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Voorwoord
Welkom op het PGM Open 2015!
We zijn blij dat je deelneemt aan alweer de vierde editie van

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

het PGM Open!

lunch staat klaar om 11.30 uur, zodat we om 12:15 uur kunnen
beginnen met de eerste sessies. Na de eerste ronde zien we

Wat doet een programmamanager?

“Een projectleider
realiseert een huis; een
programmamanager
een thuis.”

Deze editie van het PGM Open zit in een iets ander jasje.

elkaar in De Perserij voor het eerste plenaire gedeelte: de

“We gaan door in de traditie van de vorige drie jaren waarbij

keynote van Wouter Hart. Het volgende gezamenlijke mo-

we diverse losse workshops aanboden. Echter, het aantal

ment is in de avond, bij de keynote van Ronald van Aggelen.

zal minder worden. We hebben nu een flink deel van het pro-

We sluiten de dag daarna af met een maaltijd en een drankje.

gramma vormgegeven in vier themalijnen. Blokken van ruim 3
uur waar we (met inbreng van veel praktijkervaringen en theo-

Op voorhand bedanken we alle mensen die vandaag een

retische inzichten) vanuit één onderwerp het vak programma-

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

management tegen het licht houden. Daarmee is editie 2015

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

weer onderscheidend en vernieuwend ten opzichte van de
eerste drie uitvoeringen.

De organisatie,

We bieden je sessies onder de titels Open Thema, Open

Mirella Jacobs (Jo Bos & Co)

Geest, Open Ruimte en Open Academie. Elk onderdeel in het

Marloes Hoekman (Adviestalent)

programma heeft een eigen inhoud en karakter. De twee key-

Helmuth Stoop (Twynstra Gudde)

notes Wouter Hart en Ronald van Aggelen vormen het plenai-

Hans Licht (Organisatieregie*)

re deel. Daarnaast vind je in dit boekje een korte beschrijving

Marieke Ploeg (Organisatieregie*)

van alle onderdelen, een tijdschema en een plattegrond van

Theo van der Tak (Twynstra Gudde)

De Fabrique.

Jo Bos (Jo Bos & Co)
Robertjan Uijl (Organisatieregie*)

Het PGM Open 2015 biedt je dus alle gelegenheid om nieuwe

				

inspiratie op te doen! We nodigen je van harte uit om jouw

PS: Mocht je vragen hebben, dan kun je altijd terecht bij de

ervaringen en ideeën te presenteren in bijvoorbeeld een

centrale balie in de foyer of bij één van de organisatoren (zie

Open Punt. Samen worden we zo stap voor stap beter in het

voor foto’s achterin dit boekje).

uitvoeren van programma’s. Dat vraagt nieuwsgierigheid van
ons allen en respect voor ieders ideeën en ontwikkeling. Stel
frisse vragen. Zoek diepgang.
Daag jezelf uit om een ander verder te helpen en je oordeel
uit te stellen.
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PGM Open 2015
Een bijzonder programma

Bijzonder
programma
Ontmoetingen tussen vakmensen
Verrijking van kennis
Verdieping van inzichten
Verrassende vormen
Verleidelijke inhoud
Vernieuwende verbindingen

Het PGM Open is hét event over programmamanagement

je ook wanneer en waar de lunch, snack en het diner zijn.

in Nederland. Een dag vol ontmoetingen tussen vakmen-

We schotelen geen gebruikelijk congresprogramma voor. Je

sen, verrijking van kennis en verdieping van inzichten.

hebt je ingeschreven voor bepaalde sessies of je stippelt van-

Met elkaar verkennen we een nieuwe tijdgeest, nieuwe

daag je eigen route uit en moet daarin soms lastige keuzes

bewegingen en trends. Daarbij doen we een groot beroep

maken. We beginnen de dag niet met een plenaire opening,

op ieders ervaring en nieuwsgierigheid. In verrassende

maar met allerlei sessies. Let er daarbij op dat verschillen-

vormen, met verleidelijke inhoud en vernieuwende verbin-

de sessies vandaag op wisselende tijdstippen starten en

dingen.

eindigen.
We vragen je nadrukkelijk om de start- en eindtijden van

PGM Open, samen werken aan vernieuwing

de sessies te respecteren. Zo kan het programma soepel
verlopen. Hou er daarbij rekening mee dat we voor de meeste

We hebben een gevarieerd programma voor je samenge-

onderdelen met maximale groepsgroottes werken of met

steld, met allerlei verschillende sessies en verdiepende the-

voorinschrijving. Het principe is: eerst diegenen die hebben

ma’s. Elke sessie heeft een geheel eigen inhoud, aanpak en

ingeschreven vervolgens wie het eerst komt, wie het eerst

karakter. Zo is er voor ieder wat wils. In dit boekje staan alle

maalt en vol=vol!

sessies beschreven, geclusterd per werkvorm. In het midden

We ontvangen na afloop graag je feedback op het event en

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

zullen je via de mail uitnodigen voor een korte evaluatie.
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Toelichting op het programma

KEYNOTES

OPEN GEEST

We hebben vandaag twee keynotes: één na de eerste ronde

Het werken aan succesvolle programma’s is niet alleen

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

een rationeel proces. Werk eens vanuit andere delen van

ge momenten waarop we met de hele groep bij elkaar komen.

je lichaam dan je linker hersenhelft. Tijdens de workshop
onder de titel “Open Geest” benader je het vak program-

OPEN THEMA

mamanagement op een geheel andere wijze. Sta eens stil
bij wat je nu bezighoudt in je programma en ontdek samen

Wil je graag verdieping in het vak programmamanage-

met de andere deelnemers wat dit kan opleveren voor jouw

ment? En wil je graag horen hoe anderen hun programma’s

eigen praktijk.

aanpakken en wat daarin successen en lessen zijn? In deze
sessies vindt door verschillende werkvormen verdieping in
het vak plaats. De sessies duren drie uur en hebben ieder

