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PROGRAMMA MANAGEMENT
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WAT IS ORGANISEREN 

EIGENLIJK?

WAAROM WILLEN WE 

HET EIGENLIJK?



INSTITUTIONEEL 

ISOMORFISME

http://interiorator.com/wp-content/uploads/2013/10/109.-Les-filles-du-7eme-–-Paris-20081.jpg
http://interiorator.com/wp-content/uploads/2013/10/109.-Les-filles-du-7eme-–-Paris-20081.jpg
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6

DOELEN
6

RESULTATEN
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WENDBAARHEID?
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OVERLEVEN DOOR 

KANSEN TE PAKKEN
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WAT IS DYNAMIEK?

ONVOORSPELBAAR
Failisement 

van klant

Nieuwe wet-

geving

MET IMPACT

Projecten die 

worden 

stopgezet

Het weer

FREQUENT

Nieuwe 

opdracht-

gevers

Economische 

crisis

WEL NIET



IN TIJDEN VAN CRISIS…





(kans om door onweer geraakt te worden)

1 : 244.000



€ 520
(tweedehands aggregator)

EN DAN…?



ONDERDEEL VAN 

PROGRAMMA-

MANAGEMENT?

HOEVEEL KIJKT U 

IN DE GLAZEN BOL?
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VAN VOORSPELLEN…

…NAAR ORGANISEREN



ORGANISEREN IS…

…HET INZETTEN VAN 

RESOURCES

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/RecaptchaLogo.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/RecaptchaLogo.svg
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Is voortdurend op 

de hoogte

Kan zich waar

nodig aanpassen
Blijft in control

DRIE KENMERKEN

http://www.visoflora.com/images/original/cameleon-male-visoflora-6137.jpg
http://www.visoflora.com/images/original/cameleon-male-visoflora-6137.jpg
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WERKEN VANUIT
DE BEDOELING

EEN VRUCHTBAAR
WERKKLIMAAT



CONCLUSIES?
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MEER INFORMATIE
VOOR VRAGEN, OPMERKINGEN, 

VERHALEN…EN DEZE PRESENTATIE

WWW.WENDBAARHEID.NL

MARK.NIJSSEN@RIJNCONSULT.NL

TWITTER.COM/MARK_NIJSSEN

WWW.SLIDESHARE.NET

HOE WENDBAAR
IS UW ORGANISATIE?

http://www.wendbaarheid.nl/
http://www.slideshare.net/


De programmavriendelijke organisatie

Provincie Gelderland
Ervaringen 2011-2015

Liesbet Hoek
PGMopen 2015



Organisatie 
aanpassen op 
processen, 
mensen en 
structuur

Werken in 
programma’s

Maatschappelijke 
opgaven

Van A naar B op de manier van B 
kortom: gewoon beginnen

Uitgangspunten

Professionaliserings
traject





Afdelingen 
en enkele 

programma's
16 

programma’s ?

2011-20152007-2011 2015-2019

Zijn we 
wendbaarder 
geworden?

Wat leren we 
en hoe 
passen we 
dat toe?



• Eén taal, methodiek
• Trainingen voor teams
• Interne trainers staan aan de lat met input en 

ondersteuning van externen
• Speerpunten per jaar kiezen, in afstemming met 

management en programmamanagers
• Mengvorm tussen instrumentele en mensgerichte kant
• Continu in de praktijk toepassen

Professionaliseringstraject



rollen tools team onderling extern

Doorontwik
kelen

Proces-
regie

Verder 
ontwikkele
n taal en 
ontsluiten 
informatie

MP&
CDeel

Program-
ma
managers

B
O
R
G
E
N

SPP Besluitvormig 
2.0

Transitieproces 
programmering ……

Onder-
steuning

route
kaart
en

Insights

Bijeen
komsten 17 
programma 
managers

Lerende 
programma 

organisatie en 
voorbereiden 

overgang naar 
nieuwe 

coalitieperiode

OG-ON

Speerpunten 2014

Streefbeeld 
progr. 

manager

Financieel 
instrumen-

tarium Kennis-
makings-

worskhops
D&B en 

Uitvoering



medewerkers

Profielen: 
waar ben ik 

van?

Al het werk is 
tijdelijk

Inhoud en Hr
gescheiden

Zelfsturing, 
duurzame

inzetbaarheid

Doen waar je 
goed in bent

Per fase is dat 
anders

flexwerken
Inzet alle 
middelen 
flexibeler



• Doelgerichter (maar tegelijk ook resultaatgerichter)
• Efficiënter
• Meer wisselingen tussen medewerkers in programma’s
• Eilandjes
• Diversiteit in soorten programma’s
• Nog beperkt samen met partners

Ervaringen



Meer met partners: samen programma’s uitvoeren?

