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Exposés

Het PGM Open wordt mogelijk gemaakt door:
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Voorwoord

“Het PGM Open
staat voor
grenzeloos denken
en grensverleggend
doen”

Welkom op het PGM Open 2014!

Geweldig dat je deelneemt aan de derde editie van het

De deur van De Fabrique is open vanaf 10:00 uur. De lunch

PGM Open!

staat klaar vanaf 11.30 uur en om 12:15 uur beginnen de eerste
sessies. Na de eerste ronde zien we elkaar in De Perserij

Bijna 50 mensen staan te popelen om je in hun sessies te

voor het eerste plenaire gedeelte: de keynote van Menno

voeden met hun ervaringen en ideeën. Ze zullen allerlei

Lanting. Het volgende gezamenlijke moment is richting het

aspecten van het werken in en met programma’s belichten

eind, bij de keynote van René ten Bos. We sluiten de dag

en willen graag met je in gesprek over de toegevoegde waar

daarna af met een hapje en een drankje.

de daarvan voor jouw eigen praktijk.
Op voorhand bedanken we alle mensen die vandaag een
We hebben praktijkverhalen, workshops, huiskamer

bijdrage leveren voor hun initiatief en inzet. Dank ook aan jou

gesprekken, keynotes en exposés voor je in de aanbieding.

voor je komst en je bijdrage. Veel plezier en inspiratie!

Elk onderdeel in het programma heeft een eigen inhoud en
karakter. In dit boekje vind je een korte beschrijving van alle

De organisatie,

onderdelen, een tijdschema en een plattegrond van
De Fabrique.

Björn Prevaas, Twynstra Gudde
Robertjan Uijl, Phaos

Alle gelegenheid om nieuwe inspiratie op te doen dus!
We nodigen je daarbij van harte uit ook jouw ervaringen en
ideeën in te brengen. Samen worden we zo stap voor stap
beter in het uitvoeren van programma’s. Dat vraagt nieuws

Mirella Jacobs, Jo Bos & Co
Jo Bos, Jo Bos & Co
Hans Licht, Phaos

Helmuth Stoop, Twynstra Gudde

gierigheid van ons allen en respect voor ieders ideeën en
ontwikkeling. Stel frisse vragen. Zoek diepgang. Daag jezelf

PS: Mocht je vragen hebben, dan kun je je altijd melden bij

uit om een ander verder te helpen en je oordeel uit te stellen.

de centrale balie in de foyer of bij één van de organisatoren.
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PGM Open 2014
Een bijzonder programma

Het PGM Open is hét event over programmamanagement

We schotelen geen gebruikelijk congresprogramma voor.

in Nederland. Een dag vol met ontmoetingen tussen vak-

Je zult vandaag je eigen route moeten uitstippelen en soms

mensen, verrijking van kennis en verdieping van inzichten.

lastige keuzes moeten maken. We beginnen de dag niet met

In verrassende vormen, met verleidelijke inhoud en

een plenaire opening, maar met allerlei sessies. Let er daar

onconventionele verbindingen. Het PGM Open staat voor

bij op dat alle sessies vandaag op verschillende tijdstippen

Ontmoetingen tussen vakmensen

grenzeloos denken en grensverleggend doen met als

starten en eindigen.

Verrijking van kennis

programmamanagement te vergroten.

Verdieping van inzichten

We hebben een rijk en gevarieerd programma voor je

verlopen. Hou er daarbij rekening mee dat we voor de

Verrassende vormen

samengesteld, met allerlei verschillende sessies. Elke sessie

meeste onderdelen met maximale groepsgroottes werken.

Verleidelijke inhoud

heeft een geheel eigen inhoud, werkvorm en karakter. Zo is

Het principe is: eerst komt, eerst maalt, en vol=vol!

er voor ieder wat wils. In dit boekje staan alle sessies

Bijzonder
programma

Onconventionele verbindingen

doel de impact, betekenis en toegevoegde waarde van
We vragen je nadrukkelijk om de start- en eindtijden van de
sessies te respecteren. Zo kan het programma soepel

beschreven, geclusterd per werkvorm. In het midden staat

We ontvangen na afloop graag je feedback op het event en

het totale overzicht met alle tijden en locaties. Daarin zie je

zullen je via de mail uitnodigen voor een korte evaluatie.

ook wanneer en waar de lunch, snack en het diner zijn.
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Toelichting op het programma

KEYNOTES

EXPOSÉS

We hebben vandaag twee keynotes: één na de eerste ronde

Exposés zijn stevige, inhoudelijke bijdrages door inspireren

van sessies en één aan het einde van de dag. Dit zijn de enige

de inleiders, met een focus op het aanreiken van (nieuwe)

momenten waarop we met de hele groep bij elkaar komen.

inhoudelijke materie. Ze proberen je kijk op programma’s en

PRAKTIJKVERHALEN
Altijd al eens een kijkje in de keuken willen nemen bij pro

programmamanagement op te rekken door andere perspec
tieven aan te reiken. De sessies duren 3 kwartier. Groepen
van maximaal 50 mensen.

grammamanagers uit andere organisaties? Horen hoe zij hun
programma’s aanpakken en wat daarin successen en lessen

OP DE BRUG

zijn? In deze sessies laten zij hun praktijkvoorbeelden zien. Ze

Een programma is een complex samenspel van allerlei

duren 3 kwartier. Groepen van maximaal 50 mensen.

factoren. Bij een auto zijn het ook niet alleen wielen die maken

WORKSHOPS

dat hij rijdt. Drie programmamanagers rijden hun programma
als een auto ‘de brug op’ om het te laten doorlichten door

In de workshops ga je samen met de andere deelnemers aan

deskundigen. Ze leggen hun vraag of mankement voor aan

de slag met interessante puzzels of vraagstukken, waarvoor

jou als deelnemer. We kijken onder de motorkap hoe het zit

de begeleider een aanzet geeft. Samen bedenk en bespreek

met de motor van het programma en de bedrading, naar de

je mogelijke oplossingsrichtingen en invalshoeken. De work

carrosserie hoe het programma gedragen wordt, maar ook

shops duren 4 á 5 kwartier en vinden plaats in groepen van

naar het uiterlijk en de verkoopbaarheid. Vanuit vier invals

maximaal 35 á 40 mensen.

hoeken neem je als deelnemer de rol van de deskundige op je
en geef je je diagnose en advies aan de programmamanager.

HUISKAMERGESPREKKEN

Een interactieve intervisiesessie waarin diverse aspecten van

In de huiskamergesprekken kun je een goed, verdiepend

het programmamanagement worden belicht en ervaringen

gesprek voeren in een ‘intieme’ setting over gedeelde vraag

en deskundigheid met elkaar worden gedeeld. De intervisie

stukken. De begeleider trapt vooral het gesprek af. Je partici

sessies worden begeleid door Finus de Broekert van Phaos.

peert hier dus ook echt als deelnemer. De gesprekken duren

Maximaal 40 deelnemers.

3 kwartier (behalve de eerste) en vinden plaats in groepen van
maximaal 8 mensen.

“Hoe men ergens
over spreekt, is hoe
men erover denkt.
Het instrument voor
verandering is taal”
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KEYNOTES
Programma
management en de
Slimme Organisatie

In zijn boek De Slimme Organisatie (2013) laat Menno Lanting
zien hoe bedrijven slimmer kunnen worden en hun cultuur en
organisatie kunnen verbeteren met behulp van de nieuwste
technologie. Die stelt ze in staat om meer te weten, sneller te
reageren, beter samen te werken en meer en betere ideeën,
producten en diensten te bedenken. Het is het sluitstuk van

Door: 	Menno Lanting
strateeg, auteur en
innovator, My Own
Company Inc
Tijd:
13.30 - 14.15 uur
Zaal:
Perserij

Grenzen aan de
planning

zijn trilogie over digitalisering, leiderschap en organisatie. Hij gaat met ons op zoek
naar wat programmamanagers met de ideeën achter de slimme organisatie kunnen.
Nieuwsgierig? Hier vind je alvast een eerste impressie over de Slimme Organisatie.
Menno Lanting is strateeg, auteur & innovator en winnaar van de prestigieuze
Management Book of the Year Award. Hij zal de eerste keynote op het PGM Open
2014 verzorgen.

