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Waarom dit boekje?   

Als dienstverlener op het vlak van program-
ma management willen wij helder communi-
ceren over ons vak en ook anderen helpen
om daar helder over te zijn. Met deze klare
taal als hulpmiddel willen wij in dit boekje
een drietal vliegen in één klap slaan:

1 - Wij willen programma management ook
voor niet ingewijden begrijpelijk maken.
Daartoe dienen de linkerpagina's van dit reis-
gidsje. De reistips die daarin staan zijn be-
doeld als een makkellijk te volgen metafoor
voor programma management. Ook voor niet
ingewijden zonder meer te begrijpen.

2 - Wij willen programma management voor
ingewijden nog begrijpelijker maken. De
rechterpagina's van dit reisgidsje zijn daarom
voorzien van intrigerende concepten en
verstandige tips.

3 - Wij willen onze dienstverlening begrijpe-
lijk maken. In een bijlage hebben wij daarom
ons Vitha-LPM TM model voor “leren en pro-
fessionaliseren van programma manage-
ment” uiteengezet en stellen wij onze
dienstverlening op hoofdlijnen aan u voor. 

Dit alles omdat wij graag een bijdrage aan
het welslagen van uw programma willen
leveren. Want zoals een goed reisagentschap
een verre reis kan laten slagen, zo kan Vitha
uw programma laten slagen!

(c) Vitha -- december 2005

Met onze eeuwige dank
aan alle geduldige proeflezers

 die ons steeds hebben geholpen
om van de eerste onbeholpen teksten

tot dit handige boekje te geraken
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Voor wie is dit boekje bestemd.

Dit reisgidsje is bedoeld voor diegenen die naar een voor hen onbekende
bestemming willen reizen, langs een voor hen ongewisse reisroute.  

Reizigers die naar een bekende bestemming willen reizen, langs een
bekende route, adviseren wij een boeking te doen bij een gerenommeerd
reisbureau. Voor reislustigen die met het vliegtuig naar een onbekende
bestemming willen afreizen stellen wij voor dat zij een kwartiermaker
inhuren die hen ter plekke kan helpen. Globetrotters die naar een
vertrouwde omgeving willen vertrekken langs onbekende paden verwijzen
wij graag door naar een goede reisbegeleider.

Wilt u echter naar een onbekende bestemming afreizen en wilt u ook
onderweg allerlei nieuwe belevenissen meemaken, dan is deze gids bij
uitstek geschikt voor u.  U vindt in deze gids alle informatie die u nodig
heeft om uw bestemming te kiezen, uw reisgezelschap samen te stellen,
uw route uit te stippelen, uzelf al vast vertrouwd te maken met de lokale
gebruiken op de eindbestemming en nog veel meer handigheden die
onmisbaar zijn om van uw reis een succes te maken.

Uiteraard reiken wij u deze handige reisadviezen aan, in de hoop dat u
zich tot ons zult wenden indien u er zelf niet meer helemaal uitkomt. Als
u bijvoorbeeld reisgezellen heeft uitgezocht waarmee u niet tot overeen-
stemming komt over de eindbestemming. Of als u er niet goed in slaagt
markeringspunten langs uw route te vinden. Ook als u zich afvraagt welke
bagage u moet meenemen om op eventuele calamiteiten voorbereid te
zijn willen wij u graag de helpende hand toesteken. Wij geven u daarom
aan het eind van deze gids in een overzichtelijk bijlage een aantal hand-
reikingen over hoe wij u daarin concreet bij kunnen staan. Kortom, Vitha
is het reisagentschap voor al uw verre reizen naar het onbekende.
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Voor wie is programma management bestemd

Wij krijgen vaak vragen over het verschil tussen programma management
en al die andere vormen van management waarvan tegenwoordig sprake
is, zoals project- en procesmanagement.  Vitha kan deze vraag aan de
hand van het onderstaande plaatje beantwoorden.... 

Er zijn hier vier manieren om een opgave (= een verandering of ontwik-
keling) te managen. Twee factoren bepalen het type opgave waarvan
sprake is, namelijk de dynamiek van de omgeving waarin de opgave
uitgevoerd wordt, en de complexiteit en tijdsduur van de opgave. 

Er is sprake van een projectopgave als het lukt om de omgevingsdyna-
miek laag te houden en ook de opgave zelf overzichtelijk te houden,
bijvoorbeeld bij de bouw van een bedrijfspand. 

Is de omgevingsdynamiek hoog, bijvoorbeeld bij de inrichting van een re-
creatiegebied, dan dient u over voldoende stuurmanskunst te beschikken
om met bijvoorbeeld een steeds wisselende samenstelling van uw stake-
holders om te kunnen gaan. Er is dan sprake van een procesopgave (alle
hens aan dek vanwege een ruwe zee). 

Is de opgave langdurig en complex, bijvoorbeeld bij het aanpassen van uw
organisatieprocessen, dan is een veranderingsmanager nodig die de
koers vast kan houden (nauwkeurig navigeren).