Nog beter weten wie de beste mens op de beste plek is. 

Keuze voor programma’s: welke indeling past het best bij de 
opgave waar we voor staan?

Programma’s niet als heilig middel

“’The proof of the pudding is in the eating ”
Zijn we in staat sneller in te spelen op de nieuwe situatie, zijn 

we wendbaarder geworden?

Maart 2015: en dan?



Wat hoor je in dit verhaal?
Wat is het DNA?

?

Wat zijn dan de kenmerken?



• Heel organisatie ademt dezelfde visie
• Management kiest en straalt het uit
• Alles wat je doet bij de visie laten passen
• Willen leren
• Er moeten échte vraagstukken liggen
• ….
• …..

Wat is dan  “het DNA”?



Kom in groepjes met een 

• top 3: essentieel DNA voor de wendbare organisatie

• 1 x DNA wat uitgeroeid moet worden: staat wendbaarheid 
in de weg

Vraag aan jullie:



DNA van de programmavriendelijke organisatie

TITEL HIER
EN HIER

Tekst hier: Parsimonia umbraculi 
deciperet adlaudabilis syrtes, ut 
verecundus apparatus bellis suf-
fragarit optimus bellus concubine, 
utcunque incredibiliter quinquen-
nalis saburre insectat Octavius. 
Verecundus zothecas vocificat 
saetosus chirographi.

Modern organiseren met 
programma's

Helmuth Stoop

De Fabrique, Utrecht
5 februari 2015



Het wemelt van de programma’s, waar dan ook…

05-02-2015Modern organiseren met programma’s; DNA 
van de programmavriendelijke organisatie 3



Genen
Het DNA vormt afleesbare stukjes informatie 
die 'genen' worden genoemd…Elk gen bevat 
informatie over een bepaalde erfelijke 
eigenschap. Genen informeren de 
lichaamscellen bovendien wanneer ze 
bepaalde taken moeten uitvoeren. Zo zijn er 
genen die de cellen aanzetten tot delen. Weer 
andere genen geven de cellen een signaal 
wanneer ze moeten stoppen met delen. Onze 
genen hebben wij van onze ouders geërfd. 

Verandering in een gen
In de loop van iemands leven kan in een gen 
een mutatie optreden. Dit kan bij toeval 
gebeuren tijdens de normale celdeling. Het kan 
ook gebeuren door invloeden van buitenaf…

Het DNA van de programmavriendelijke organisatie

05-02-2015Modern organiseren met programma’s; DNA 
van de programmavriendelijke organisatie 4



15.00 uur introductie en welkom

15.15 uur Case ‘Provincie Gelderland’; professionaliseren programmatisch werken
(Liesbet Hoek – teammanager provincie Gelderland) 

16.00 uur Case samenwerkingsprogramma ‘Smart Dairy Farming’; aanpak van een 
samenwerkingsprogramma in een consortium 
(door Bart Jan Wulfse – programmamanager Friesland Campina) 

16.45 uur Pauze

17.00 uur Onderzoek ‘wendbare organisaties’; een wetenschappelijk perspectief 
(door Mark Nijssen – adviseur Rijnconsult en promovendus) 

17.45 uur Pauze

18.00 uur Modern organiseren met programma’s; het DNA van de programmavriendelijke 
organisatie in beelden (Visual Notes; gepresenteerd door Kim Ravers)

18.30 uur Einde

Opzet van de sessie

05-02-2015Modern organiseren met programma’s; DNA 
van de programmavriendelijke organisatie 5



Teammanager. Trekker van ‘professionaliseren van programmatisch werken binnen de organisatie’. 

Provincie Gelderland – Liesbet Hoek

05-02-2015Modern organiseren met programma’s; DNA 
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15.00 uur introductie en welkom

15.15 uur Case ‘Provincie Gelderland’; professionaliseren programmatisch werken
(Liesbet Hoek – teammanager provincie Gelderland) 

16.00 uur Case samenwerkingsprogramma ‘Smart Dairy Farming’; aanpak van een 
samenwerkingsprogramma in een consortium 
(door Bart Jan Wulfse – programmamanager Friesland Campina) 

16.45 uur Pauze

17.00 uur Onderzoek ‘wendbare organisaties’; een wetenschappelijk perspectief 
(door Mark Nijssen – adviseur Rijnconsult en promovendus) 
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18.00 uur Modern organiseren met programma’s; het DNA van de programmavriendelijke 
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Smart Dairy Farming – Bart Jan Wulfse
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“De combinatie van organisatie, economie en mens boeit mij. Sinds mijn start als adviseur in 2003 hou ik me bezig met het 
bouwen van wendbare organisaties waarin mensen optimaal tot hun recht komen. Door het vormgeven van HR-beleid, het 
ontwerpen en werkend krijgen van (top)structuren en het begeleiden van governance vraagstukken. Als onderzoeker aan de 
Universiteit van Tilburg combineer ik de praktijk graag met nieuwe wetenschappelijke inzichten (www.wendbaarheid.nl).