René ten Bos, filosoof, organisatiedeskundige en hoogleraar,
sluit als tweede keynote het PGM Open af. Hij gaat in op het
fenomeen van planning. Iedereen die bij zijn hoofd is, kan niet
tegen planning zijn. In een wereld waarin mensen alles los
laten, wil geen mens wonen. Toch wil dat niet zeggen dat we
alles moeten plannen. Sommige dingen vereisen nu eenmaal

Door: 	Rene ten Bos
filosoof, organisatiedeskundige &
hoogleraar,
Radboud Universiteit
Tijd:
19.00 - 19.30 uur
Zaal:
Perserij

een andere logica dan de sequentiële logica die eigen is aan planning. Dat geldt niet
alleen voor privézaken als verliefdheid, maar ook voor het leven in organisaties. René
zoekt de grenzen op van wat gepland kan worden en wat niet. Thema’s daarbij zijn de
‘resultatitis’, die het organisatorische leven in de vorm van audit en control doordringt,
en de vraag hoe wetenschappelijk planning eigenlijk is. Hij betoogt dat planning niet
verkeerd is, maar geen ideologie moet worden.versterken en verrijken.
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PRAKTIJKVERHALEN
Decentralisaties
aanpakken als
programma

Gemeenten worden verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan
langdurig zieken en ouderen. Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe ze deze
drie decentralisaties (3D) moeten aanpakken, ook omdat er nog veel onzekerheden
zijn. Rutger vertelt hoe hij de realisatie van de drie decentralisaties als programma
heeft ingericht. Als extra complicerende factor heeft hij ook te maken met een

Over robuuste
schepen in zwaar
weer en het einde
van de grijze muis!

Door: 	Rutger Krabbendam
programmamanager,
gemeente Amsterdam
Tijd:
12.15 - 13.15 uur
Zaal:
Jutekelder

Programma
management op
wereldwijde schaal

organisaties van de decentralisaties kenden tot voor kort hun eigen spoor en niet
iedereen heeft direct hetzelfde eindbeeld voor ogen. Een programmaorganisatie waar
in de onderdelen samen komen, moet samenhang brengen. Zodat 1 januari 2015 een
efficiënte en effectieve organisatie is ingericht, die klaar is de burgers te bieden waar

Door: 	Stefan van Bogget
programmamanager,
gemeente Veghel
Tijd:
12.30 - 13.15 uur
Zaal:
Douchelokaal

Tijd:
Zaal:

Menno van Vechgel
programmamanager,
Shell
12.30 - 13.15 uur
Magazijn

flexibele en vraaggestuurde overheid. Gemeente, marktpartijen,
centrummanagement en onderwijs werken samen aan een stra
tegisch doel: het terughalen van de koopkrachtafvloeiing. Vanuit
rende rol omgezet naar een participerende rol rekening houdende met veranderende
omstandigheden. Deze verandering is voor programmamanager Stefan van Bogget
niet zonder slag of stoot gegaan. Bureaucratie, tegenwerkende ambtenaren, spanning
binnen bestuur en MT. Kortom een verhaal uit de praktijk over nieuwe ontwikkelingen,
innovatie, samenwerking en het spanningsveld binnen een programma.

ze recht op hebben.

Menno van Vechgel neemt je mee in de kenmerken van
programma’s binnen Shell en impact daarvan op zijn aanpak.
Denk aan het werken dwars door verschillende businesses heen,
het opereren in virtuele teams over de hele wereld, en het bij

Programma
@nderswerken
bij RIVM

Het programma @nderswerken is een meerjarig en omvangrijk
veranderprogramma voor heel het RIVM (Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu). Het programma is onderdeel van de
strategie om flexibeler te kunnen inspelen op steeds complexere
maatschappelijke vraagstukken. Sleutelbegrippen zijn beter met

eenbrengen van verschillende culturen, manieren van werken en
Door:

media en veranderend consumentengedrag vragen om een

het Masterplan Veghel heeft de gemeente haar sterk regisse

wijzigend bestuurlijk stelsel en een reorganisatie. Dit maakt het lastig om te komen
tot een implementatiestrategie. Tempo’s van de veranderopgaven lopen uiteen, de

De wereld verandert! Demografie, economie, internet, sociale

politiek. Hij staat stil bij vragen als: hoe balanceer je een heldere

elkaar samenwerken en kennisdelen, meer efficiëntie, werken

programmascope en harde mijlpalen met innovatie en aanpassing van het programma

in vertrouwen en in verbinding met de maatschappij, innovatief, flexibel en onderne

aan een veranderende omgeving? Hoe zorg je ervoor dat de businesscase actueel

mend. Duidelijk is dat een andere management- en werkstijl nodig is. Bovendien gaan

blijft en de business er eigenaar van wordt? Hoe manage je risico’s in zo’n omgeving?
Hij deelt zijn ervaringen en inzichten vanuit de programma’s die heeft gedaan en doet.
Menno is momenteel verantwoordelijk voor het ‘Top Quartile Finance MI programme’.

Door: 	Arnoud de Klijne
programmamanager,
RIVM
Tijd:
12.15 - 13.00 uur
Zaal:
Garage

huisvesting en gebruik van ICT drastisch veranderen. De urgentie wordt bepaald door
de verhuizing van de organisatie naar een nieuw gebouw, geheel afgestemd op Het
Nieuwe Werken. In deze sessie vertelt Arnoud de Klijne hoe hij met dit programma
vormgeeft aan die uitdagingen. Wat doet hij als programmamanager, wat zijn zijn
successen en blunders en hoe gaat hij daarmee om?
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PRAKTIJKVERHALEN
Wie wil, zoekt een
mogelijkheid

Volgens de boeken en opleidingen over programmamanagement
moet je organisatie aan allerlei eisen voldoen voordat je über
haupt kunt denken aan PGM. Een belangrijk fundament is een
volwassen projectenorganisatie en -systematiek. Maar kun je ook
met programma’s werken zonder dat je dat hebt? Bij de NAK

Integratieprogramma
ministerie van
Infrastructuur
en Milieu

(Nederlandse Algemene Keuringsdienst) hebben we ervaren van

Door: 	Lidewij Gerner
programmamanager,
Nederlandse Algemene
Keuringsdienst
Tijd:
12.30 - 13.15 uur
Zaal:
Havenmeester

Integraal programma
Haga Vernieuwt

Twee ministeries opheffen en een nieuw ministerie bouwen
dat als lichtend voorbeeld geldt voor de rijksdienst. Dat was de
ambitie van Siebe Riedstra (secretaris-generaal) en zijn inte
gratieteam bij aanvang van de vorming van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu in oktober 2010. Han Nichting neemt
je mee in het proces dat 2,5 jaar geduurd heeft. Een proces

wel! We nemen je, met de kennis van nu, mee door het proces van de afgelopen

waarvan de uitkomst slechts globaal bekend was, zonder opgelegde blauwdruk, maar

jaren. Wat hebben we geleerd? Welke factoren waren cruciaal om te komen waar we

binnen kaders ruimte geboden voor inbreng uit en ontwikkeling door de organisatie

nu zijn? Uiteraard staan we stil bij de vraag of PGM tot nu toe effectief is gebleken in
onze organisatie. Kortom, als je je ook wel eens afvraagt of je PGM niet anders zou

Door:

kunnen aanvliegen dan de “goeroes” op ons vakgebied verkondigen kom dan zeker
naar onze ervaringen luisteren. We zijn benieuwd naar je kritische vragen, omdat wij
geloven dat we hier beiden sterker van worden.

