabel 4.3: Vijf leervoorkeuren van Ruijters (2006 en 2014) 

 
De losse leervoorkeuren geven al het nodige inzicht in de verschillende manieren waarop mensen omgaan met het nemen van 
beslissingen. De combinaties van de voorkeuren verdiepen die inzichten nog verder. Het voert te ver om alle combinaties te 
bespreken, maar we lichten er wel een paar uit ter illustratie. Zo zal een kennisverwervende kunst afkijker door zijn leerprofiel een 
resultaatgerichte, kordate beslisser zijn. Een participerende oefenaar hecht juist meer waarde aan een vertraagd proces, waarin 
ruimte is voor het zoeken naar en creëren van draagvlak. Een kennisverwervende ontdekker is meer geïnteresseerd in de inhoud 
van het besluit dan in het proces (zoals de participeerder). En een participerende kennisverwerver wil vooral een goede, afgewogen 
beslissing nemen, met minimale kans op fouten. 
 
De leervoorkeur kunst afkijken blijkt overigens prominent aanwezig in veel leerprofielen van managers. Dat verklaart mede 
waarom zij meer waarde hechten aan informatie over wat werkt, bijvoorbeeld in de eigen organisatie of in andere organisaties, 
dan informatie die precies klopt en onderbouwd is. Eerder schreven we over de rol van intuïtie in besluitvorming. Het intuïtieve 
leren, doorzien, blijkt veel voor te komen bij bestuurders. Dat kan verklaren waarom zij in hun besluitvorming nogal eens een 
onnavolgbare indruk kunnen maken. ‘Maar het zou ons niet verbazen dit ook aan te treffen bij bijvoorbeeld programmamanagers 
van grote en complexe langetermijntrajecten’, aldus Ruijters (2014). 
 

8.2 Perspectief van bewust en onbewust beslissen 
 
Vanuit de sociale psychologie en aanverwante vakgebieden wordt steeds meer bekend over menselijk keuzegedrag en de 
consequenties hiervan voor besluitvorming. Denk onder meer aan het werk van Kahneman (2011), Sutherland (2010) en, zij het iets 
meer omstreden, het werk van Dijksterhuis (2007). Tiemeijer (2011) geeft een samenvatting in zijn boek Hoe mensen keuzes 
maken. Wij stippen een aantal interessante punten aan. 
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Beperkingen aan bewust beslissen 
Onbewust gaan mensen er vaak vanuit dat ‘we’ bij het maken van keuzes een rationele, zakelijke, intelligente, navolgbare en 
transparante afweging maken van alle voor- en nadelen van de beschikbare opties. Ze denken dat ze daarbij gebruikmaken van alle 
beschikbare informatie en andere middelen en vervolgens de optie kiezen die het beste is, volgens hen en voor hen. In 
werkelijkheid gaat het lang niet altijd op die manier. De vraag is zelfs of mensen in staat zijn tot een rationele en vrije keuze. Dat 
heeft consequenties voor hoe we naar besluitvorming kijken. Tiemeijer schetst vier beperkingen die invloed hebben op menselijk 
keuzegedrag: (1) beperkte rationaliteit, (2) beperkt bewustzijn, (3) beperkte wil en (4) beperkt egoïsme. De beperkte wil laten wij 
voor nu buiten beschouwing.  
 

Beperkte rationaliteit  
Lange tijd was het uitgangspunt dat mensen bij het maken van keuzes kiezen voor die optie die het hoogst verwachte nut oplevert 
(expected utility). Het verwachte nut van een optie is daarbij gelijk aan de optelsom van de waarde die men toekent aan een optie, 
gewogen naar de kans dat deze ook gerealiseerd wordt. Kiezen voor een andere optie zou daarmee ‘irrationeel’ zijn. De praktijk 
blijkt echter anders. In het model van beperkte rationaliteit nemen mensen genoegen met een oplossing die ‘voldoende goed’ is. 
Het uitgangspunt is hier dat oplossingen moeten worden gekozen vanuit onvolledige informatie en schaarse middelen. Een ideale 
oplossing, waarin alle alternatieven en afwegingen worden meegewogen, kost te veel tijd en geld.  
Er zijn vele vormen van beperkte rationaliteit, met drie hoofdvormen (biases).  
 