Als er ergens een kwartje valt, dan heb ik een topdag. Ik word blij van nieuwe inzichten en ideeën. Door samen te brainstormen 
over wat er aan de hand is, waar we naartoe willen en welke complexiteit er allemaal speelt. Ik word enthousiast van andere 
perspectieven. Hoe kijkt een kunstenaar of bioloog naar organisaties? Wat kunnen we leren van de maffia of een mierennest? En
kunnen we ons dan creatief uitdrukken?”

Strategie, organisatieontwerp,  projectmanager, mee- of tegendenker, strategisch HRM

Artirkel Een wendbare organisatie heeft geen reorganisaties meer nodig

Rijnconsult – Mark Nijssen

05-02-2015Modern organiseren met programma’s; DNA 
van de programmavriendelijke organisatie 10

http://www.wendbaarheid.nl/
http://www.rijnconsult.nl/een-wendbare-organisatie-heeft-geen-reorganisaties-meer-nodig


Visual Notes – Kim Ravers

05-02-2015Modern organiseren met programma’s; DNA 
van de programmavriendelijke organisatie 11

Wordt co-auteur van het werk ‘Modern organiseren met programma’s; beelden en boodschappen 
voor programma-minnend Nederland’. Laat je naam achter op de lijst! 



Is een (tijdelijke) organisatie of netwerk van samenwerkende 
organisaties…

• Waar op strategisch, tactisch en operationeel niveau het inrichten en 
verrichten van programma’s goed lukt; “het loopt soepeltjes met 
programma’s”

• Waar de organisatorische condities gecreëerd zijn en de 
competenties op orde

• Die een bewuste, doordachte en gegronde keuze voor de 
programmatische aanpak maakt (opgavegestuurd werken) 

• Die haalbare programma’s kiest (onafhankelijk van het onderwerp 
van een programma)

• Waarin de sleutelfiguren bereid en bekwaam zijn om een helder en 
scherp ‘contracteringsspel’ te spelen aan de voorkant

• …

Een programmavriendelijke organisatie…

05-02-2015Modern organiseren met programma’s; DNA 
van de programmavriendelijke organisatie 12



Een programmavriendelijke organisatie…

05-02-2015Modern organiseren met programma’s; DNA 
van de programmavriendelijke organisatie 13

Organisatie Wat helpt… Wat niet helpt…
X • er zijn concrete doelen

• er wordt geprogrammeerd op hoog 
niveau

• keuzes maken, daadkracht, 
snelheid

• ‘doen wat nodig is voor halen van 
de doelen’- mentaliteit

• doen wat de chef zegt ongeacht … (dominante 
cultuur = hiërarchische)

• dol op vastgelegde procedures
• invloed van de politiek
• ‘de waarheid is er wel maar mag niet gezegd’-

mentaliteit
• ‘hoe dan ook maar het geld moet op voor het 

einde van het jaar’-mentaliteit/sturing

Y • urgentie om anders te gaan werken 
en bereidheid

• koppelen van opgaven aan 
individuen

• ‘waan van de dag’-cultuur die niet doorbroken 
wordt (lange adem)

• geen kennis en ervaring ogv PGM 
• Methodiek wordt als te complex ervaren (niet 

kunnen denken in complexiteit)

Z • de wil is er wel, Toegevoegde 
waarde wordt gezien

• denken in verschillende doelen
• gewend te denken in 

Opdrachtgever –
opdrachtnemerschap

• gesprek over doelen en resultaten vindt niet 
plaats; onvermogen om doelen te stellen en 
daarover het gesprek te voeren

• ‘wat moet er vandaag gebeuren’-instelling (korte 
termijn blik)

• er wordt niets vastgelegd (beslissers, aanpak)
• procesgerichte cultuur i.p.v. resultaatgerichte 

(meedoen)



Kenmerken van een ‘programmavriendelijke’ organisatie

05-02-2015Modern organiseren met programma’s; DNA 
van de programmavriendelijke organisatie 14