Het HagaZiekenhuis heeft gekozen voor
een totale vernieuwing van het gebouw en
de ICT, gebaseerd op nieuwe werkconcep

Tijd:
Zaal:

zelf. Samen nadenken over toegevoegde waarde en de kernopgaven van het nieuwe
Han Nichting
ministerie formuleren. Samen een helder perspectief schetsen, tot een missie komen
programmamanager,		
en de principes vaststellen voor ons werken en samen werken. Een programmatische
Algemene Bestuursdienst
aanpak met strakke regie én veel ruimte voor alle betrokkenen, binnen en buiten de
14.30 - 15.15 uur
organisatie. En dat onder het motto: “DWYSYWD”, rarara!
Douchelokaal

Veranderprogramma
Vernieuwing Zorg
in het LUMC

Het Leids Universitair
Medisch Centrum
wil doelgericht en in
samenhang de pati

ten. Denk aan digitalisering en de effecten

ëntenzorg verbeteren.

die dit heeft op het gebouw en de manier

Om dit te realiseren

van werken. En ook patiëntgerichte zorg,

zijn we een veranderprogramma gestart. In deze sessie nemen we je mee in de

met een nieuw voedingsconcept, andere functies, eenpersoonskamers, 24 uur per

ontwikkeling van het programma en de uitdagingen die we daarbij tegenkomen.

dag familie bij de patiënt. Deze vernieuwingen worden integraal als programma
Door: 	Caroline Bestebreurtje
aangestuurd. Om iedereen aan boord te krijgen en te houden is een oplossing
en Martijn Oude
gevonden in een integraal programmabureau met een matrixorganisatie, waarbij
Luttikhuis,
proces en inhoud elkaar versterken. In de praktijk blijkt dit een succesvolle oplossing.
programmamanagement 		
In deze sessie laten we zien hoe we het programma hebben vormgegeven en wat
HagaZiekenhuis
maakt dat het succesvol is. Graag wisselen we uit welke oplossingen breder
Tijd:
14.30 - 15.15 uur
bruikbaar zijn in andere programma’s.
Zaal:
Meelzolder

Cruciaal voor het succes en de borging van de resultaten is de adoptie van de
Door: 	Fred Boer,
Petra van der Raad,
Tineke Dijkstra
programmateam,
LUMC
Tijd:
14.30 - 15.15 uur
Zaal:
Garage

vernieuwing door de lijn. De positionering van het programma is daarbij van groot
belang. Hoe nabij is de lijn? Sluiten we aan bij de lijn? Ook vereist de vernieuwings
doelstelling dat er soms prioriteit aan projecten gegeven moet worden waar de lijn
niet op korte termijn de meerwaarde van ziet. Op deze dilemma’s gaan we in.
Je kunt meekijken, meedenken en geïnspireerd raken door onze integrale, effectieve
concepten, aanpakken en strategieën.
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PRAKTIJKVERHALEN
Nieuwe regelgeving
grijpt diep in

Door: 	Robert Knoop
programmamanager,
ABN AMRO
Tijd:
15.45 - 16.30 uur
Zaal:
Postkamer

Bedrijven hebben steeds meer te maken met uitdijende regel
geving die diep ingrijpt in de bedrijfsprocessen en flinke kosten

Programma Convenant
Gezond Gewicht

nisaties en overheden. In deze publieke-private samenwerking

regelgeving niet eenduidig, terwijl wel een harde ingangsdatum

zetten zij zich samen in om de stijging van overgewicht en obe

met sancties geldt. De financiële sector is de laatste jaren

sitas om te buigen in een daling. Onderdeel van het Convenant

met veel nieuwe regelgeving geconfronteerd. Met verschillende

is Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), de beweging voor

praktijkvoorbeelden licht Robert Knoop toe op welke wijze ABN AMRO in een

een gezonde omgeving en een gezonde jeugd. Ook zijn er deelconvenanten op het

programma-aanpak omgaat met o.a. onzekere regelgeving en requirements, harde

gebied van school, werk en consument en vrije tijd. Zo wordt bijvoorbeeld gewerkt aan

deadlines, lastige cultuuraspecten, wereldwijde uitrol, interne communicatie en last
but not least dienstverlening en communicatie naar klanten toe. Hij put hierbij uit zijn

Door:

brede ervaring als programmamanager met verschillende programma’s.

Tijd:
Zaal:

Peter Pos
innovatiemanager
assetmanagement,
Liander
15.45 - 16.30 uur
Garage

Marjon Bachra
programmamanager,
Convenant
Gezond gewicht
16.45 - 17.30 uur
Douchelokaal

gezonde kantines en een beter en gezonder aanbod van voeding op scholen. In het
convenant werken partijen samen aan een gedeelde doelstelling met heel verschillen
de belangen, die soms op het eerste gezicht ook tegengesteld aan elkaar zijn. Toch is
het een succesverhaal. Marjon Bachra, directeur van het programmabureau, gaat in
op hoe zij omgaat met deze verschillende belangen en posities en welke dilemma’s
dat oplevert.

De productiestraat van de energienetbeheerder zal, door veran
deringen in de energiewereld, volledig op de schop moeten. Van
“controleren van je omgeving” zal er veel meer moeten worden
vertrouwd óp die omgeving. Dit vraagt, naast de nodige nieuwe
hardware, een andere mentaliteit van medewerkers, manage

Door:

verband van 26 partijen uit bedrijfsleven, maatschappelijke orga

met zich meebrengen. Vaak is de interpretatie van de nieuwe

Tijd:
Zaal:

Programma
management in een
blauwe organisatie

Het Convenant Gezond Gewicht is een uniek samenwerkings

ment en directie. Peter Pos neemt je mee langs de obstakels,

Omgaan met externe
factoren die je
programmasturing
beïnvloeden

Als programmamanager heb je je doelen SMART verwoord en
je inspanningen van je team hierop gericht. Je team en midde
len zijn beschikbaar en je bent gestart met de uitvoering van
het programma. Wat doe je nu als allerlei externe invloeden,
onder meer afkomstig vanuit bestuurders en vanuit de markt, je

dilemma’s, valkuilen en uitdagingen die hij bij het opzetten van zijn programma heeft

programma danig beïnvloeden? Op basis van het programma

ondervonden. In zijn sessie zal meerdere keren de analogie met opvoeding worden

BIM (Bouwwerk Informatie Model) bij Rijkswaterstaat gaan we in deze werksessie aan

gezocht. De opvoeding van kinderen als “het ultieme programmamanagement”, de

de slag om diverse strategieën en inspanningen te bedenken over hoe je het best met

opvoeding van een blauwe organisatie en de opvoeding van betrokken managers ten
aanzien van programmamanagement en het werken op basis van vertrouwen.