Biase 1: neiging tot houden wat je hebt 
Mensen zijn geneigd te willen houden wat ze hebben. Het handhaven van de huidige situatie krijgt vaker de voorkeur dan het 
afwijken daarvan, omdat de nadelen van afwijken zwaarder lijken te wegen dan de voordelen. Een alternatief wordt dus ook eerder 
gekozen als het wordt gepresenteerd als een handhaving van de status-quo (status-quo bias). Mensen hebben daarnaast een 
afkeer van verlies. Het psychologisch nadelige effect van verlies is groter is dan het psychologisch positieve effect van winst in 
gelijke omvang (verliesaversie). Ook hebben mensen de neiging om wat negatief is zwaarder te laten wegen dan wat positief is. 
Daarnaast blijkt dat mensen eerder spijt hebben van nadelen die het gevolg zijn van een actieve keuze, dan wanneer die het gevolg 
zijn van een passieve keuze (omission bias). Ten slotte hechten ze meer waarde aan iets wanneer ze het eenmaal in bezit hebben, 
dan toen ze het nog niet in bezit hadden (endowment effect). 
 
Biase 2: focus op het hier en nu 
Mensen zijn sterk georiënteerd op het hier en nu (present bias). Het blijkt 
bijvoorbeeld dat ze liever een kleinere beloning nu krijgen dan een grotere 
beloning later. In programma’s kan dat mede de druk verklaren op het opleveren 
van korte termijn resultaten met projecten en de moeite met het uitstellen van 
de beloning in de vorm van langere termijn effecten.  
 
Een fenomeen dat hierop lijkt is de projection bias: mensen die een keuze 
moeten maken uit verschillende alternatieven en zich proberen voor te stellen 
wat hun toekomstige situatie zal zijn, redeneren vaak sterk vanuit het hier en nu. 
Ze houden er weinig rekening mee dat hun voorkeuren en de omstandigheden in 
de loop der tijd waarschijnlijk veranderen. 

 

 
Biase 3: gevoelig voor levendig en concreet 
Mensen schatten de kans op een bepaalde gebeurtenis hoger in naarmate ze zich die makkelijker voor de geest kunnen halen. 
Zeker als een gebeurtenis zich recent nog heeft voorgedaan en ze weten ervan, dan is die informatie mentaal meer top of mind 
(beschikbaarheidsfout). Algemene en objectieve statistische informatie legt hierbij het meestal af tegen concrete en kleurrijke 
anekdotische informatie, ook al is die minder valide en betrouwbaar. Er gaat een krachtiger suggestie van uit hoe we een situatie 
moeten duiden.  
 
Het maakt dus uit hoe je een keuze presenteert wanneer je een beslissing wilt laten nemen. Het blijkt namelijk mogelijk om de 
voorkeuren van mensen sterk te beïnvloeden door dezelfde achterliggende realiteit verschillend te presenteren. Wetenschappers 
noemen dit ook wel framing. Framen in termen van verlies heeft bijvoorbeeld meer effect dan framen in termen van winst, omdat 
mensen meer bereid zijn risico te nemen bij negatieve uitkomsten dan bij het vooruitzicht van positieve uitkomsten.  
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In het kader van framing is het gebruik van het woord ‘niet’ belangrijk. Aangetoond is dat we het woord ‘niet’ in combinatie met 
andere woorden onvoldoende of zelfs niet registreren (‘denk niet aan een roze olifant’). Benadruk in besluitvormingsprocessen dus 
wat je wel wilt bereiken en vermijd te benoemen wat je niet wilt. 
 
Toepassen van vuistregels 
Bij veel keuzes zijn mensen geen maximizers, maar satisfyers. Soms nemen ze de moeite om te kiezen volgens de koninklijke weg 
van maximale informatie en integrale afweging, maar vaak volstaan ze met kiezen op basis van simpele vuistregels waarvan de 
ervaring heeft geleerd dat ze meestal leiden tot acceptabele keuzen. ‘Als zij ernaar hebben gekeken, dan zal het wel goed zijn.’ Dat 
bespaart veel tijd en werk, maar kan ook risico’s met zich meebrengen. Uit onderzoek blijkt echter dat vuistregels onder bepaalde 
omstandigheden, in een onvoorspelbare context en bij gebrekkige informatie, tot betere besluiten leiden dan wanneer het 
expected utility model wordt gevolgd. 
 