Een taakgerichte
cultuur

Een pluriforme
structuur

Een doelgerichte 
strategie

Een 
outcomesturende
managementstijl

Plangerichte
systemen

Samenwerkend
personeel



De voorwaarden verder uitgewerkt (1)

05-02-2015Modern organiseren met programma’s; DNA 
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Aspect Kenmerken 

Een doelgerichte 
strategie

SMART doelen, vanuit een Meerjarenperspectief toekomstvast
beleid (maar flexibel), doelen zijn gedragen ambities

Een op outcome
sturende 
managementstijl

Op kwaliteit ipv kwantiteit, denkend in scenario’s, op afstand 
sturen, outcome-sturing, verantwoordingsgericht, met durf, lef 
en daadkracht (om dingen niet meer te doen), kritisch naar zelf 
ingesteld beleid, ‘koersvast’, redenerend van doelen -> 
resultaten -> middelen i.p.v. vice versa

Plangerichte 
systemen

Op output en outcome gericht (monitoring), planningsgericht, 
scenarioplanningen, tijdschrijven, cyclus doelen-resultaten
aansluitend op P&C cyclus 



De voorwaarden verder uitgewerkt (1)

05-02-2015Modern organiseren met programma’s; DNA 
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Aspect Kenmerken 

Samenwerkend 
personeel

Omgevingssensitief, aanspreekbaar, plangericht, 
resultaatgericht, zelfsturend, flexibel inzetbaar, integraal 
denkend, teamspelers, boven de materie uitstijgen

Een taakgerichte 
cultuur

Aanspreken, verantwoording afleggen, doel- & resultaatgericht, 
op samenwerking gericht (horizontale dwarsverbanden), 
check-dubbel check, zelfstandigheid/zelfsturing, uitdagende 
doelen/ambities, commitment, engagement 

Een pluriforme 
structuur

Horizontale werkverbanden mogelijk maken (dwars door de 
kokers), collegiaal besturend, eventueel ingericht Project-
/programmabureau 



Programmavriendelijkheid van de organisatie

05-02-2015Modern organiseren met programma’s; DNA 
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Strategie

Structuur

Cultuur

Personeel

Systemen

Mgmtstijl
Directief, 
autoritair

Doelgericht, 
verbindendGericht op in- en 

throughput
Resultaat-

gericht

Leidende 
principes

Vaste regels, 
procedures

Verantw. cf. 
jaarcyclus

Verantw. cf. 
fasering

Vage 
ambities

Concrete 
LT-doelen

Bewegende 
KT-doelen

Bewegende 
MLT-doelen

Zelfstandige 
eenheden

Flexibele 
structuur

Vaste 
functies

Tijdelijke rollen 
naast functies

Taakgericht, 
opgave centraal

Procedureel, 
hiërarchisch

Ongeduldig, 
controlgericht

Flexibel, 
informeel

Samenwerkend, 
ondernemend

Solistisch, 
afgebakend

Inhoudelijk 
gedreven

Planvaardig, 
overstijgend



Programmavriendelijkheid van de organisatie
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Gunstige en ongunstige condities voor programma’s
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Gunstige condities Ongunstige condities

1. Concrete doelen doen ertoe 1. Voorkeur voor abstracte vergezichten

2. Zich willen en mogen verbinden 2. Doen wat je gezegd wordt

3. Managen van samenhang voegt waarde toe 3. Het gaat om allerlei losse activiteiten

4. Positieve, realistische beelden bij gepland veranderen 4. Overtuiging dat verandering vooral spontaan 
verloopt

5. Willen, kunnen en mogen samenwerken 5. Inzet voortdurend onderhevig aan onderhandeling

6. De programmamanager mag sturen 6. Dominante van de permanente organisatie

7. Goede samenwerking met permanente organisatie(s) 7. Strijd om doelen en inzet van mensen

8. Planmatig werken is goed geworteld 8.Organisatie die vooral gedijt bij brandjes blussen

9. Aantal programma’s blijft beperkt 9. Van elke prioriteit een programma maken

10. Het mag tijd en moeite kosten 10. Verwachten dat effecten op korte termijn ontstaan



Teammanager. Trekker van ‘professionaliseren van programmatisch werken binnen de organisatie’. 

Provincie Gelderland – Liesbet Hoek
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Smart Dairy Farming – Bart Jan Wulfse
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“De combinatie van organisatie, economie en mens boeit mij. Sinds mijn start als adviseur in 2003 hou ik me bezig met het 
bouwen van wendbare organisaties waarin mensen optimaal tot hun recht komen. Door het vormgeven van HR-beleid, het 
ontwerpen en werkend krijgen van (top)structuren en het begeleiden van governance vraagstukken. Als onderzoeker aan de 
Universiteit van Tilburg combineer ik de praktijk graag met nieuwe wetenschappelijke inzichten (www.wendbaarheid.nl).