Door:

Tijd:
Zaal:

Herman Winkels 		
programmamanager,
Rijkswaterstaat
16.45 - 17.30 uur
Postkamer

dergelijke externe invloeden om kunt gaan. We staan stil bij de vraag hoe je daar
mee het programma kunt bijsturen. Een vraag waarmee veel programmamanagers
worstelen. Herman Winkel, programmamanager BIM, leidt het programma kort in en
vervolgens ga je met elkaar in gesprek. Herman zal zelf ook vertellen over zijn eigen
strategieën.
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PRAKTIJKVERHALEN
Integratieprogramma
Jumbo/C1000

Gerard Klein is vanuit ICT programmamanager binnen het inte
gratieprogramma voor de supermarktketens Jumbo en C1000.
Denk aan het ombouwen van de C1000 winkels naar Jumbo
winkels, het samensmelten van twee retailorganisaties, het
implementeren van een nieuwe en geïntegreerde processen en
een nieuwe ICT omgeving die deze enorme groei voor Jumbo
faciliteert. Hiervóór was Gerard programmamanager binnen C1000 en leidde het Store

Door: 	Gerard Klein
programmamanager,
Jumbo
Tijd:
18.00 - 18.45 uur
Zaal:
Douchelokaal

programma. Doel daarvan was C1000 om te veranderen naar een meer retailorganisatie.
Gerard zal zijn praktijkervaringen van het integratie programma en retailprogramma
delen. Wat werkte wel en wat werkte niet? Wat is het verschil in programmastructuur,
-aanpak en -organisatie tussen een intern gedreven verbeterprogramma en een
integratieprogramma?
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WORKSHOPS
Dialoog in het Donker:
onorthodoxe manier
voor besluitvorming
Door:

Tijd:
Zaal:

Pieter Jan de Bree
begeleider,
Heart to Change
12.15 - 13.15 uur
Postkamer

De slimme(re)
programmamanager

Betrokkenheid, commitment, participatie, samenwerking, ont
wikkelen, realiseren, succesvol laten verlopen... Als programma
manager ben je constant op zoek naar nieuwe en inspirerende

De kracht van een
heldere WHY

nisgeving en besluitvorming doordat het luisteren, vragen stellen

en klanten, maar ook aan medewerkers en betrokken partners.
Door:

en een persoonlijke kijk op kwesties stimuleert. Aan de hand van een eigen vraagstuk
gaan we aan de slag om dit zelf te ervaren. Pieter Jan de Bree begeleidt de dialoog.
Maximaal 15 deelnemers!

In deze workshop kijken we hoe organisaties als Alliander,
Delta Lloyd, VDL, KLM en diverse gemeenten en ministeries
slimmer zijn gaan samenwerken aan hun programma’s en projec
ten. Zij hebben hun cultuur en organisatie blijvend verbeterd door

Tijd:
Zaal:

Wiro Kuipers 		
identiteitsstrateeg,
Ons Idee
14.30 - 15.45 uur
Silo61

Programmamanage
ment is informatie
management

Tijd:
Zaal:

Ruud Peltzer
directeur, Fortes 		
Solutions
14.30 - 15.30 uur
Jutekelder

De vraag die Ruud Peltzer in deze workshop probeert te beantwoorden is: Hoe
kunnen we het managen van programma’s integraal verbeteren, en wat heb jij daar
als slimme programmamanager voor nodig? We kijken hierbij zowel naar bewezen
als gloednieuwe technologieën, hulpmiddelen en technieken op het gebied van
programmamanagement.

energie, en biedt houvast bij te maken keuzes. In deze workshop
leer je de kracht van een heldere WHY kennen, via talloze aansprekende voorbeelden
uit binnen- en buitenland. Daarbij leer je welke stappen je kunt zetten om tot je WHY
te komen, en ga je daar ter plekke samen met andere deelnemers mee aan de slag.

Als programmamanager heb je dagelijks te maken met commu
nicatie en informatiemanagement. Je moet ervoor zorgen dat je
de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste mensen
terecht laat komen. Hoe doe je dat? Interessant zijn de ontwikke
tages, nieuwsbrieven en een sharepoint site. Maar we zijn social

rode draad is eenvoud. Het succes van elke verandering staat

Door:

Een scherpe WHY - want daar gaat het over - geeft richting en

lingen in het delen van informatie. Je beschikt vast over rappor

het invoeren van nieuwe methodieken en technologieën. De
of valt bij de adoptie en daarmee eenvoud van deze methodieken en technologieën.

Ofwel: waartóe bestaat jouw programma eigenlijk? Een
antwoord op die vraag biedt helderheid, aan opdrachtgevers

methodieken om beweging te laten ontstaan. De Dialoog in het
Donker schept de juiste en effectieve voorwaarden voor beteke

Wie zou er wat missen als jouw programma niet zou bestaan?

Door: 	Petra Rona
PMO Consultant en
P3O specialist,
Creative Inn
Tijd:
15.45 - 17.00 uur
Zaal:
Jutekelder

media gewend en pijlsnelle interactie. Gebruik je al social media in je programma?
Wat zijn de (on)mogelijkheden? Willen we nog logs bijhouden of gaan we naar
‘management by hashtag’? Petra Rona neemt je hier in deze workshop in mee. Daar
bij gaat ze ook in op het model van P3O, dat informatiemanagement ondersteunt. Het
helpt je om relaties te leggen tussen je programma, het grotere geheel en de hogere
doelen. Zo draag je bij aan de kennis, continuïteit en creativiteit van je organisatie.

PROGRAMMA

PGM OPEN
12.00
12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

13.30 - 14.15 uur
Programma’s en de Slimme
Organisatie
Menno Lanting

10.00 - 12.45 uur
Inloop, ontvangst,
registratie en lunch

Perserij
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12.15 - 13.15 uur
Decentralisaties aanpakken
als programma
Rutger Krabbendam

Jutekelder

Meelzolder
Douchelokaal

12.30 - 13.15 uur
Gateway Reviews in
programma’s
Pieter Frijns

14.30 - 15.15 uur
Integraal programma
Haga Vernieuwt
Caroline Bestebreurtje

12.30 - 13.15 uur
Over robuuste schepen in
zwaar weer en het einde van
de grijze muis!
Stefan van Bogget

14.30 - 15.15 uur
Integratieprogramma
ministerie van Infrastructuur
en Milieu
Han Nichting

Havenmeester

Legenda

Algemeen

Keynotes

Workshops

Exposés

Praktijkverhalen

Huiskamergesprekken

17.30 - 18.45 uur
Met muziek naar de ‘onderstroom’ in je programma
Jervis Groeneveld

17.30 - 18.45 uur
Co-creatie van een Programma Canvas
Theo van der Tak en Hans Cremer

17.45 - 18.45 uur
Programma Duurzaamheid op de brug
Frank van Zelst

16.00 - 17.15 uur
Effectief communiceren als programmamanager
Gert de Visser en Anthony Sinke

17.30 - 18.45 uur
Uitkomstgericht werken in de praktijk
Maaike Nooitgedagt en Annelies Straub

15.45 - 16.30 uur
Storytelling in
programma’s
Theo Hendriks

16.45 - 17.30 uur
Programma Convenant
Gezond Gewicht
Marjon Bachra

15.45 - 16.30 uur
Nieuwe regelgeving
grijpt diep in
Robert Knoop

16.45 - 17.30 uur
Omgaan met externe factoren
die je programmasturing
beïnvloeden
Herman Winkels

15.30 - 16.00 uur
Verder Denken
Plaza: gezag
Max Wildschut

Op de brug

18.30

17.30 - 18.45 uur
Denken met je handen
Wiro Kuipers

16.00 - 16.45 uur
Organisatiebrede veranderopgaven als
programma aanpakken?
Arnoud de Klijne

14.30 - 15.45 uur
Het Socratisch Gesprek in programma’s
Tinco de Goede

Foyer

18.00

16.00 - 17.15 uur
Ervaar programmagame Pragtland!
Hilda van de Laar en Irma Huis in ’t Veld