OPEN RUIMTE

plek voor maximaal 50 mensen. Deelnemers met voorin-

Op het PGM Open kan je elkaar volop ontmoeten. Het is

schrijving hebben voorrang.

een dag om kennis en inspiratie te halen, maar ook een plek
om actief iets (in) te brengen. Ben jij op zoek naar collega’s

OPEN ACADEMIE

die met eenzelfde soort thema aan het werk zijn? Die met
eenzelfde opgave worstelen? Of wil je juist goede ervarin-

In deze workshops maak je kennis met de bouwstenen van

gen met een methode of een aanpak delen, zodat anderen

het vak programmamanagement. Sommige workshops

hun voordeel ermee kunnen doen? Kom tussen 10.00 –

zijn voor de startende programmamanager geschikt en in

20.00 uur naar één van de Open Ruimte Punten in de foyer

andere verdiept de senior programmamanager zich in een

of Jutekelder en organiseer een gesprek of sluit aan bij een

bepaald onderwerp binnen het vak. Samen met de andere

gesprek.

deelnemers ga je aan de slag met interessante puzzels of
vraagstukken, waarvoor de begeleider een aanzet geeft.

Net als vorig jaar sluiten we het plenaire deel van het PGM

Samen bedenk en bespreek je mogelijke oplossingsrichtin-

Open af met een compilatiefilm van de dag. De film wordt

gen en invalshoeken. De workshops duren 1 of 1,5 uur en

geproduceerd door Sjaak&Nout Productions.

vinden plaats in groepen van maximaal 35 mensen. Deelnemers met voorinschrijving hebben voorrang.

Wat doet een programmamanager?

“Zorgen dat we samen
kunnen dromen,
verbinden en de weg
vrijhouden om onze
gezamenlijke droom
stap voor stap
werkelijkheid te maken.”
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KEYNOTES
Verdraaide organisaties
en programmamanagement

In de keynote van het PGM Open geeft Wouter Hart zijn visie
op modern organiseren. De succesvolle organisatie van de toekomst zal zich in ieder geval op een gebied onderscheiden: de
mogelijkheid om flexibel om te gaan met ontwikkelingen binnen
de organisatie en met de omgeving. Programmamanagement is
een van de sturingsconcepten die daarin hulp kunnen bieden.

Door: 	Wouter Hart (auteur,

De visie op succesvolle, moderne organisaties die Wouter Hart beschrijft in zijn boek

Verdraaide organi-

“Verdraaide organisaties: terug naar de bedoeling” sluit nauw aan bij de ambitie om

saties: terug naar de

o.a. met programma’s de flexibiliteit in organisaties te vergroten. Organisaties zijn

bedoeling)

“verdraaid” als de natuurlijke principes van organiseren verloren zijn gegaan onder

Tijd:

13.45 - 14.45

een lawine van onnatuurlijke managementlogica. Recht tegenover deze verdraaide

Zaal:

Perserij

organisaties staan de organisaties die juist excelleren. Zij houden zaken eenvoudig
en dicht bij de menselijke natuur en presteren daarmee enorm veel beter. In Verdraaide organisaties biedt Wouter Hart een nieuw houvast aan iedereen die met
minder krampachtige beheersbaarheid veel betere resultaten wil halen.

Je bent zo goed als de
laatste herinnering

Ronald van Aggelen bepleit al jaren dat manipuleren en beïnvloeden technieken zijn voor programmamanagers. In corporate Nederland heeft hij samen met zijn partners van EarlyBridge
veranderprogramma’s uitgevoerd. Daarin staat centraal dat
intenties moeten worden omgezet naar waarneembaar gedrag
en dat de “klantbeleving” centraal staat. Niet de mooie woor-

Door: 	Ronald van

den maar de feitelijke resultaten zijn bij hem leidend. Voor het vak programmama-

Aggelen (directeur,

nagement voegt hij waarde toe door stil te staan bij effect en niet bij inhoud. Met de

EarlyBridge)

uitspraak “Je bent zo goed als de laatste herinnering” sluit hij het PGM Open af.

Tijd:

18.45 - 19.15

Vanuit de passie om mensen verder te brengen, werkt Ronald al 25 jaar als onder-

Zaal:

Perserij

nemer op het gebied van mens en prestaties. Zijn vakgebied is ‘beïnvloeding’, wat hij
benadert vanuit verschillende invalshoeken zoals psychologie, neurologie en ondernemerschap. Tijdens de afsluiting van PGM Open zal hij de deelnemers confronteren
met hun eigen (on)vermogen om het vak van programmamanagement naar het next
level te brengen.
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OPEN THEMA

Van transitie naar
transformatie van de zorg

Alle Nederlandse gemeenten leveren in 2014 een geweldige
inspanning om de decentralisaties in de zorg mogelijk te maken.
Maar dit is pas het begin. In 2015 krijgt het stelsel echt vorm. Gemeenten moeten bezuinigen, zorgaanbieders fuseren en ontwikkelen nieuwe samenwerkingsvormen. De gemeenten werken samen

Modern organiseren met
programma’s: het DNA
van de ‘programmavriendelijke’ organisatie

met maatschappelijke organisaties en zoeken naar hun nieuwe rol.
Door: 	Hans Licht

In dit Open Thema oriënteren de deelnemers zich op de mogelijkheden en belemme-

Steeds meer ‘moderne’ organisaties werken met, in en aan programma’s voor het vormgeven aan doelgerichte opgaven. Het
kiezen van de programma-aanpak is geen kunst, het werkend
krijgen van programma’s is kunde. Het vergt veel van organisaties om programmatisch werken in de genen van de organisatie
te krijgen. De programmavriendelijke organisatie is een organi-

Door: 	Helmuth Stoop

satie waar de condities en randvoorwaarden zijn vervuld voor het succesvol werken

(partner/adviseur,

ringen voor programma’s die daadwerkelijke veranderingen moeten opleveren in een

(partner, Twynstra

in en aan programma’s. Wat zijn de voordelen van de programma-aanpak nou werke-

Organisatieregie*)

complex samenwerkingsverband van professionele organisaties. Het thema is primair

Gudde)

lijk? Hoe krijg je de programmamanagement/programmasturing in de genen van een

Tijd:

15.00 – 18.30

bedoeld voor mensen die een rol (gaan) spelen in transformatieprogramma’s in de zorg.