Beslissen op basis van gevoel 
De eerste gevoelens die opkomen wanneer iemand met een keuze wordt geconfronteerd, beïnvloeden ongemerkt het 
daaropvolgende redeneer- en beslisproces. Door deze zogenaamde affecten hebben bepaalde opties bij voorbaat al een intuïtieve 
aantrekkingskracht en andere juist niet. Het bewuste proces van besluitvorming is in feite een vorm van wat motivated reasoning 
wordt genoemd: een redeneerproces dat wordt beïnvloed door de wens om op een bepaalde conclusie uit te komen.  
Mensen maken dan vooral gebruik van de informatie en redeneerregels die leiden tot de gewenste uitkomst. In hun omgeving 
zoeken ze vooral naar feiten die geïnterpreteerd kunnen worden als een bewijs voor de juistheid van hun conclusie. Contra-
indicaties zien ze daarentegen over het hoofd. Dit alles gebeurt doorgaans onbewust. Mensen realiseren zich niet dat ze bij een 
andere gewenste conclusie ook andere informatie en redeneringen hadden gemobiliseerd (illusie van objectiviteit). 
 
Soms blijkt het gevoel een betere raadgever dan een bewuste analyse van voor- en nadelen. Een verklaring daarvoor is dat voor 
sommige kwesties moeilijk woorden te vinden zijn. Taal is namelijk een gebrekkig medium. Als gevraagd wordt argumenten pro en 
contra te formuleren, worden mensen gedwongen de aandacht te richten op aspecten die verbaliseerbaar zijn. Deze krijgen dus 
een zwaar gewicht in het oordeel. Het is echter niet gezegd dat dit ook werkelijk de aspecten zijn die het zwaarst wegen in de 
tevredenheid met die keuze. De aandacht wordt afgeleid van overwegingen die moeilijker onder woorden te brengen zijn. 
Alles overziend kan het dus ‘rationeel’ zijn om keuzes te maken door bijvoorbeeld te vertrouwen op het gevoel, omdat deze keuzes 
kunnen leiden tot betere uitkomsten dan stapsgewijze afwegingen van alternatieven. Een andere manier is om te proberen aan het 
onbewuste te ontstijgen, bijvoorbeeld omdat mensen dan los kunnen komen van het hier en nu.  
 

Beperkt bewustzijn 
In het hoofd van mensen voltrekt zich een continue stroom van mentale processen op het gebied van waarneming en 
informatieverwerking zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Deze processen hebben een grotere invloed op gedrag en op 
beslissingen dan we ons bewust zijn. In de beïnvloeding van gedrag is de aandacht vaak gericht op de bewuste kant. Om effectiever 
te zijn in beïnvloeding, is ook aandacht voor onbewuste gedragsdeterminanten nodig. 
 
Een belangrijke trigger voor onbewust keuzegedrag is een fenomeen dat priming wordt genoemd. Dat is het activeren van mentale 
concepten, zoals normen, doelen, kenmerken en stereotypen. Die worden daardoor makkelijker toegankelijk en krijgen zo meer 
invloed op het handelen. Als primes kunnen alle dingen fungeren die zintuiglijk waarneembaar zijn, zoals woorden, geluiden, de 
fysieke omgeving, het gedrag van mensen, en dergelijke. Een voorbeeld is het eerdergenoemde framing. Priming kan onder meer 
een grote invloed hebben op oordeelsvorming, zonder dat mensen dit in de gaten hebben. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat ze 
geneigd zijn om achteraf te rationaliseren waarom ze iets hebben gedaan, los van de manier waarop ze geprimed zijn. Ze 
construeren in feite een bijpassend verhaal en een theorietje, omdat ze geen idee hebben van de werkelijke oorzaken voor hun 
gedrag, zoals het nemen van een bepaalde beslissing. Dat fenomeen heet ook wel confabuleren.  
 

 
 “It is a capital mistake to theorize before one has data. Insensibly one begins to twist facts to suit theories, instead of theories 
to suit facts.” Arthur Conan Doyle (1891) in A Scandal in Bohemia 

 

 
Onbewuste processen verlopen snel en automatisch, maar zijn niet erg nauwkeurig of flexibel. Bewuste processen gaan relatief 
traag en kosten veel energie, maar zijn veel nauwkeuriger en flexibeler. Ze komen vaak pas op gang nadat door de onbewuste 
processen een eerste indruk is gevormd. Veel gedrag verloopt daardoor automatisch. Het bewuste stelt ons wel in staat om het 
hier en nu te ontstijgen, een voorstelling te maken van de toekomst en het verleden en te reflecteren. Ook kan het bewuste 
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neigingen en impulsen van het onbewuste tegengaan of corrigeren, zodat er een vorm van zelfcontrole ontstaat en eventuele 
ongewenste gedragingen voorkomen worden. Dit vermogen tot zelfcontrole is echter begrensd en kan uitgeput raken. 
 