15.45 - 16.30 uur
Programmamanagement in een
blauwe organisatie
Peter Pos

14.30 - 15.00 uur
Verder Denken
Plaza: gezag
Max Wildschut

17.30

16.15 - 17.15 uur
Programma Dienstverlening op de brug
Kim Oude Luttikhuis

14.30 - 15.15 uur
Veranderprogramma
Vernieuwing Zorg in het LUMC
Fred Boer, Petra van der Raad,
Tineke Dijkstra

12.30 - 13.15 uur
Wie wil, zoekt een
mogelijkheid
Lidewij Gerner

17.00

15.45 - 17.00 uur
Programmamanagement is
informatiemanagement
Petra Rona

14.45 - 15.30 uur
Samenwerken tussen
organisaties in programma’s
Edwin Kaats

12.15 - 13.00 uur
Programma @nderswerken
bij RIVM
Arnoud de Klijne

Garage

16.30

16.00 - 17.00 uur
Vier methodes voor
programmamanagement
Helmuth Stoop , Hans Licht , Andre
Legerman en Lia de Zoete

14.45 - 15.30 uur
Boekenplank van de
programmamanager
Rudy Kor en Jo Bos

14.30 - 15.45 uur
De kracht van een heldere WHY
Wiro Kuipers

12.15 - 13.15 uur
Dialoog in het Donker: onorthodoxe
manier voor besluitvorming
Pieter Jan de Bree

Postkamer

16. 00

14.45 - 15.45 uur
Programma Decentralisaties op de brug
Math Nijssen

12.15 - 13.00 uur
Bewust en onbewust sturen en
manipuleren in programma’s
Christiaan Pothoven

Silo61

15.30

14.30 - 15.30 uur
De slimme(re) programmamanager
Ruud Peltzer

12.30 - 13.15 uur
Programmamanagement op
wereldwijde schaal
Menno van Vechgel

Magazijn

15.00

Verder Denken Plaza

18.00 - 18.45 uur
Integratieprogramma
Jumbo/C1000
Gerard Klein
17.45 - 18.45 uur
Transparant en doelgericht sturen
Erik de Kooter

17.00 - 17.45 uur
Transitie van de taal maakt
een programma
Peter Terlouw

18.00 - 18.45 uur
Gouden lessen uit evaluaties
van grote programma’s
Zenzi Pluut en Marieke
Blekemolen

17.00 - 17.45 uur
Hoe dicht moet je aansluiten
bij de lijn?
Fred Boer, Petra van der Raad,
Tineke Dijkstra

18.00 - 18.45 uur
Financiële beheersing van
programma’s
Dick van Vlooten

17.00 - 17.30 uur
Verder Denken
Plaza: gezag
Max Wildschut

19.00

19.30

19.00 - 19.30 uur
Grenzen aan de
planning
Rene ten Bos

20.00
19.30 - 20.30 uur
Afsluiting,
borrel en lopend buffet

20.30
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WORKSHOPS
Ervaar programmagame
Pragtland!

De provincie Gelderland heeft samen met
IVA/Universiteit van Tilburg een program
magame ontwikkeld en gebouwd. Hilda
van de Laar en Irma Huis in ’t Veld zijn

Met muziek naar de
‘onderstroom’ in je
programma

ervaren trainers en procesbegeleiders

Tijd:
Zaal:

Hilda van de Laar en
Irma Huis in ’t Veld
trainers en procesbegeleiders,
provincie Gelderland
16.00 - 17.15 uur
Silo61

Tijd:
Zaal:

De missing link naar succes in je programma is de ‘onderstroom’:
een directe toegang op zaken die spelen in de ‘onderstroom’:
hoe krijg je mensen in beweging? Hoe ga je om met tegenslagen en weerstand? Hoe

mamanagers, met als opbrengst: inzicht in wat ieder heeft te doen in zijn rol en met

balanceer je tussen structuur en flexibiliteit? Jervis Groeneveld heeft leiding gegeven

elkaar. Hilda en Irma nemen je mee in de wereld van de provincie Pragtland. In de

aan programma’s en was als muzikant te vinden op grote muziekpodia in Nederland.

spelsimulatie wordt het effectueringstadium van het programma “Leefbare Stadregio”
doorlopen. Deze workshop laat je kennismaken met het programmagame Pragtland

Door:

en laat je proeven aan hoe het is om het spel te spelen, wat het je kan opleveren voor
jezelf en voor je organisatie. Deelnemers kunnen een rol vervullen in de spelsimulatie
en ervaren wat het effect van hun handelen is. Er is ook plaats voor mensen die liever

Tijd:
Zaal:

Jervis Groeneveld
spreker en trainer,
Business Harmonics
17.30 - 18.45 uur
Perserij

Via een out-of-the-box benadering laat hij je kennismaken met wijze lessen uit de
muziek en toont hoe je de ‘onderstroom’ van je programma kan beïnvloeden. Je
gaat aan de slag met nieuwe impulsen voor thema’s als leiderschap, authenticiteit,
integriteit, sturing versus ruimte, inspiratie en samenwerking. Food for thought, ook
om te beleven! Maximaal 20 deelnemers.

observeren. Maximaal 30 deelnemers.

Een professionele programmamanager
moet heel wat in huis hebben. Hij geeft

Het Programma
Canvas

uit: veel pagina’s, dicht bedrukt met een
nietje aan elkaar. Wij willen een manier vin

ten met projectleiders en bestuurders,

den om het programma en het plan op één

reageert op de omgeving en geeft leiding

A3 te comprimeren. En dat als cocreatie

aan ondersteunend personeel. Effectieve

van talloze programmamanagers! Op basis
van het gedachtegoed van Business Model Generation (Oswalder cs) hebben Theo

workshop maak je kennis met NLP als instrument voor effectieve communicatie.
Op actieve wijze ontdekken we technieken die daarbij ondersteunend kunnen zijn.

van der Tak en Hans Cremer een eerste versie van een Programma Canvas gemaakt.
Door:

Het bereiken van afstemming in houding en taal is daarbij cruciaal. Na afloop heb
je een aantal concrete handvatten om als programmamanager mee aan het werk
te gaan. Heldere tactieken die je kan toepassen om in verschillende situaties
nóg effectiever te zijn.

Veel programma’s en plannen zien er saai

vorm aan het programma, heeft contac

communicatietechnieken kunnen leiderschap en organisatietalent versterken. In deze
Gert de Visser
programmamanager,
Stadsregio Rotterdam
Anthony Sinke
NLP-trainer, TC University
16.00 - 17.15 uur
Meelzolder

onvoldoende voor een top performance en daarmee succes.

deze spelsimulatie succesvol in bij programmateams en bij trainingen voor program

Effectief communiceren
als programmamanager

Door:

plannen en structuren: de ‘bovenstroom’. Die is waardevol, maar

het irrationele, het associatieve, de emoties. Muziek geeft je

bij de provincie Gelderland. Zij zetten

Door:

In je programma heb je te maken met het rationele, de feiten,

Tijd:
Zaal:

Theo van der Tak
adviseur, DeLaBranche
advies en Hans Cremer
manager innovation
centre, ABN AMRO
17.30 - 18.45 uur
Jutekelder

We lanceren deze tijdens een werkatelier op het PGM open. Met de deelnemers gaan
we experimenteren met het canvas: daarmee word je co-auteur van het programma
canvas. Dat canvas - met alle ervaringen van de deelnemers - presenteren we dan op
het IPMA Wereldcongres van september/oktober 2014 in Rotterdam als de Nederlandse
best practice programmamanagement. Een ware co-productie vanuit de community
van programmamanagers!
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WORKSHOPS
Denken met je handen

Denken met je handen? Kan dat? Ja, dat kan. En je kunt het
ervaren in deze workshop, waarin je de methodiek van LEGO
Serious Play (LSP) leert kennen. LSP is een toepassing van

Transparant en
doelgericht sturen

LEGO voor strategische vraagstukken in organisaties, van het

op stuurt, welke informatie je dan nodig hebt en hoe je daaraan

verhelderen van ingewikkelde begrippen en situaties tot het

komt. Je zult die informatie ook op een slimme manier moeten

inzichtelijk maken van het speelveld waarin je actief bent. Door

Tijd:
Zaal:

Wiro Kuipers
identiteitsstrateeg,
Ons Idee
17.30 - 18.45 uur
Silo61

ruimte, waardoor je helderheid vindt in de vraagstukken waar je je voor gesteld ziet.
Tijdens deze workshop kun je dat meemaken; je leert de systematiek kennen, gaat

kunnen opslaan, delen en analyseren. Zo kun je tijdig de goede

Maximaal 30 deelnemers.