Als er ergens een kwartje valt, dan heb ik een topdag. Ik word blij van nieuwe inzichten en ideeën. Door samen te brainstormen 
over wat er aan de hand is, waar we naartoe willen en welke complexiteit er allemaal speelt. Ik word enthousiast van andere 
perspectieven. Hoe kijkt een kunstenaar of bioloog naar organisaties? Wat kunnen we leren van de maffia of een mierennest? En
kunnen we ons dan creatief uitdrukken?”

Strategie, organisatieontwerp,  projectmanager, mee- of tegendenker, strategisch HRM

Artirkel Een wendbare organisatie heeft geen reorganisaties meer nodig

Rijnconsult – Mark Nijssen

05-02-2015Modern organiseren met programma’s; DNA 
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http://www.wendbaarheid.nl/
http://www.rijnconsult.nl/een-wendbare-organisatie-heeft-geen-reorganisaties-meer-nodig


Overleg in de groep naar aanleiding van het verhaal:

1. Wat zegt dit verhaal je over het DNA van de programmavriendelijke 
organisatie? Aan de slag met ontleden!

2. Wat vraagt een succesvol samenwerkingsprogramma van de 
verschillende samenwerkingspartners en achterliggende 
lijnorganisaties?

3. ‘Wendbaarheid’ als wezenlijk gen van de programmavriendelijke 
organisatie?

Reflectie in groepen; aan de slag met ontleden!

05-02-2015Modern organiseren met programma’s; DNA 
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Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze 
presentatie berusten bij Twynstra Gudde.
Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar 
gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde.

Helmuth Stoop
hsp@tg.nl

TITEL HIER
EN HIER

Tekst hier: Parsimonia umbraculi 
deciperet adlaudabilis syrtes, ut 
verecundus apparatus bellis suf-
fragarit optimus bellus concubine, 
utcunque incredibiliter quinquen-
nalis saburre insectat Octavius. 
Verecundus zothecas vocificat 
saetosus chirographi.



Ervaringen rond de aanpak van een 
samenwerkingsprogramma in een Consortium

SmartDairyFarming 2.0

Programmamanager SDF Bart Jan Wulfse  



Achtergrond programma

Uitdagingen melkveehouderij
• Groei van de omvang 

• Maatschappelijke acceptatie 

Technologie faciliteert managen van deze uitdagingen



Ambitie SDF

Doel 1
Verbeteren van veeverzorging via concrete, real-time 
verzorgingsinstructies met als doel verhogen 
levensverwachting van de koe. 

Illustratie sensorsysteem



Sensorsysteem in SDF 

= apparaat dat een fysiologische of gedragsmatige 
parameter meet van een individuele koe + software

= vreettijd sensor   model             dashboard        actie 

Attentie          analyse          beslissing uitvoeren



Ambitie SDF

Doel 2

Ontwikkelen en realiseren van een infrastructuur 
om sensordata te ontsluiten en op basis van 
datadeling meerwaarde realiseren. 

Illustratie infrastructuur



Infobroker
§ Soort telefooncentrale
§ Géén database, geen opslag
§ Open voor alle partijen
§ In stichting gebracht

Focus partijen in de keten op eigen kracht
• Ontwikkelen sensoren
• Ophalen en verzenden van data
• Modellen ontwikkelen
• Analyseren van data
• Melken en verzorgen van koeien
• etc



Activiteit

Bezoekgedrag
kalverdrinkauto
maat

Bezoekgedrag
waterbak

Gewicht

Melkopname
Wateropname

Jongvee



Betrokken partijen SDF 1.0 

Samenwerkingsverband zeer complex



Programmaorganisatie 



Praktische ervaringen 

Start

• Voorstel, begroting, overeenkomst

• Duidelijkheid wat gaan we doen 

• Rol en taakverdeling opstellen



Gedurende looptijd

• Knelpunten bespreken en aanpakken 
als ze relevant zijn.

• Time boxing aanpak  



Gedurende de looptijd

• Invullen collectief & individueel 
belang partij

• Financiële ruimte

• Trekkers nodig



Praktische ervaringen SDF 2.0

• Workshops gezamenlijk SDF 2.0 uit te werken 

• Ambassadeurs zijn cruciaal



Praktische ervaringen SDF 2.0

• Duidelijke kaders bieden vertrouwen resultaat realisatie



Hartelijk dank!

Bart Jan Wulfse