Er een nachtje over slapen 
In Nederland heeft Dijksterhuis (2007) naam gemaakt met zijn boek Het slimme onbewuste. Onbewust gedrag staat in zijn optiek 
niet gelijk aan zomaar iets doen, het onbewuste is tot veel meer in staat dan het bewuste. Volgens Dijksterhuis overschatten 
mensen het belang van bewuste processen enorm en onderschatten ze onbewuste processen. Het bewustzijn speelt slechts een rol 
bij 1% van het menselijk gedrag. De andere 99% is onbewust. We kunnen onbewust zo’n 200.000 keer zoveel verwerken als 
bewust. Hieruit volgt de conclusie dat het een illusie is dat ons bewustzijn de baas is in ons brein  - en dat is maar goed ook!. 
 
Dijksterhuis bedacht een beslisprocedure die het midden houdt tussen bewuste informatieverwerking en afgaan op het gevoel. Hij 
adviseert om bij ingewikkelde, belangrijke keuzes je eerst te verdiepen in de kwestie en kennis te nemen van alle relevante 
informatie, dan onbewust een voorlopige keuze te maken, maar niet meteen de knoop door te hakken. Je kunt beter eerst de 
aandacht op iets anders richten, zodat de informatie kan bezinken, en pas daarna bewust kiezen en besluiten. Beslissingen blijken 
beter te worden door er eerst een nachtje over te slapen. Eenvoudige beslissingen neem je in zijn ogen bij voorkeur bewust. 
 

Beperkt egoïsme  
Het is een misvatting dat mensen in hun keuzegedrag 
uitsluitend worden gedreven door direct (materieel) 
eigenbelang of egoïsme. We zijn van nature sociale dieren en 
mede daarom hebben sociale normen invloed op ons gedrag. 
Meer dan we ons soms realiseren wordt gedrag bepaald door 
wat in onze perceptie normaal is in een bepaalde situatie en 
door wat anderen doen, ook al komt dat er niet altijd zo uit.  
 

 

 
Bij de sociale normen gaat het enerzijds om injunctieve normen: expliciete voorschriften over wat gewenst is. Daar conformeren 
we ons aan, omdat het leidt tot beloning of, wanneer we dat niet doen, tot bestraffing. Anderzijds gaat het om descriptieve 
normen: normen gebaseerd op de perceptie van het gedrag van anderen. Ze geven aan wat normaal is in een situatie, omdat 
andere mensen dat gedrag vertonen. Beide normen zitten elkaar in de praktijk nogal eens in de weg. Mensen vertonen namelijk 
niet altijd het gedrag dat is voorgeschreven. In dat soort situaties wint vaak de descriptieve norm: je voelt niet veel aandrang je iets 
aan te trekken van de injunctieve norm als de mensen om je heen dat ook niet doen. Het effect daarvan reikt zelfs nog verder. Als 
mensen normoverschrijdend gedrag waarnemen op het ene gebied, zijn ze ook bereid normoverschrijdend gedrag te vertonen op 
een ander gebied. Beide normen, injunctief en descriptief, kunnen elkaar echter ook in positieve richting versterken. 
 
Groepsdenken als voorbeeld 
Besluitvorming kan worden belemmerd door groepsdenken. Dit is een psychosociaal fenomeen, waarbij een groep zodanig wordt 
beïnvloed door groepsprocessen, dat de kwaliteit van groepsbesluiten vermindert. Het ontstaat als groepsleden primair letten op 
behoud van overeenstemming en eensgezindheid bij een beslissingsproces in plaats van een kritische overweging van de feiten. 
Symptomen zijn het toepassen van zelfcensuur, het zoeken naar oplossingen die de groep goed van pas komen, het negeren van 
‘ongewenste’ informatie en het uitoefenen van groepsdruk op mensen die een afwijkende mening uiten. Groepsdenken beperkt de 
discussie. Er is namelijk beperkte bereidheid om plannen kritisch te heroverwegen en mensen willen alleen bevestigende 
informatie horen. Het is te voorkomen of te verminderen door oog te hebben voor het vergaderproces. Om kritische geluiden een 
kans te geven kan het helpen een ‘advocaat van de duivel’ aan te wijzen. Ook het betrekken van buitenstaanders kan helpen. Een 
andere methode is onderzoeken of een voorgenomen besluit valt te ‘falsificeren’. Dat wil zeggen dat er naar een redenering wordt 
gezocht waarmee de oplossing kan worden ondergraven (Kor, 2011). 
 