Je bent net van start met je programma.
Je weet waar je heen wilt, en kunt hierover
kennis en energie krijg je mensen mak
kelijk mee. Maar al snel komen de eerste
problemen. Miscommunicaties, strubbe
lingen in de samenwerking, vergaderingen die maar niet vlotten. Je hebt het gevoel
dat het nét niet lekker loopt. De energie glipt langzaam weg. En soms heel snel. In je
programma is de focus vooral op problemen, op het nu, op brandjes blussen. Evalu

Tijd:
Zaal:

Maaike Nooitgedagt en
Annelies Straub
adviseurs, Gewoon aan
de slag
17.30 - 18.45 uur
Meelzolder

Door:

Tijd:
Zaal:

met enthousiasme vertellen. Dankzij jouw

Door:

maatregelen treffen, creëer je transparantie en kun je verantwoording afleggen.

ermee aan de slag en zult ervaren dat je écht kunt denken met je handen.

Uitkomstgericht
werken in de praktijk

aties gaan vooral over wat nog níet goed loopt. Hoe kom je hieruit? Hoe voorkom je
dat je erin komt? Dat gaat deze workshop over. We nemen je mee in de wereld van
de gewenste uitkomst en het verbinden van verschillende perspectieven, zodat je van
A naar B gaat met de principes van B. We zoomen in op het verschil tussen focussen
op het probleem of op de uitkomst en kijken daarbij ook naar jou en jouw programma.
Aan de slag dus!

gramma gericht kunnen (bij)sturen op de voortgang. Vaak gaat
het namelijk anders dan bedacht. Daarom moet je weten waar je

te werken met LSP spreek je de verbeeldingskracht aan en betrek je alle ideeën in de
Door:

Een programmamanager moet tijdens de uitvoering van het pro

Erik de Kooter 		
mede-eigenaar,
PMO Institute
17.45 - 18.45 uur
Postkamer

In deze sessie laten we je stoeien met nieuwe generatie software die je daarbij
van dienst kan zijn, Thinking Portfolio. Gericht op eenvoud en toegankelijkheid.
Voor programmamanagers een middel om te kunnen sturen op doelen. Na een korte
inleiding ga je aan de slag. Ook bekijken we hoe we het systeem verder op maat
kunnen maken voor een optimale programmabesturing.
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HUISKAMERGESPREKKEN

Het Socratisch Gesprek
in programma’s

In deze tijden van snelle communicatie hebben professionals
grote behoefte aan gesprekken die ruimte geven voor verdieping.
Voor de programmamanager biedt het ‘Eiland van Reflectie’ bij

Door:

Tijd:
Zaal:

Tinco de Goede
begeleider en adviseur,
Phaos
14.30 - 15.45 uur
Havenmeester

Hoe dicht moet je
aansluiten bij de lijn?

een veranderprogramma gestart

gesprek maakt de ruimte vrij voor het verwerven van nieuwe

om de patiëntenzorg

inzichten en het (aan de orde) stellen van fundamentele vragen.

doelgericht en in

Socrates is de aartsvader van het onderzoeksgesprek en de filosofische reflectie. Het

samenhang te verbeteren. De relatie met de lijn is hierbij van groot belang: de veran

Socratisch gedachtegoed vormt het uitgangspunt voor uiteenlopende werkvormen om

dering moet hun ‘eigendom’ zijn. We willen in gesprek gaan over de ervaringen met

een reflectief gesprek te voeren. Juist in de dagelijkse hectiek is het van belang om
af en toe stil te staan in plaats van steeds maar verder te hollen; uit de ‘doe-stand’ te

de relatie tussen programma en lijn. Denk aan thema’s als: Programma en lijn zijn
Door:

komen en in de ‘denk-stand’. Goede ideeën ontstaan immers tijdens momenten van
rust. Creëer daarom zo’n moment. Hoe je dat doet en wat dat oplevert, daarover gaat
deze sessie.

Organisatiebrede
veranderopgaven als
programma aanpakken?

Het programma @nderswerken is een meerjarig en omvangrijk
veranderprogramma voor heel het RIVM (Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu). Het is onderdeel van de strategie
om flexibeler in te spelen op steeds complexere maatschappelijke
vraagstukken. De budgetten van de rijksoverheid krimpen en
dus moeten we efficiënter werken. Sleutelbegrippen zijn: beter
met elkaar samenwerken en kennisdelen, werken in vertrouwen en in verbinding met
de maatschappij, innovatief, flexibel en ondernemend. Duidelijk is dat een andere
management- en werkstijl nodig is. Ook gaan huisvesting en gebruik van ICT drastisch

Tijd:
Zaal:

Arnoud de Klijne
programmamanager,
RIVM
16.00 - 16.45 uur
Havenmeester

Medisch Centrum is

uitstek het podium om een gesprek met diepgang te voeren. Zo’n

Tijd:
Zaal:

Door:

Het Leids Universitair

veranderen. De urgentie wordt bepaald door de verhuizing van de organisatie naar
een nieuw gebouw, dat afgestemd is op Het Nieuwe Werken. Arnoud de Klijne wil
graag in gesprek over de vraag: Is een programmatische aanpak wel zo handig voor
een organisatiebrede veranderopgave? Is er een beter alternatief? Wat zijn ervaringen
en tips?

Fred Boer,
Petra van der Raad,
Tineke Dijkstra
programmateam, 		
LUMC
17.00 - 17.45 uur
Havenmeester

verweven met elkaar, maar zorgen ook voor spanningen. Aansluiten bij de lijn helpt bij
je positionering als programma, maar wat betekent dit voor het realiseren van je lange
termijn visie op vernieuwing (push en pull)? Hoe is de positie van de programma
manager hierin? Hoe helpt de extra geloofwaardigheid voor de programmamanager
in een zorgorganisatie als je tegelijkertijd als dokter ‘one of them’ bent? Hoe moeten
macht en invloed zijn verdeeld?
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EXPOSÉS
Bewust en onbewust
sturen en manipuleren
in programma’s

Werken met mensen gaat via bewuste en onbewuste processen.
Daarbij maken we gebruik van technieken en inzichten die de
wetenschap ons in populaire versie en in verantwoorde expe
rimenten biedt. In deze sessie toetst Christiaan Pothoven de

Samenwerken
tussen organisaties
in programma’s

Tijd:
Zaal:

Christiaan Pothoven
partner en adviseur,
EarlyBridge
12.15 - 13.00 uur
Silo61

Gateway Reviews in
programma’s

ten die hij aanreikt te gebruiken in je programma. De basis van succes met beïnvloe

Door:

den ligt in de trits die als een mantra door de sessie loopt: doel (weet waar je naar toe
wilt), focus (zorg dat je niet wordt afgeleid) en commitment (maak verbinding tussen
jezelf en het doel).