Tijd:

15.00 – 18.30

organisatie? Hoe is het DNA van de programmavriendelijke organisatie opgebouwd?

Zaal:

Magazijn

De focus ligt op stroomlijning van en samenwerking in het veld. We doen dit aan de

Zaal:

Meelzolder

Leg met ons het DNA van de programmavriendelijke organisatie bloot en wordt

hand van drie korte inleidingen en actieve onderzoeksvormen waaronder contemplatieve

co-auteur van het (ter plekke te maken) werk ‘Modern organiseren met programma’s:

dialoog, organisatieopstelling, drama en luisteropdrachten met theorie U in subgroepen.

boodschappen en beelden voor programma-minnend Nederland’.

Vervolgens integreren we de bevindingen in lessen voor de transformatieprogramma’s.

Als je overtuigd bent van de meerwaarde van programmamanagement voor de
aanpak van doelgerichte opgaven én je wilt als organisatie het werken in en aan
programma’s tot kerncompetentie verheffen, dan wacht de boeiende opgave van het

Programmamanagement
bij langjarige ruimtelijke
programma’s

Door: 	Jo Bos

Een gezamenlijke zoektocht naar een antwoord op de vraag;

leren, ontwikkelen en veranderen in een programmavriendelijke organisatie. Daar-

Wat heeft het specifieke karakter van grote langjarige fysieke

voor is geen kant-en-klaar recept beschikbaar. Afhankelijk van het type organisatie

programma’s voor invloed op de invulling van het programmama-

(sector, cultuur, grootte, aantal programma’s) dient een op maat aanpak te worden

nagement en in het bijzonder op de rol van de programmamana-

vastgesteld. Ontwikkelen of ontwerpen? Eerst de harde kant, dan de zachte kant?

ger? In het Open Thema “langjarige fysieke programma’s” zoals

Beginnen aan de top of met de programmamanagers en -teams? Eerst een hand-

het Deltaprogramma, de Zuid As in Amsterdam en “Naar een

boek of een handboek als resultante van een leerproces? Werkt een programmabu-

rijke Waddenzee” komen ervaringen bij elkaar. Tijdens deze sessie wordt inhoudelij-

reau belemmerend of bevorderend?

(Eigenaar/adviseur,

ke ervaring en kennis ingebracht door drie zeer ervaren programmamanagers:

Gastsprekers Liesbet Hoek (programmamanager Het Gelderse Huis), Bart Jan

Jo Bos & Co)

• Bart Parmet, directeur van het Bureau van de Deltacommissaris

Wulfse (programmamanager Smart Dairy Farming) en Mark Nijssen (Adviseur en

Tijd:

15.00 – 18.30

• Kees van Es, directeur van het Programma “Naar een Rijke Waddenzee”

promovendus, Rijnconsult) laten hun ervaringen horen over een programmavriende-

Zaal:

Silo61

• Bart van Bussel, werkzaam bij Infram, nauw betrokken bij programma’s aan de

lijke organisatie. De sessie wordt visueel in beeld gebracht door Kim Ravers (Visual

Zuid-As Amsterdam.
Met elkaar kijken we naar vragen als:
• Hoe ga je om met een complex en uitgebreid veld van stakeholders?
• Wat is de consequentie van langjarige programma’s voor het managen ervan?
• Hoe richt je de governance voor een complex en langjarig programma in?
De centrale vraag is “wat vraagt dit type programma’s voor de invulling van de rol van
programmamanager?”

Writer, Bureau voor beeldzaken).
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OPEN THEMA

OPEN ACADEMIE

Samen werken
aan Veiligheid

De overheid levert geen veiligheid meer met „zwaardmacht”. Zij
faciliteert: schept de mogelijkheden dat veiligheid horizontaal

Doorbreken van
vastgeroeste patronen

Juist binnen de verschillende overheidsorganisaties wordt
programmamanagement steeds belangrijker. Maar dat gaat niet

ontstaat in allerlei netwerken van overheden, non-gouverne-

altijd vanzelfsprekend. De ontwikkeling bij de overheid is ver-

mentele organisaties, bedrijven, en individuele burgers. Vei-

gelijkbaar met de komst van de benzinemotor eind 19e eeuw.

ligheidsproblemen overschrijden grenzen: gemeentegrenzen,

Waarbij we lang auto’s hebben gebouwd als postkoetsen: het

provinciegrenzen en landsgrenzen. Maar ook de grenzen van
Door: 	Theo van der Tak

Tijd:

Zaal:

organisaties. In drie aparte sessies wordt gewerkt met het thema Veiligheid. Je kunt

paard werd vervangen door een motor. Maar het concept bleef
Door: 	Dirk-Jan de Bruijn

hetzelfde. En zo is het ook met de overheid: we zijn nog steeds verticaal georgani-

(adviseur,

deelnemen aan één of meerdere sessies.