Houvast voor de programmamanager 
In besluitvormingsprocessen kan het dus behulpzaam zijn je af te vragen hoe je zelf keuzes maakt en beslissingen neemt en hoe 
andere mensen dat doen. Ook al weten die mensen zelf lang niet altijd wat hun motieven zijn. Deze vragen kunnen hierbij helpen: 

• Drijfveren: welke waarden en doelen van mensen spelen een rol bij de beslissing, en hoe zwaar wegen die? 
• Keuzeprocessen: welke beslisstrategie volgen ze? In hoeverre zijn ze in staat en bereid tot integrale afweging op basis van 

alle beschikbare informatie? Kiezen ze op basis van vuistregels of gevoel? Is er wel sprake van een bewuste keuze of gaat 
het veeleer om gewoonten en automatische reacties?  
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• Individuele verschillen: is er sprake van individuele verschillen tussen betrokkenen op de voorgaande vragen? Hoe groot 
zijn die verschillen? Zijn er verschillende groepen mensen te typeren? 

Wij hebben het idee dat besluitvorming in programma’s vaak vrij rationeel wordt ingestoken en dat er nog weinig ruimte is voor 
gevoel en intuïtie. Rationele mensen vinden dat vaak moeilijk grijpbaar en minder waardevol. Intuïtief ingestelde mensen vinden 
rationele beslissers doorgaans zakelijk en kil. Wat ons betreft ligt hier een uitdaging om meer balans te zoeken.  
 

 
 “Truly successful decision making relies on a balance between deliberate and instinctive thinking.” Malcolm Gladwell (2005) in 
Blink, The Power of Thinking Without Thinking. 

 

 

9 Uitvoeren en leren van besluiten 
 
Zoals we eerder zagen, beschrijft Thiry (2010) besluitvorming als een cyclisch proces, met een leercyclus en een prestatiecyclus. Die 
grijpen voortdurend in elkaar, zonder helder begin of eind. Zeker is dat er opvolging of uitvoering moet worden gegeven aan een 
besluit, want wat is het anders waard? Ook het leren van genomen besluiten heeft toegevoegde waarde. In deze paragraaf kijken 
we daarom nog even kort naar die twee aspecten: het uitvoeren en leren van besluiten. 
 

9.1  Uitvoeren van genomen beslissingen 
 
Aandacht besteden aan de besluitvorming in een programma is nutteloos als de betrokkenen zich niet gehouden voelen aan de 
uitkomsten van het proces en daar ook naar handelen. Denk aan besluiten over de deadline van een project, de afbakening van een 
activiteit en de beschikbare middelen. Beslissingen voegen geen waarde toe als ze niet belangrijk zijn of worden gevonden door de 
betrokkenen en als niemand zich er echt iets aantrekt. Een open deur, maar er zijn talloze voorbeelden van. 
 
Een belangrijk aspect bij de opvolging van besluiten, is de communicatie naar betrokkenen. Wie moet allemaal op de hoogte 
worden gesteld en wat is dan de boodschap? Welke middelen zet je in om hen te informeren: een telefoontje, een mail, een 
persbericht? Wat is een zorgvuldige volgorde waarin je de betrokkenen informeert? Als het goed is, heb je voor het programma 
ook een communicatieplan dat je kunt gebruiken voor de communicatie over de besluitvorming. 
 
Voor de opvolging van besluiten heeft Thiry (2010) het over de ‘prestatiecyclus’. Hij doelt op het implementeren van een besluit, 
bestaande uit planning (plannen van de uitvoering), execution (realiseren van de gekozen oplossing) en control (monitoren van de 
uitvoering). Control gaat hierbij wat ons betreft niet over controleren, maar over een vinger aan de pols houden om te zien of 
serieus werk wordt gemaakt van een besluit en om te bepalen of er aanleiding is terug te komen op een besluit.  