Programma’s lopen zelden zoals van tevoren bedacht. Het is dan ook verstandig om
regelmatig je programma goed onder de loep te nemen. Zo krijg je een beeld van
hoe het ervoor staat, in hoeverre je plan nog steeds valide is en waar je je plan moet

Tijd:
Zaal:

Edwin Kaats
adviseur,
Common Eye
14.45 - 15.30 uur
Postkamer

Boekenplank van de
programmamanager

Tijd:
Zaal:

Pieter Frijns
hoofd Bureau Gateway,
ministerie van BZK
12.30 - 13.15 uur
Meelzolder

Door:

reviews op hoog risico programma’s bij de rijksoverheid. In deze sessie krijg je een
beeld van de methode, de ervaringen en de mogelijkheden voor toepassing in je eigen
programma. Ook staan we stil bij de lessen uit de 150 programma’s die door Bureau
Gateway zijn gereviewd en de trends die daaruit zichtbaar worden.

tussen organisaties’ dat tot Managementboek van het jaar 2013 werd gekozen. Dit
boek beschrijft de regels en logica die een rol spelen in een samenwerkingsverband
om zo te komen tot een gemeenschappelijke taal en een gezamenlijk perceptiekader.
Het gedachtegoed bevat zeer bruikbare inzichten voor de programmamanager om de
samenwerking in en voor een programma mee vorm te geven.

Dagelijks worden we overspoeld door
allerlei nieuwe managementliteratuur.
nager is echter beperkt en de vraag is dus:

zaam. Zo’n review is een vertrouwelijke toetsing uitgevoerd door een tijdelijk team van
Door:

gedachtengoed over ‘Samenwerken tussen organisaties’ en past

De tijd van de gemiddelde programmama

bijstellen om succesvol te kunnen zijn. De Gateway Reviewmethode is daarbij behulp
collega’s. Bureau Gateway is de licentiehouder in NL en begeleidt de uitvoering van

doelen te kunnen realiseren. Edwin Kaats neemt je mee in zijn

met Wilfrid Opheij schreef hij het boek ‘Leren samenwerken

en experimenten. Verschillende beïnvloedingstechnieken en een
Door:

samenwerking tussen organisaties nodig om de programma

dat toe op programma’s en programmamanagement. Samen

dagelijkse praktijk van programmamanagement aan die inzichten
keur aan voorbeelden passeren de revue. Christiaan inspireert je om tips en handvat

Voor het succesvol realiseren van programma’s is steeds vaker

Tijd:
Zaal:

Jo Bos adviseur,
Jo Bos & Co
en Rudy Kor adviseur,
Twynstra Gudde
14.45 - 15.30 uur
Perserij

wat zou je nu echt even moeten lezen en
welke werken kun je beter laten liggen voor
een ander of voor later? Rudy Kor en Jo Bos nemen je mee in de actuele trends in de
managementliteratuur, staan stil bij enkele klassiekers en geven je zo een beeld van
wat relevant is voor jou als programmamanager. Daarmee kun je beter je keuzes
maken en ben je straks weer helemaal up-to-date!
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EXPOSÉS
Transitie van de taal
maakt een programma

Vier methodes
voor programma
management

Hoe men ergens over spreekt, is hoe men erover denkt. Het
instrument voor verandering is taal. De taal die betekenissen
herbergt, zowel de bestaande als de gewenste. Peter Terlouw
geeft inzicht in de transitie van de taal die - letterlijk - een pro
gramma maakt. Aan de hand van een eigen praktijkvoorbeeld
schets hij hoe het dominante denken kan veranderen door het

Door:

Tijd:
Zaal:

Lia de Zoete 		
Capgemini,
Helmuth Stoop 		
Twynstra Gudde,
Hans Licht 		
Phaos,
André Legerman
zelfstandig
16.00 - 17.00 uur
Perserij

Storytelling in
programma’s

werken met taal. Hij vertelt hoe hij nieuwe betekenissen heeft geïntroduceerd door

In deze sessie presenteren we kort vier veel gebruikte benaderingen voor programma
management in Nederland: Programmamanagement, sturen op samenhang (PGM),
Programmatisch Creëren (PgMC), de Standard for Program Management (SPM) en

Door:

Managing Successful Programmes (MSP). Je krijgt de highlights voorgeschoteld en
we maken de verschillen tussen de vier aanpakken inzichtelijk. Niet omdat we vinden
dat deze aanpakken heilig zijn, integendeel. Je kunt hiermee wel gerichter kiezen

Tijd:
Zaal:

Peter Terlouw
verandermanager,
Rijksoverheid
17.00 - 17.45 uur
Garage

Tijd:
Zaal:

manager centraal staat. Momenteel is Peter verantwoordelijk voor een programma dat
over en tussen drie ministeries de samenwerking wil laten groeien op het terrein van
de subsidieverlening aan instellingen.

Welke elementen spreken je aan? Wat past het beste bij jouw organisatie? Waar is je
programma het meest mee gediend om de programmadoelen na te streven?

Iedereen zit vol verhalen, maar eigenlijk vertellen we die maar
zelden. Zeker niet op het werk. Daar houden we ons liever aan

Financiële beheersing
van programma’s

Stel, de organisatie waarin jouw programma draait werkt met
strakke jaarbudgetten en stevige nadruk op financiële beheer
sing. Je programma is niet zo groot en je hebt niet de beschik

‘verhalen’ waarin goede bedoelingen vaak verzanden in veel

king over een financiële afdeling voor rapportages en control.

te veel uitleg en zinnen vol abstract jargon. In deze sessie laat

Dan moet je die financiële kant zelf oppakken. Wij zien program

Theo Hendriks je kennismaken met de kracht van storytelling.

Theo Hendriks
storyteller en partner,
Bex*Communicatie
15.45 - 16.30 uur
Douchelokaal

casus verder uitwerken naar inzichten waarin de taal van veranderaar of programma

welke aspecten uit de verschillende benaderingen passen bij jou en jouw programma.

de feiten. Gevolg: gortdroge presentaties en speeches. Saaie

Door:

bewust met taal te werken en waar hij in dit traject tegenaan gelopen is. Hij zal de

mamanagers daarmee worstelen. Dick van Vlooten laat aan de

Hij daagt je uit om een pakkend verhaal over je programma te vertellen en laat je

hand van voorbeelden zien hoe je de financial control voor middelgrote programma’s

kennismaken met de fijne kneepjes van storytelling: organisatieverhalen van vlees en

simpel kunt oppakken. Hij heeft een eenvoudig hulpmiddel gemaakt dat ook te

bloed die boeien en inspireren. Verhalen waarmee je jouw programma volop tot leven
weet te wekken. Verhalen die trots vergroten, veranderprocessen versnellen en ver
nieuwing stimuleren. Verhalen waarmee je jouw publiek niet alleen in het hoofd, maar
ook in hart en handen zult weten te raken.

Door:
Tijd:
Zaal:

Dick van Vlooten
eigenaar, di Cuore
18.00 - 18.45 uur
Havenmeester

downloaden is, zonder kosten of verplichtingen. Met behulp van deze tool krijg je
als programmamanager de mogelijkheid vroegtijdig aan te geven of het programma
binnen de afgesproken budgetgrenzen blijft en vooraf bij te sturen (in plaats van
achteraf met de gebakken peren te zitten).
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OP DE BRUG
Programma
Decentralisaties
‘op de brug’

VERDER DENKEN PLAZA
In deze sessie gaat het programma voor de decentralisatie van de WMO, Jeugdzorg

AOG School of

en Participatiewet (3D’s) van de gemeente Roerdalen op de brug. Inbrenger is

Management

programmamanager Math Nijssen.

organiseert op het
Verder Denken

Door:

Tijd:
Zaal:

Math Nijssen 		
programmamanager,
gemeente Roerdalen
14.30 - 15.45 uur
Magazijn

Plaza, in de
Foyer, driemaal
een sessie over gezag. De sessies duren een half uur en
staan onder onder begeleiding van Bram Brouwer, programma
development director van AOG. Je kunt vrij in- en uitlopen.
Gezag is de kern van leiderschap, niet macht. Heb je geen

Programma
Dienstverlening
‘op de brug’
Door:

Tijd:
Zaal:

In deze sessie gaat het programma Dienstverlening van de

gezag, dan volgt niemand je. Wanneer een programmamana

gemeente Beverwijk op de brug. Inbrenger is programma-

ger gezag heeft, wordt zijn leiderschap vrijwillig geaccepteerd.

manager Kim Oude Luttikhuis.