(kwartiermaker,

seerd in silo’s. Top-down aangestuurd vanuit afgebakende vakministeries of afde-

DeLaBranche advies)

15.00 – 16.00

Rijksoverheid)

lingen. Terwijl we als maatschappij bediend willen worden volgens een horizontale

15.00 – 16.00

Met Frederik Jansen betreden de deelnemers aan het PGM Open de wereld van

Tijd:

12.30 – 13.30

benadering: middels integrale processen, domeingerelateerd. Over de grenzen van

16.15 – 17.15

innovatie op het gebied van het voorbereiden en bestrijden van ongelukken: brand-

Zaal:

Garage

onze eigen instituties. Gericht op het creëren van klantwaarde. Programmamanage-

17.30 – 18.30

weer. GGD, gemeente, veiligheidsregio, Openbaar Ministerie, politie, universiteit,

Douchelokaal

onderzoeksinstellingen, industrie en adviesbureaus. Hoe krijg je deze spelers ver-

ment kan daarbij een cruciale verbindende rol spelen – mits adequaat ingezet.

bonden in één initiatief? (Samen werken aan veiligheid 1)
16.15 – 17.15
Peter van den Enden is een zeer betrokken programmamanager die de aanpak van
ladingsdiefstallen programmatisch heeft aangepakt. Hij heeft partijen gestimuleerd

Hoe organiseer ik
mijn programma?

Programma’s zijn vaak sterk verweven met de staande organisatie(s) waarbinnen en waarvoor ze worden uitgevoerd. Om

om een collectieve ambitie te vormen en vervolgens te realiseren. Hij bindt partijen

in die context effectief te zijn, zul je als programmamanager

aan een effectief uitvoeringsprogramma. (Samen werken aan veiligheid 2)

moeten bepalen welke positie het programma nodig heeft.

17.30 – 18.30

Het vraagt ook om duidelijkheid over de onderlinge relaties tus-

Peter Reijnders tenslotte heeft te maken met een vorm van misdaad (kinderporno)

sen het programma en de organisatie. Dat beïnvloedt namelijk

die alle grenzen overschrijdt. Hij bouwt een samenwerkingsnetwerk met onder an-

Door: 	Björn Prevaas

dere KLM, reisorganisaties, Terre des Hommes, ambassades, opsporingsdiensten,

In deze sessie werpen we een blik op de organisatie en besturing (governance) van

Gudde)

programma’s en reiken we een aantal bouwstenen aan om daarin gerichte keuzes te

Tijd:

12.30 – 13.30

maken.

Zaal:

Douchelokaal

softwarebedrijven, Interpol etc. Letterlijk ziet hij zijn opgave als een ontdekkingsreis.
(Samen werken aan veiligheid 3)

je eigen rol en de mogelijkheden die je hebt om het programma goed te besturen.

(adviseur, Twynstra
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10.00

10.30
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5 FEBRUARI 2015
11.00

11.30

10.00 - 11.30 uur
Inloop, ontvangst, registratie

12.00

12.30

13.00

13.30

14.30

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

Perserij

13.45 - 14.45 uur
Verdraaide organisaties en
programmamanagement
Wouter Hart

12.30 - 13.30 uur
Mastercircles in de
PGM Community
Wouter Kesseler

10.00-12.30 uur
Open Ruimte punt

15.00 - 16.00 uur
Verdraaide organisaties
Wouter Hart

17.30 - 18.30 uur
Storytelling in
programma’s
Helen Kuyper

16.15 - 17.15 uur
Strategisch
Omgevingsmanagement
Marc Wesselink

17.00 - 18.30 uur
Het Program Canvas©
Hans Cremer

13.30 -17.00 uur
Open Ruimte punt

Magazijn

12.30 - 13.30 uur
Regievoeren met creatiemacht
Hans Licht

15.00 - 18.30 uur
Van transitie naar transformatie van de zorg
Hans Licht

Meelzolder

12.30 - 13.30 uur
Hoe ga je als programmamanager
om met cruciale gesprekken?
Willeke Kremer

15.00 - 18.30 uur
Modern organiseren met programma’s: het DNA van de ‘programmavriendelijke’ organisatie
Helmuth Stoop

12.30 - 13.30 uur
Hoe organiseer ik
mijn programma?
Björn Prevaas

Douchelokaal

15.00 - 16.00 uur
Samen werken aan veiligheid 1
Theo v.d. Tak | Frederik Jansen

12.00 - 13.00 uur
Lunch met de
Digicommissaris
Bas Eenhoorn

Postkamer

15.00 - 16.00 uur
Programmamanagement
als schilderwerk
Peter Schmits

Garage

12.30 - 13.30 uur
Doorbreken van
vastgeroeste patronen
Dirk-Jan de Bruijn

15.00 - 16.00 uur
Ins en outs van
Doelen-Inspanningen-Netwerk
Robertjan Uijl

Silo61

12.30 - 13.30 uur
Timing - een fysieke realiteit
Mieke Koldewij

Havenmeester

ALGEMEEN

11.30 - 20.30 uur
Installatie - Wat doet een programmamanager? Marieke Ploeg

KEYNOTES

OPEN THEMA

OPEN RUIMTE

OPEN ACADEMIE

16.15 - 17.15 uur
Samen werken aan veiligheid 2
Theo v.d. Tak | Peter van den Enden

17.30 - 18.30 uur
Samen werken aan veiligheid 3
Theo v.d. Tak | Peter Reijnders

15.00 - 18.30 uur
Mastercircle: Mijn eigen opgave Master: Marcel de Rooij | Begeleider: Job van den Berg
Mastercircle: De opgave van de digitale overheid Master: Pieter Frijns | Begeleider: Leon Klinkers

12.30 - 13.30 uur
Open Ruimte punt

Vide Perserij

19.00

OPEN GEEST

16.15 - 17.15 uur
Opzetten van programma’s,
hoe doe ik dat?
Anne Jette van Loon

19.30

20.00

19.15 - 20.30 uur
Diner en netwerkborrel

10.00 - 20.30 uur
Open Markt punten

Foyer

Legenda

18.30

16.00 - 17.00 uur
Snack

11.30 - 12.30 uur
Lunch
12.30 - 13.30 uur
Manipuleren voor
programmamanagers
Ronald van Aggelen

Jutekelder

14.00

17.30 - 18.30 uur
Ruimte voor realiteit
Wieger de Leur

17.00 - 18.30 uur
Open Ruimte punt

15.00 - 18.30 uur
Programmamanagement bij langjarige ruimtelijke programma’s
Jo Bos