 
 

Pocket veto: ‘ja’ zeggen, ‘nee’ doen 
Een berucht verschijnsel bij besluitvorming vormt het pocket veto. Deze term stamt van het recht van de Amerikaanse president 
om een wetsvoorstel tegen te houden binnen tien dagen nadat het is ingediend. Als hij dat recht niet gebruikt, en dus in zijn zak 
houdt, wordt het voorstel automatisch wet. In de organisatiekunde wordt deze term vaak gebruikt voor de stille macht die 
medewerkers hebben om ‘ja’ te zeggen, maar ‘nee’ te doen. Dat ‘veto’ heb je als werknemer in je zak, omdat in organisaties 
mensen elkaar maar heel zelden aanspreken op het niet nakomen van afspraken.  
Pocket veto’s komen in alle organisaties voor. Zeker bij (overmatig) gebruik van hiërarchie en druk. Als er veel ‘pocket veto’ is, 
dan draait de top los van de werkvloer. Er ontstaan twee werelden die weinig met elkaar te maken hebben. Medewerkers 
passen pocket veto’s vaak onbewust toe. In de regel zijn ze niet bedoeld als sabotage of weerstand. Het is voor medewerkers 
een middel om voor de klanten of cliënten de goede dingen te (blijven) doen. “Per slot van rekening kan de baas ook niet alles 
weten. Als we doen wat de baas wil, zijn we de klant kwijt. Wat niet weet, dat niet deert.” 
Pocket veto’s zijn te vermijden. In een organisatie waar ruimte is voor dialoog, respect en acceptatie ontstaan ze niet. Als het 
management zijn wil niet oplegt of afdwingt, zullen medewerkers niet snel geneigd zijn om een eigen wereld te creëren en 
pocket veto in te zetten. (naar: De Caluwé en Vermaak, 2006). 
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In een programma zijn er vaak veel onzekerheden en er verandert gedurende de rit zoveel dat beslissingen soms bijgesteld, 
aangevuld of zelfs herroepen moeten worden. Soms zelfs voor die beslissingen geëffectueerd zijn. Niet alles is van tevoren te 
overzien, integendeel. Nieuwe situaties doen zich voor die eerder genomen beslissingen op losse schroeven zetten. Denk aan 
wisselingen aan de top of economische ontwikkelingen. Dat hoeft niet erg te zijn en kan zelfs heel gezond zijn, zolang maar goed 
wordt nagedacht over de consequenties en (on)mogelijkheden van zo’n keuze. Een beslissing gaat idealiter dan ook vergezeld van 
een keuze voor een volgend beslismoment. Daarbij kijk je naar de stand van zaken van dat moment, op basis waarvan nieuwe 
keuzes worden gemaakt voor het verdere vervolg. Daarmee weet iedereen waar hij aan toe is. 
 

 

Denkgewoonten 
Ruijters (2006) schrijft in haar Language of Learning naast leervoorkeuren ook over denkgewoonten. Denkgewoonten draaien 
om de manier waarop we omgaan met nieuwe informatie en om de stappen die we in ons hoofd zetten om problemen op te 
lossen of vraagstukken aan te pakken. Als het gaat om het uitvoeren, monitoren en bijsturen van besluiten, dan zijn de 
denkgewoonten ‘reproductie’ en ‘reflectie’ interessant en relevant. De wijze waarop iemand deze denkgewoonten inzet, heeft 
namelijk invloed op de manier waarop hij uitvoering geeft aan besluiten.  
Iemand die meer uitgaat van reproductie huldigt het adagium ‘a deal is a deal, afspraak is afspraak’. Hij heeft er goed over 
nagedacht, er ligt een plan en een besluit, nu komt het aan op de uitvoering. ‘De wereld kan wel steeds veranderen, maar we 
kunnen niet steeds het plan aanpassen.’ Reproductie zorgt voor stabiliteit en herleidbaarheid, maar kan op een gegeven 
moment ook star worden. Een genomen besluit kan lostrillen van de veranderende werkelijkheid. Is een besluit met name een 
tijdelijk hulpmiddel, gaat iemand ervan uit dat de wereld blijft bewegen en vindt diegene het belangrijk daarin mee te bewegen 
en bij te stellen? Dan spreken we van reflectie. Hier geldt het adagium ‘vandaag is een andere dag dan gisteren’. Op basis van 
voortschrijdend inzicht worden beslissingen hier vaker en sneller ter discussie gesteld. Reflectie geeft flexibiliteit en 
aanpassingsvermogen, maar kan ook ten koste gaan van doelgerichtheid, tempo en betrouwbaarheid.  
Via tg.leerscan.nl kun je je eigen denkgewoonten eenvoudig in kaart brengen. 