Tijdens deze sessies met Max Wildschut raak je geïnspireerd
om vanuit de evolutionaire psychologie verder te denken
over je rol als programmamanager en leider en motivator van

Kim Oude Luttikhuis
programmamanager,
gemeente Beverwijk
16.15 - 17.15 uur
Magazijn

programmateams en stakeholders. In de sessies wordt ook
ingegaan op de kwestie van de ‘vrije wil’. Drs. Max Wildschut
is onderzoeker, auteur en docent aan de Vrije Universiteit van
Amsterdam. Max is bij AOG School of Management kerndo
cent van de opleiding Psychologie in Organisaties. Daarnaast
is hij columnist bij MT - Management Team. Ook René ten

Programma
Duurzaamheid
‘op de brug’
Door:

Tijd:
Zaal:

Frank van Zelst
programmamanager,
gemeente Vlaardingen
17.45 - 18.45 uur
Magazijn

In deze sessie gaat het programma Duurzaamheid van de
gemeente Vlaardingen op de brug. Inbrenger is programma
manager Frank van Zelst.

Bos, keynotespreker op het PGM Open, is aan AOG School of
Management verbonden, als kerndocent bij de leergang ‘Orga
nisatie, Zingeving en Ethiek’.
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Dutch National
Research Group

Programmamanagement
Doelen
Commitment
Veranderen

Catering

De Dutch National Research Group (DNRG) ondersteunt

Voor de start van het programma kun je genieten van een

onderzoek in Nederland naar project-, portfolio- en program

lekkere lunch. Die begint om 11.30 uur en duurt tot uiterlijk

mamanagement. Daarmee wil DNRG (onderdeel van IPMA

12.30 uur. Gedurende de dag kun je op allerlei plekken koffie,

Nederland) de praktijk een zetje in de rug geven. Tijdens het

thee of iets anders te drinken krijgen. Tussen 15.30 en 16.30

PGM Open zullen mensen van DNRG aanwezig zijn om bij

uur bieden we op diverse plekken een snack aan.

jullie als deelnemers input te verzamelen voor hun onder
zoek naar ‘human factors’ in programmamanagement. De

Na de afsluitende keynote hebben we aansluitend een lo

uitkomsten van het onderzoek komen terug op onze website

pend buffet. Je kunt kiezen uit:

en worden onder meer gebruikt in de National Workshop

- Hutspot, geserveerd met stoofvlees en appelcompote.

Series (NWS). Dit is een speciaal ontworpen serie van

- Nasi goreng met pittige Indische kip, geserveerd met

workshops die elk om een specifieke ‘human factor’ draaien,

diverse soorten sambal, gebakken uitjes, seroendeng en

Samenwerken

zoals vertrouwen, houding, samenwerking, creativiteit, wel

kroepoek

Ontwikkelen

Ook zal er een link worden gemaakt naar het Wereldcongres

zijn, motivatie, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling.

- Lasagne met spinazie met Parmezaanse kaas en een
gemengde salade

Realiseren

van IPMA, in september en oktober 2014 in Rotterdam.
Kijk voor meer informatie over DNRG en de NWS op:

Op verschillende plekken in de Perserij, Foyer en Jutenkelder

Mensen

www.dutchnationalresearchgroup.nl.

kun je zelf opscheppen en een plekje zoeken om te zitten.
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Organisatie
Het PGM Open is een initiatief van Twynstra Gudde, Phaos en Jo Bos & Co. Het komt voort uit onze wens en ambitie om com

Het PGM Open is georganiseerd door een projectteam bestaande uit adviseurs en ondersteuners van onze drie bureaus. Het

plexe, doelgerichte opgaven in Nederland steeds beter tot een succesvol einde te brengen. Samen met professionals uit het vak

team is daarbij ondersteund door SPITZ congres en event en AdviesTalent.

willen we op eigen wijze de toon zetten in het vak.

Twynstra Gudde is een groot adviesbureau met als kerncompetenties project- en programmama
nagement, veranderkunde, organisatiekunde en samenwerkingskunde. Ook hebben wij onder meer
expertise in mens- en organisatieontwikkeling en leiderschap. TG is opgericht in 1964. www.tg.nl

Phaos is een adviesbureau dat mensen, visie, missie, leiderschap en resultaat met elkaar verbindt.
Dat geeft ruimte aan vitaliteit en vernieuwing. Onze expertises zijn programmatisch creëren, project

Björn Prevaas

Robertjan Uijl

Mirella Jacobs

Jori Ebskamp

Karin Boers

Twynstra Gudde

Phaos

Jo Bos & Co

AdviesTalent

SPITZ congres

matig creëren, leiderschap, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling. Phaos is opgericht in 2008.
www.phaos.nl

De stuurgroep van het PGM Open bestaat uit adviseurs en partners van de drie deelnemende bureaus.

Jo Bos & Co is een adviesbureau dat actief is in vier werkvelden: programmatisch creëren, projectma
tig creëren, organisatieontwikkeling, leiderschaps- en teamontwikkeling. Jo Bos & Co is opgericht in
2011. www.jo-bos-en-co.nl

Helmuth Stoop

Hans Licht

Jo Bos

Twynstra Gudde

Phaos

Jo Bos & Co

Het PGM Open is mede mogelijk gemaakt door:

en event
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Route naar
De Fabrique

De Fabrique is centraal in Nederland gelegen.
Er zijn meerdere manieren om er te komen.

Adres
De Fabrique
Westkanaaldijk 7
3542 DA Utrecht
Telefoon: 030 – 240 40 40
Internet: www.defabrique.nl

Openbaar vervoer
De Fabrique is gelegen op een afstand van 1.300 meter van
NS station Maarssen. Routebeschrijving station Maarssen
naar De Fabrique:
--Verlaat het station via de uitgang ‘Westkanaaldijk’ (zijde van
het Amsterdam Rijn Kanaal)
--Ga in de richting van Maarssen langs het kanaal, houd het
kanaal aan je linkerzijde
--Ga onder twee bruggen door
--Je vindt De Fabrique aan uw rechterhand op nummer 7
-- Kijk op de tekstborden bij de entree voor ingang 32

Pendeldienst
We zetten een pendeldienst in tussen Maarssen NS en
De Fabrique. Deze kun je vinden bij de uitgang aan de
‘Westkanaaldijk’ (kanaalzijde van het station) van Maarssen
NS. De busjes rijden van 11:15 tot 12:30 uur en van 20:00
tot 21:00 uur.

Parkeren
De Fabrique beschikt over 500 gratis parkeerplaatsen en een
uitbereiding daarvan in de directe nabijheid.

Plattegrond
De Fabrique

DePostkamer
DeMeelzolder
DeHavenmeester
HetDouchelokaal

HetMagazijn

Silo 61

DeGarage

DeJutekelder
WC
Entree &
Registratie

DeFoyer
DePerserij