18.45 - 19.15
Je bent zo goed
als...herinnering
Ronald v. Aggelen

20.30

16

17

OPEN ACADEMIE

Regievoeren met
creatiemacht

De wereld is in verandering. De internetrevolutie heeft een
heleboel op zijn kop gegooid. Structuren zijn flexibeler geworden, bestaande hiërarchieën lijken niet meer goed te werken.
Burgers en klanten zijn assertiever geworden en organiseren

Ins en outs van
Doelen-InspanningenNetwerk

Het Doelen-Inspanningen-Netwerk (DIN) vormt de ruggengraat
van elk programma. Het is hét instrument voor de programmamanager om te sturen op de samenhang van de activiteiten.
Het maakt inzichtelijk welke visie en doelen voor het program-

zich in nieuwe netwerken die even snel opkomen als dat ze

ma centraal staan en welke activiteiten bijdragen aan doel-

weer verdwijnen. Informatie is voor veel meer mensen sneller
Door: 	Hans Licht

toegankelijk. Opgaven zijn zo complex geworden dat organisaties ze niet meer alleen

realisatie. Het maken van een DIN is dus essentieel voor het
Door: 	Robertjan Uijl

programma. Het kost tijd, maar het is essentieel en het maakt duidelijk waar het pro-

(partner/adviseur,

aan kunnen gaan. Samenwerking is een vereiste. In die omgeving zien we dat de tra-

(partner/adviseur,

gramma eigenlijk over gaat. Tijdens de workshop gaan we een DIN bouwen aan de

Organisatieregie*)

ditionele opvattingen van aansturing niet meer werken. Dat geldt ook voor program-

Organisatieregie*)

hand van casuïstiek ingebracht door deelnemers. Uiteraard wordt dit voorafgegaan

Tijd:

12.30 – 13.30

mamanagement. Programma’s aansturen vanuit doorzettingsmacht is niet meer van

Tijd:

15.00 – 16.30

door een theoretische en praktische introductie. Zonder DIN kan je eigenlijk geen

Zaal:

Magazijn

deze tijd. Programmamanagers moeten beschikken over creatiemacht. Ze moeten er

Zaal:

Garage

programma managen. Dit hoort in de gereedschapskist van elke programmamana-

voor zorgen dat mensen zelf kiezen om mee te doen in plaats van dat ze gedwongen

ger te zitten. Beginnende programmamanagers krijgen hier de essenties uitgelegd

worden. Dit vraagt een andere vorm van aansturing, namelijk regievoeren zonder

en kunnen oefenen met eigen casuïstiek.

macht. Het gaat er om dat je het systeem in beweging krijgt en zorgvuldig je interventies kiest. Bovenal vraagt het een flinke dosis zelfkennis.

Verdraaide
organisaties

Deze workshop is een verdieping van de keynote van het
PGM Open en biedt de mogelijkheid om verder met Wouter

Strategisch
Omgevingsmanagement
(SOM)

kingsverband met daarin verschillende (deels strijdige) belangen van verschillende stakeholders. Hoe ga je dit managen?
Strategisch Omgevingsmanagement gaat er vanuit dat het van

Hart in gesprek te gaan. In de keynote van het PGM Open geeft

belang is om stakeholders in een vroeg stadium te betrekken.

Wouter Hart zijn visie op modern organiseren en programma-

Als je weet wat de belangen van stakeholders zijn, kun je daar

management. De succesvolle organisatie van de toekomst zal

Door: 	Marc Wesselink

zich in ieder geval op een gebied onderscheiden: de mogeDoor: 	Wouter Hart

Een programma is over het algemeen een complex samenwer-

rekening mee houden in het programma. Hierdoor kun je anticiperen op obstructies

(directeur/partner,

en kansen. Zo biedt de complexiteit van het programma mogelijkheden om zowel de

WesselinkVanZijst)

programmadoelen te realiseren als aan de belangen van stakeholders tegemoet te

(auteur, Verdraaide

omgeving. Programmamanagement is een van de sturingsconcepten die daarin hulp

Tijd:

16.15 – 17.15

komen. Bovendien wordt de maatschappelijke waarde van het programma vergroot

organisaties: terug

kan bieden.

Zaal:

Perserij

en houd je je programma beter binnen de planning en het budget.

lijkheid om flexibel om te gaan met ontwikkelingen binnen de organisatie en met de

naar de bedoeling)

Deze workshop is bedoeld voor senior programmamanagers. Zij wisselen, na een

Tijd:

15.00 – 16.00

eerste introductie over SOM, ervaringen uit met anderen en bespreken dit in de

Zaal:

Perserij

groep.
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OPEN ACADEMIE

Opzetten van
programma’s
hoe doe ik dat?

OPEN GEEST
Je bent benoemd als programmamanager. En dan? Wat ga je
doen? Hoe pak je het aan? In de startfase van een programma

Manipuleren voor
programmamanagers

ook voor programmamanagers. Het is een manier van werken

wordt het fundament gelegd voor succes of mislukking. Deze

om mensen mee te nemen in het realiseren van een ambitie.

fase is daarmee de meest cruciale van het hele programma.

Het einddoel is bepaald en dan is het de kunst om mensen

Het verloop van deze fase is erg afhankelijk van de aard van

mee te nemen. Daarin moet je transparant zijn. Omdat veel

het vraagstuk, de betrokken partijen e.d. Toch is er een aantal
Door: 	Anne Jette van Loon

Manipuleren is een belangrijke management techniek, zeker

vragen dat altijd aan de orde moet komen. Vragen als ‘waarom vraagt dit vraagstuk

programmamanagers weinig formele macht hebben, is het
Door: 	Ronald van Aggelen

belangrijk om over andere beïnvloedingsmogelijkheden te beschikken. Dan kan ook

(auteur/organisatiead-

om een programmatische aanpak en wat is het verschil met een project of proces?