 

 

9.2 Leren van en voor het besluitvormingsproces 
 
Het heeft absoluut toegevoegde waarde om te kijken wat je kunt leren van het besluitvormingsproces in een programma. Daarmee 
ontstaan inzichten die kunnen helpen bij het steeds beter organiseren en uitvoeren van het proces voor dat specifieke programma 
en voor andere programma’s in de organisatie. Het helpt bij het vergroten van de kennis en het bewustzijn over hoe beslissingen 
tot stand komen en wat daarin anders en beter kan. Slagen we erin om goede besluiten te nemen? Hoe staat het met onze 
besluitvaardigheid en besluitkracht? Kan het proces nog efficiënter? 
 
Reviews of audits kunnen hierbij behulpzaam zijn. Overigens niet alleen om te leren van het proces zelf, maar ook om informatie te 
vergaren voor toekomstige beslissingen. Met een review of audit maak je een doorlichting om op specifieke aspecten meer 
informatie naar boven te halen, daarvan te leren en nieuwe keuzes te maken. Het initiatief hiervoor kan liggen bij bijvoorbeeld de 
opdrachtgever, de programmamanager, een financier, een bestuurder of een externe organisatie. Ook op het niveau van de 
inspanningen kunnen reviews en audits behulpzaam zijn om de besluitvorming te ondersteunen. 
We beschrijven beide instrumenten hieronder meer in algemene zin. 
 

Review van een programma 
Tijdens een review wordt bekeken hoe het programma ervoor staat, hoe de kans op succes kan worden vergroot en welke keuzes 
dat vraagt. Een review kan bijvoorbeeld plaatsvinden bij bepaalde mijlpalen, zoals de overgangen tussen de stadia of periodes. De 
review kan door het programmateam zelf worden uitgevoerd, maar ook door een tijdelijk team van ervaringsdeskundigen die op 
eenzelfde niveau of in een soortgelijke functie werkzaam zijn. Synoniem voor een review is een Programma Fresh-Up. 
 
De uitvoering van een review kan kort en lang duren, van een halve dag tot pak hem beet een week, zoals bij de Gateway Review. 
De wijze en het moment van reviewen bepaalt uiteraard de opbrengst: van kleine aanbevelingen tot voorstellen voor herziening en 
bijsturing van het programma om het succesvoller uit te voeren. Voor het nemen van beslissingen in een programma, kan een 
review nuttige handvatten opleveren. Wij adviseren regelmatig een review van het programma uit te voeren. 
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Audit van een programma 
Een audit heeft een formelere en zwaardere insteek dan een review. Doorgaans is het een onafhankelijke derde die een audit 
uitvoert. Zo iemand heeft geen betrokkenheid bij het programma. In overleg met de opdrachtgever wordt het doel en het 
analysekader van de audit vastgesteld. Daarmee bestuderen de auditors documenten, gaan ze mensen spreken en stellen ze een 
rapportage op. De bevindingen worden gecheckt met de programmaorganisatie, de conclusies met de opdrachtgever. Op basis van 
hoor- en wederhoor worden incorrecte bevindingen hersteld en conclusies eventueel aangepast.  
 
De audit moet passen bij de omvang en het karakter van het programma. Ook moet rekening worden gehouden met het niveau 
van programmamanagement in de organisatie. Een kleine organisatie met enkele programma’s vergt een ander niveau dan een 
grote organisatie met grote programma’s, die ook nog eens uitgevoerd worden met andere partijen. Het heeft geen zin een 
organisatie aan het begin van haar ontwikkeling te willen toetsen aan het hoogst mogelijke niveau van programmamanagement. 
 
Het is de kunst om de audit in te zetten als een manier om te leren over de aanpak van het programma en erachter te komen hoe 
dat iedere keer weer een stapje beter kan. Het is meestal niet zo moeilijk om allerlei kwesties te benoemen die nog niet voor elkaar 
zijn. Het gaat er ook om dat de auditors proberen te begrijpen waarom de situatie is zoals hij is en wat gegeven de omstandigheden 
nodig en mogelijk is. De term ‘audit’ is wat ons betreft dan ook niet de meest gelukkige. ‘Review’ nodigt meer uit tot leren. 

