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Een man die muzieknoten 
schrijft op de schaduw 

van de tralies op de vloer 
van zijn gevangeniscel 





Wat hoort de 
man?

Welke obstakels 
heeft hij?

Wat is het effect 
op zijn 
‘performance’?
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You Gotta Move
Mississippi Fred McDowell 



Visie
Obstakels
Structuur



Houdt je eigen programma voor ogen
 







Muziek als metafoor
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Out-‐of-‐the-‐box	  

In-‐the-‐box	  

Wens	  /	  	  
Noodzaak	  

‘Standaard’	  aanpak	  

Swing	  Muzikaal	  
kabaal	  

Muzikaal	  vakmanschap	  

Outside-‐In	  

AS-‐IS	   TO-‐BE	  

Performance	   Performance	  



Muziek als toegang

Visie <= Inspiratie
Obstakels <= Worksong

Structuur <= Swing



Vol 

Leeg 

Inspiratie



Vol 

Leeg 

Het PGM Open staat voor grenzeloos 
denken en grensverleggend doen met als 
doel de impact, betekenis en toegevoegde 

waarde van programmamanagement te 
vergroten   

Wat maakt jouw programma 
de moeite waard?



Visie
Obstakels
Structuur

“Inspireren”: 
een actieve daad



…in de structuur van jouw 
programma?
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Inspiratie…



Visie
Obstakels
Structuur

Bij grote 
commitments 

horen grote 
obstakels



Complexe programma’s: 
Obstakels & Worksongs

© Alan Lomax: the Song Hunter



Visie
Obstakels
Structuur

Wat kan ik doen 
met obstakels?



You Gotta Move�
(spiritual)

You gotta move

You gotta move

You gotta move, child

You gotta move

Oh, When the Lord

Gets ready

You gotta move





Programma Blues�


Mijn budget is

Niet hoog genoeg

En al mijn deadlines

Vallen te vroeg

Wat dacht je van

Mijn opdrachtgever?

Ik heb de Blues!



Opdrachtgever Blues�


Een zware vent

Haal ik aan boord

Toch wordt mijn agenda

Steeds weer verstoord

Ik heb heus wel meer

Prioriteiten

Ik heb de Blues!



Obstakel Blues:�


Welke obstakels komt jouw programma 
nog tegen, de komende tijd?



(maatschappij, politiek, techniek, omgeving, 
medewerkers, opdrachtgever, samenwerking, 

markt, aandeelhouders, etcetera)



 Waarover hebben jullie dan 
(waarschijnlijk) de Blues?

De ?????????????? Blues?

Obstakel Blues:�


Welke obstakels komt jouw programma 
nog tegen, de komende tijd?



VOOR: 

Programma bureau 

Wil aan de bak 

Andere partijen: 

Hoe houd ik ze strak? 

Hoe krijg ik de boel 

Ooit in beweging? 

Machteloze Blues! 



De boodschap is

Goed te verstaan:

Tweeduizend-veertien

Het komt eraan

Nederland gaat

Over op IBAN:

Da’s waar wij voor staan!

NA: 



Visie
Obstakels
Structuur

The Blues 
will set them free
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Obstakels
Structuur

Afspraken
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Inspiratie: een actieve daad

Doe-die-duk!
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Gestructureerde inspiratie ‘swingt’

Doe-die-duk!
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Obstakels
Structuur

Heldere 
afspraken maken 

swing mogelijk



Muziek als
toegang tot de
onderstroom

 Dat wat niet 
verzwegen 

mag blijven



De ‘onderstroom’ 
van jouw programma!
 







Factsheet
Met muziek naar de ‘onderstroom’ van je programma

Kernboodschap Relevantie voor programmamanagers

In je programma stuur je op ratio, feiten, plannen en structuren: de 
‘bovenstroom’. Die bovenstroom is waardevol, maar onvoldoende voor top-
performance. De missing link is de ‘onderstroom’: intuïtie, gevoel, emotie. Lastig 
te grijpen, maar van grote invloed.

De ‘onderstroom’ kan je waarnemen door anders te kijken. Muziek en andere 
out-of-the-box metaforen maken inzichtelijk welke onzichtbare ‘onderstroom’ 
invloed heeft op de prestaties van jouw team.

In de workshop leer je spelen met de ‘onderstroom’ door middel van een 
inspirerende context, transformatie van tegenslagen, en spelen met structuur.

Management-literatuur staat vol met rationele modellen om de performance 
te besturen in je programma. Ondanks deze rijkdom aan ‘tools’ blijkt één 
belangrijke succesfactor voor programma’s lastig te duiden: de persoonlijke 
‘concerns’ van iedere deelnemer (zoals façades, weerstand, klachten), en de 
gevolgen daarvan op de performance. 

Out-of-the-box interventies van Business Harmonics maken de concerns uit de 
‘onderstroom’ snel en op persoonlijke wijze expliciet. Zo kan je er invloed op  
uitoefenen, en dat vergroot de kans op succes.

Kernmodel Leestips

Veranderdiagnose – Rob van Es, 2008. Dit boek was ‘Managementboek van 
het jaar’. Hoe via kunstvormen een organisatie te diagnosticeren.

The Three Laws of Performance – Steve Zaffron & David Logan, 2009. Welke 
drie fundamentele principes (‘wetten’) gelden bij performance?

Veranderen als chaotisch proces – Thijs Homan, 2009. Hoe conversaties in 
‘petrischaaltjes’ en ‘ideeënsex’ performance beïnvloeden.

Can’t Be Satisfied – The Life and Times of Muddy Waters – biografie door 
Robert Gordon, 2003. Voor de liefhebbers van blues, een portret van één van 
de meest toonaangevende bluesartiesten ooit.

Jervis Groeneveld Manager & muzikant Business Harmonics jervis@business-harmonics.nl 