(directeur,

manipuleren aan de orde zijn.In deze workshop worden technieken aangereikt die

viseur, Ministerie EZ)

Welke zaken moeten in deze startfase in ieder geval geregeld worden? Hoe ziet

EarlyBridge)

het mogelijk maken grip te krijgen en te houden op processen en mensen. Het zijn

Tijd:

16.15 – 17.15

het proces om te komen tot een goed lopend programma eruit? Hoe betrek je alle

Tijd:

12.30 – 13.30

technieken en vaardigheden die zijn gebaseerd op psychologische en neurologische

Zaal:

Havenmeester

relevante partijen bij het proces om tot een eenduidig programma te komen? Daarin

Zaal:

Perserij

principes, aangevuld met de ervaring van therapeuten (gericht op gedragsveran-

is het komen tot een gemeenschappelijke visie, waaraan men gecommitteerd is, een

dering) en marketeers (gericht op keuze beïnvloeding). Uit deze bijdrage krijg je als

essentieel onderdeel. Verwacht van deze workshop geen eenduidig recept, het wer-

programmamanager een set aan concrete tips om je eigen succes te verzekeren.

ken in programma’s blijft tenslotte maatwerk. Je kunt wel tips & trics voor een goede
start verwachten vanuit de levende praktijk.
Deze workshop is bedoeld voor junior programmamanagers en leden van het programmateam. Zij maken kennis met een aantal basisprincipes van het vak.

Timing – een fysieke
realiteit

Tijd is een fascinerende dimensie waar wij mensen op sturen én mee worstelen. In ons westers georganiseerde leven
benaderen we dat voornamelijk vanuit ons hoofd/denken. Ons
lichaam heeft eigen gevoel voor tijd en timing en biedt toegang

Het Program
Canvas©

Het Program Canvas© is een nieuwe manier om snel en in
dialoog met een groep belanghebbenden tot de kern van je
programma te komen en deze op één A3 te beschrijven. In

Ons lichaam heeft ook een eigen vermogen om complexe taken
Door: 	Mieke Koldewee

uit te voeren en een eigen communicatieve taal, die zich soms moeilijk in woorden

de basis is het Program Canvas© een vrij eenvoudig model,

(zelfstandig

laat vangen, maar van grote waarde is voor de impact van je interventies. Contact

bestaande uit verschillende elementen waaruit een programma

organisatiebegeleider)

houden met wat er in de realiteit van je programma gebeurt, is van groot belang;

Tijd:

12.30 – 13.30

naar welke kant beweegt je programma? (gewenst dan wel ongewenst). Niet alleen

Zaal:

Silo61

raak je dan in staat om de juiste interventies te plegen, maar vooral ook op het juiste

is opgebouwd. Niet bedoeld om compleet te zijn, maar wel om
Door: 	Hans Cremer

tot de realiteit, tot aanwezig zijn in wat er NU speelt en nodig is.

de kern van het programma bloot te leggen en in samenhang.

(Programma Mana-

moment. Je eigen ervaringen in zo’n proces zijn een belangrijke bron van waaruit je

ger Innovatie, ABN

stuurt. Contact met je eigen lijf biedt je de toegang daartoe. Dat zorgt ervoor dat de

AMRO Innovation

programma’s die je stuurt niet alleen in concept waarde hebben, maar ook doordrin-

Centre)

gen in de fysieke werkelijkheid van alledag.

Tijd:

17.00 – 18.30

In deze workshop benaderen we het thema tijd en timing middels een proeverij van

Zaal:

Jutekelder

fysieke ervaringsoefeningen, dans en muziek .
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OPEN GEEST

OPEN GEEST

Hoe ga je als
programmamanager om
met cruciale gesprekken?

Voel jij je soms vastzitten in je programma? Moet je regelma-

Ruimte voor realiteit

Voor ons werk als programmamanager is het nodig dat we de

tig gesprekken voeren die essentieel zijn? En die niet vanzelf

werkelijkheid begrijpen. Hiervoor gebruiken we hulpmiddelen,

lopen? Programmamanagers voeren heel veel gesprekken.

zoals modellen en theorieën. Die zorgen voor begrijpelijkheid

Ongemerkt kunnen ze terecht komen in cruciale gesprekken

en bieden een handelingsperspectief. Heel handig.

en kan het niet goed voeren van zo’n gesprek grote risico’s

Tegelijkertijd wordt de werkelijkheid hiermee tekort gedaan; de

hebben voor het verdere verloop van het programma. Lopen
Door: 	Willeke Kremer

de meningen daarbij uiteen, staat er veel op het spel en lopen de emoties hoog op?

bril die we opzetten brengt sommige dingen scherp in beeld en
Door: 	Wieger de Leur

andere dingen worden onzichtbaar. Het kan verfrissend zijn te erkennen dat de reali-

(Master trainer/

De kans is dan groot dat het niet goed voeren van een cruciaal gesprek grote risico’s

(Begeleider, Ruimte

teit en ons begrijpen ervan verschillende dingen zijn. Kunnen we zien wat we tussen

mede-eigenaar,

kan hebben voor het verdere verloop van het programma.

in stilte)

onszelf en de directe ervaring zetten? In deze workshop onderzoeken we het ervaren
van een ongemediëerde werkelijkheid door een prikkelende oefening en meditatie.

VitalSmarts Benelux)

Tijdens deze workshop wordt er gewerkt aan het herkennen van een cruciaal

Tijd:

17.30-18.30

Tijd:

12.30 – 13.30

gesprek. Aan de hand van een casus gaan de deelnemers enkele basisstappen toe-

Zaal:

Havenmeester

Zaal:

Meelzolder

passen en herkennen ze hun eigen stijl van communiceren wanneer zij onder stress
staan.