 
 

Audit van een programma 
Een audit kent vaak een vrij vast stramien, bijvoorbeeld met de volgende stappen: 

• Stap 1: bepalen van het doel en het analysekader  
• Stap 2: uitvoeren van een documentenanalyse 
• Stap 3: houden van interviews met betrokkenen 
• Stap 4: uitvoeren van de analyse 
• Stap 5: opstellen van de concept rapportage 
• Stap 6: toetsen van de rapportage, hoor- en wederhoor 
• Stap 7: opstellen definitieve rapportage 

 
In overleg met de opdrachtgever wordt het analysekader vastgesteld. Dat gaat bijvoorbeeld over: 

• Aanpak: dit aspect omvat vragen als: ligt er een stevige strategie en aanpak ten grondslag aan het programma? Is er 
inzicht in de samenhang binnen het programma? Hoe ziet de afbakening eruit? Is er een omgevings- en risicoanalyse 
uitgevoerd waarmee in de aanpak rekening is gehouden?  

• Besturing: hierbij gaat het om vragen als: is duidelijk hoe de voortgang van het programma gemeten en gemonitord gaat 
worden? Zijn de besturingsmaatregelen voldoende uitgewerkt? Is er financieel grip op het programma? Zijn de 
samenhang en de raakvlakken geëxpliciteerd en gemanaged? 

• Organisatie en besluitvorming: dit aspect omvat vragen als: zijn de rollen helder omschreven en verdeeld? Is duidelijk 
hoe het programma zich verhoudt tot de staande organisatie(s)? Past de gekozen organisatievorm bij de opgave? Is het 
besluitvormingsproces zorgvuldig georganiseerd?  

• Samenwerking en communicatie: hierbij gaat het om vragen als: hoe is de samenwerking met de omgeving 
vormgegeven? Is er een heldere participatie- en communicatiestrategie en past deze bij de aard van de opgave en de 
omgeving? Voelen de belanghebbenden zich op een goede manier betrokken? 

Met dit analysekader gaan de auditors aan de slag. Ze bestuderen documenten, kiezen de personen uit met wie zij spreken en 
stellen de rapportage op. De bevindingen worden gecheckt met de programmaorganisatie, de conclusies met de opdrachtgever. 
Incorrecte bevindingen worden hersteld, conclusies worden aangepast voor zover dat kan in de ogen van het auditteam. 
Afwijkende meningen van de opdrachtgever over de conclusies worden apart vermeld. In veel gevallen wil de opdrachtgever 
ook aanbevelingen hebben. Deze volgen op de conclusies en zijn een geheel eigen verantwoordelijkheid van de auditors. 
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10 Ter afsluiting, beslissen is balanceren 
 
In dit hoofdstuk hebben we langs zeven activiteiten laten zien hoe je de besluitvorming in en over programma’s vorm kunt geven 
en kunt regisseren. Het mag duidelijk zijn, het gaat daarbij vaak om ingewikkelde processen die maar tot op zekere hoogte zijn te 
plannen en te sturen. Toch hopen we je met onze bouwstenen ideeën te hebben gegeven waarop je wel invloed kunt uitoefenen. 
 
Besluitvormingstrajecten kennen veel betrokkenen met uiteenlopende belangen. Die manifesteren zich niet alleen op momenten 
en manieren waarop het je als programmamanager goed uitkomt, maar wanneer en hoe het hen past. Het plannen, organiseren en 
begeleiden van de besluitvorming vraagt daarom de nodige aandacht. Daarbij gaat het vooral om het vinden van een goede balans. 
 
Denk bijvoorbeeld aan de balans tussen vastleggen en ruimte houden. Enerzijds wil je dat niet te gemakkelijk en te vaak op 
gemaakte keuzes wordt teruggekomen. Je wilt dat beslissingen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Anderzijds moet je 
voorkomen dat beslissingen aan het begin te veel beperkingen opwerpen voor wijzigingen later in het programma. Een programma 
is een dynamisch geheel. Het gaat ook om de balans tussen bewuste en onbewuste besluitvorming. Besteed aandacht aan de 
bewuste, rationele kant door een helder en zorgvuldig proces te ontwerpen. Maar bedenk ook dat keuzeprocessen voor een groot 
deel onbewust, intuïtief en beperkt rationeel verlopen. Onderken die twee kanten en bekijk wat op welk moment het meest 
ondersteunend is aan de besluitvorming in een programma. 
 
Ter relativering en afsluiting, een ervaren programmamanager vertelde ons: ‘Beter een verkeerd besluit dan geen besluit. Want 
voortgang zal er zijn.’ Zo is het maar net! 
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