Programmamanagement
als schilderwerk

Programmamanagement is zeker niet alleen een rationeel
analytisch proces. Een programmamanager houdt het eind-

Storytelling in
programma’s

Ontdek je eigen sterke verhalen en die van je programma. Storytelling is een fantastische manier om te laten zien wie je echt

doel scherp in de gaten, maar speelt ondertussen flexibel in

bent en wat je wilt betekenen. Het maakt het zoveel eenvou-

op de kansen en mogelijkheden om dat einddoel dichterbij te

diger om een gezamenlijke visie en doelen te creëren waar je

brengen. Dat vraagt ook de durf om van het gebaande pad af

daadwerkelijk achter staat. Verhalen onthouden we nu eenmaal

te wijken als dat nodig is en je intuïtie te volgen en te improviseDoor: 	Pieter Schmits

ren. Aan de hand van het informele schilderen kun jij deze kant van jouw werkpraktijk

veel makkelijker. Ontdek wat er bij een goed verhaal allemaal
Door: 	Helen Kuyper

komt kijken. Leer van elkaars verhalen en hoe je ze optimaal kunt gebruiken in je

(kunstschilder/docent)

binnen een programma eens op een andere manier onderzoeken. Al schilderend kun

(Story Junkie, 24-7

programma. Ontdek de belangrijke elementen en de flow in een verhaal. Ontdek

Tijd:

15.00-16.00

je iets ontdekken over je eigen stijl van werken.

storytelling.com)

hoe verhalen de kwaliteit van je werk in een programma een enorme impuls kunnen

Zaal:

Havenmeester

Procesbewaken - Verbinden - Coördineren - Afstemmen - Stimuleren – Initiëren

Tijd:

17.30 – 18.30

geven.

Deze begrippen staan centraal bij het schilderproces van de workshop. Er komen

Zaal:

Perserij

verschillende beperkingen, ongemakken en stoorzenders langs. Het is natuurlijk de
bedoeling om desondanks begrijpelijke en aantrekkelijke beelden te creëren. Deze
moeten vervolgens tot een eenheid gesmeed worden. En tenslotte richten we onze
blik op de groep: begrijpen we elkaar, en kunnen we de kern van onze beelden al
schilderend verbinden?
Ben jij bereid om vuile handen te maken?
(schorten aanwezig)
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OPEN GEEST

OPEN RUIMTE

Wat doet een programmamanager?

Een programmamanager geeft sturing aan een programma.
Maar wat doet een Programmamanager nu eigenlijk precies?
Organisatiekunstenaar Marieke Ploeg zoekt naar de kern van
het vak, door deze vraag te stellen aan programmamanagers.

Lunch met de
Digicommissaris
Bas Eenhoorn

Wie durft de Digicommissaris Bas Eenhoorn te voorzien van
oplossingen voor de opgave van de digitale overheid?
Op het PGM Open is de top van programmamanagement
Nederland aanwezig. Met deze expertise kunnen we Bas

Ze verzamelt antwoorden en maakt hiervan een kunstinstallatie
Door: 	Marieke Ploeg

Eenhoorn bij zijn complexe opgave versterken. Tijdens deze

op het PGM Open 2015. Een installatie waarin programmama-

(Organisatieregie*)

nagers kunnen dwalen door hun eigen activiteiten en waarin ze worden uitgedaagd

Tijd:

11.30 – 20.30

om met verwondering te kijken naar hun vak.

Zaal:

Vide

lunch gaat de Digicommissaris met deelnemers van het PGM
Door: 	Bas Eenhoorn

Open in gesprek over zijn opgave. Helmuth Stoop van Twynstra Gudde zal het ge-

(Digicommissaris)

sprek begeleiden. Kunnen we de Digicommissaris oplossingen aanreiken? Na deze

Tijd:

12.00 – 13.00

sessie worden de gecreëerde oplossingen vanuit PGM Open aangeboden aan de

Zaal:

Postkamer

Digicommissaris.
In een Mastercircle gaan ’s middags van 15.00 – 18.30 uur 6 deelnemers, samen met
Master Pieter Frijns, verder aan de slag met de opgave van Bas Eenhoorn.
Let op: voor deze sessie is vooraf inschrijven verplicht. De deelnemers hebben ter
voorbereiding oplossingsrichtingen voor de Digicommissaris geformuleerd.

OPEN RUIMTE

Open Ruimte

Op het PGM Open kan je elkaar volop ontmoeten. Het is een plek om kennis en
inspiratie te halen, maar ook een plek om actief iets (in) te brengen. Ben jij op zoek

Mastercircle’s in de
PGM Community

Tijdens deze workshop maak je kennis met een methode die
programmamanagers kunnen gebruiken binnen hun eigen

naar collega’s die met een zelfde soort thema aan het werk zijn? Die met eenzelfde

programmateam om het vermogen om te gaan met complexe

opgave worstelen? Of wil je juist goede ervaringen met een methode of een aanpak

uitdagingen te vergroten. Als programmamanager kun je zelf

Door: 	Jij zelf?

delen, zodat anderen hun voordeel ermee kunnen doen? Maak je eigen Open Ruim-

mastercircles initiëren of je verbinden aan de mastercircle’s in

Tijd:

10.00 – 18.30

te Punt.

Zaal:

Jutekelder

de PGM Community. Samen met een master en collega proDoor: 	Wouter Kesseler
(Kwartiermaker
van de toekomst,
Mastercircle)
Tijd:

12.30 – 13.30

Zaal:

Jutekelder

grammamanagers ontwikkel je, systematisch reflecterend, door op eigen opgaven.
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Notities

OPEN RUIMTE

Mastercircle:
Mijn eigen opgave

Samen met ervaren bestuurders aan de
slag met jouw opgave als programmamanager. In deze Mastercircle gaan 6
deelnemers samen met ervaren bestuurders in de masterrol de diepte in gaan op
eigen essentiële programmavraagstukken.

Door: 	Master:
Marcel de Rooij

Gezamenlijk en individueel wordt op deze middag een stap gezet in de verdere ontwikkeling als programmamanager.

Begeleider:
Job van den Berg

Let op: voor deze sessie is vooraf inschrijven verplicht.

Tijd:

15.00 – 18.30

Deze Mastercircle is alleen toegankelijk voor ervaren programmamanagers.

Zaal:

Postkamer

Een korte voorbereiding onder regie van de begeleider voorafgaand aan de sessie
vormt onderdeel van de deelname.

Mastercircle:
De opgave van de
digitale overheid

Wie durft de Digicommissaris Bas Eenhoorn te voorzien van oplossingen voor de
opgave van de digitale overheid?
Op het PGM Open is de top van programmamanagement Nederland aanwezig. Met
deze expertise kunnen we de overheid

Door: 	Master:

versterken. In een Mastercircle gaan 6 deelnemers en samen met Master Pieter

Pieter Frijns

Frijns aan de slag met de opgave van de digitale overheid. Na de sessie worden de

Begeleider:

gecreëerde oplossingen vanuit PGM Open aangeboden aan de Digicommissaris.

Leon Klinkers
Tijd:

15.00 – 18.30

Let op: voor deze sessie is vooraf inschrijven verplicht.

Zaal:

Postkamer

Deze Mastercircle is alleen toegankelijk voor ervaren programmamanagers.
Een korte voorbereiding onder regie van de begeleider voorafgaand aan de sessie
vormt onderdeel van de deelname.
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Open Markt

Catering

Ben jij op zoek naar bedrijven die iets te bieden hebben op

Voor de start van het programma kun je genieten van een

het gebied van programmamanagement? Zoek je een goe-

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

de opleiding of wil jij je aansluiten bij een netwerk? Tussen

12.30 uur. Gedurende de dag kun je op allerlei plekken kof-

10.00 en 20.30 uur vind je bij de Open Markt Punten in de

fie, thee of iets anders te drinken krijgen. Tussen 16.00 en

Foyer en Jutekelder enkele commerciële aanbieders die

17.00 uur bieden we op diverse plekken een snack aan.

een bijdrage leveren aan het vak programmamanagement.
In ieder geval staan daar:

Na de afsluitende keynote verzorgen we aansluitend een
lopend buffet. Je kunt kiezen uit:
Italiaans, waaronder penne pasta met een mooie bolognese
saus en tortellini met een romige kaassaus en verse krui-

De IPMA Interessegroep Programma Management en PGM

den. Verder diverse broden met tapenades.

Open organiseren onder de noemer ‘PGM Community’
kleinschalige bijeenkomsten voor programmamanagers en

Aziatisch, waaronder Indonesische nasi, Indische kip en

andere geïnteresseerden in programmamanagement.

tahoe in gele curry
Op verschillende plekken in de Perserij, Foyer en Jutekelder
kun je zelf opscheppen en een plekje zoeken om te zitten
en met andere bezoekers nog even je ervaringen van de

Als programmamanager stuurt u programma’s aan die

dag te delen.

organisatiegrenzen overschrijden. Dat vraagt onder andere
inzicht in de belangen van verschillende stakeholders en
vereist bovenal persoonlijk leiderschap. Want wilt u effectief
zijn, dan is uw uitdaging een visie te ontwikkelen die breed

Compilatiefilm

gedragen wordt.
Met de opleiding Strategisch Programmamanagement ver-

Net als vorig jaar sluiten we het plenaire deel van het PGM

rijkt u uw kennis en ontwikkelt u inzichten en competenties

Open af met een compilatiefilm van de dag. De film wordt

die van belang zijn voor de succesvolle implementatie van

geproduceerd door Sjaak&Nout Productions.

complexe programma’s.
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Organisatie
Het PGM Open is een initiatief van Twynstra Gudde, Jo Bos & Co en Organisatieregie*. Het komt voort uit onze wens en ambitie
om complexe, doelgerichte opgaven in Nederland steeds beter tot een succesvol einde te brengen. Samen met professionals

Het PGM Open is georganiseerd door een projectteam bestaande uit adviseurs en ondersteuners van onze drie bureaus.
Het team is daarbij ondersteund door SPITZ congres en event en AdviesTalent.

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

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

Jo Bos & Co is een adviesbureau dat actief is in vier werkvelden: programmamanagement,

Mirella Jacobs

Marieke Ploeg

Marloes Hoekman

Theo van der Tak

Robertjan Uijl

Karin Boers

Jo Bos & Co

Organisatieregie*

Adviestalent

Twynstra Gudde

Organisatieregie*

SPITZ congres en

Projectleider

event

projectmanagement, organisatieontwikkeling en leiderschaps- en teamontwikkeling. Jo Bos &
Co is opgericht in 2011.
www.jo-bos-en-co.nl

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

Elke programmaopgave is uniek. Wij ondersteunen de klant bij een aanpak die gericht is op
samenwerking en waarbij doelen gerealiseerd worden. Wij doen dit vanuit de visie van Programmatisch Creëren met gedrevenheid en een pioniersgeest. Organisatieregie* is opgericht in 2014.
www.organisatieregie.nl
Helmuth Stoop

Jo Bos

Hans Licht

Twynstra Gudde

Jo Bos & Co

Organisatieregie*

Het PGM Open is mede mogelijk gemaakt door IPMA Nederland, AOG School of Management en Adviestalent.

30

31

Route naar
De Fabrique

De Fabrique is centraal in Nederland gelegen.

OPENBAAR VERVOER

Er zijn meerdere manieren om er te komen.
De Fabrique is gelegen op een afstand van 1.300 meter van

ADRES

NS station Maarssen. Routebeschrijving station Maarssen

De Fabrique

• Verlaat het station via de uitgang ‘Westkanaaldijk’ (zijde van

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

naar De Fabrique:
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 MAARSSEN NS - DE FABRIQUE
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