Alleen de programma manager tenslotte beschikt over voldoende stuur-
manskunst om in een dynamische omgeving (ruwe zee) een langdurige en
complexe opgave (langdurig navigeren) te volbrengen. 
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Inleiding

Uw reis wordt door vier hoekstenen bepaald. Namelijk de bestemming,
het reisgezelschap waar u de reis mee onderneemt, de (hulp)midde-
len die u voor uw reis en verblijf op bestemming beschikbaar heeft en
tenslotte de route waarlangs u gaat reizen. Wie eerder heeft gereisd,
weet echter dat deze vier hoekstenen elkaar beïnvloeden. Welke bestem-
mingen mogelijk zijn hangt af van het reisgezelschap. U kunt niet naar de
tropen afreizen als er mensen bij zijn die niet tegen hitte bestand zijn. En
als u niet over kamelen beschikt is een reis door de woestijn niet aan te
bevelen. De vier hoekstenen staan dus in relatie tot elkaar. Als u niet
oppast ontstaat daardoor al snel een kluwen van afwegingen die u moet
ontwarren. Voordat u het weet bent u aan het worstelen met allerlei con-
cepten in plaats van dat u gewoon lekker uw reis aan het plannen bent.

De meest eenvoudige oplossing is, om u te concentreren op één van de
hoekstenen. U stelt bijvoorbeeld eerst vast hoeveel middelen u ter be-
schikking heeft en kiest op basis daarvan een bestemming en een reis-
methode (u kijkt wat mogelijk is). Dan blijkt echter vaak dat het reisge-
zelschap zich helemaal niet in de bestemming kan vinden.  Erg populair is
de methode waarin u zich eerst richt op het kiezen van een bestemming
(visievorming) om aan de hand daarvan het reisgezelschap te kiezen, het
reisbudget vast te stellen en de reis uit te stippelen. In de praktijk zult u
echter zien dat ook dan veel van uw vrienden het laten afweten. De één
kan zijn eigen bijdrage aan het budget niet opbrengen. De ander kan zich
niet vinden in de bestemming en een derde vindt de reismethode niet
comfortabel genoeg.

Wij raden u daarom aan, om uw reis op een integrale manier te
organiseren. Los de zaken niet te eenzijdig op. Concentreer u niet alleen
op het vinden van een goede bestemming of het vaststellen van een
budget. Zorg voor een evenwichtige aanpak. Probeer echter ook weer
niet alles tegelijk aan te pakken maar los de juiste zaken in de juiste
volgorde op. En houdt daarbij steeds rekening met de kwaliteiten van de
mensen waarmee u de reis gaat ondernemen. Onderschat hen niet maar
eis ook weer niet niet te veel van ze. 

Om u te helpen, uw reis op een evenwichtige, doordachte en mensgerich-
te manier gestalte te geven heeft Vitha een model ontwikkeld waarin het
plannen van een reis in twintig hoofdactiviteiten is opgedeeld.
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De programma manager als evenwichtskunstenaar

De aanpak van de programma manager is door Vitha in het onderstaande
schema samengevat:

Elk blok uit dit model bevat een hoofdtaak. Het “vaststellen van in te zet-
ten middelen” is een voorbeeld van zo'n hoofdtaak (pilaar rechts voor, 2e
blok van onderen). Elke hoofdtaak maakt onderdeel uit van één van de vier
pilaren (toekomst, middelen, partnerschap, inspanning). Elke hoofdtaak is
daarnaast ook onderdeel van één van de vijf lagen (inventariserend, be-
schouwend, commitment, besturend en operatie). In de bijlage (vanaf pag.
28) vindt u meer informatie over dit model.

Uniek aan de aanpak van de programma manager is dat hij steeds naar
evenwicht zal streven. Hij doet dat door eerst alle vier hoofdactiviteiten van
een laag uit het model uit te voeren, voordat hij een laag verder omhoog
gaat. Bijvoorbeeld eerst de beschouwing op alle vier pilaren afmaken, en
dan pas naar commitment toe. Als hij niet op alle vier pilaren evenveel
voortgang boekt, ontwikkelt zijn programma niet de stabiliteit en robuust-
heid die nodig is voor de afronding van een complexe opgave in een dyna-
mische omgeving.
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Stap 1: Soort bestemming bepalen en selecte-
ren reisgezelschap

Wij adviseren u om uzelf eerst goed te beraden op uw bestemming. Kies
niet direct één concrete bestemming maar stel eerst een profiel op van
uw bestemming. Een bestemmingsprofiel beschrijft een aantal voorwaar-
den die u aan een bestemming stelt, en een aantal verwachtingen die u
daarvan heeft. Selecteer vervolgens pas een aantal bestemmingen die
aan dat profiel voldoen. U genereert op die manier bij uw vrienden meer
vertrouwen doordat u hen bij de keuze betrekt. Zo stelt ook een perso-
neelsfunctionaris eerst een profiel van een nieuwe medewerker op om
vervolgens anderen bij de keuze van een kandidaat te betrekken.

Een vraag die u zich daarbij dient te stellen is, of u eerst een reisgezel-
schap samenstelt, dan wel dat u eerst een profiel van de bestemming op-
stelt. Uw vrienden zullen immers meer voorpret hebben als u samen met
hen een bestemmingsprofiel opstelt. Ze zijn dan al vast goed in de stem-
ming als u eenmaal op pad gaat. U moet dan wel zeker zijn dat het over-
leg hierover niet in gekissebis en geharrewar zal uitmonden. Door zelf
eerst een profiel uit te werken vermijdt u dat. Alleen moet u dan wel nog
iedereen enthousiast krijgen voor uw reisidee. Natuurlijk kunt u ook een
tussenweg bewandelen door eerst met een beperkte groep vrienden te
overleggen over het bestemmingsprofiel en dan samen met hen de rest
van uw vrienden enthousiast maken voor de gekozen eindbestemming.

Bij het opstellen van een bestemmingsprofiel gaat het om vragen als:

o Moet er sprake zijn van een geheel andere cultuur of beschaving?
o Moeten er veel bezienswaardigheden zijn?
o Wat willen we van onze bestemming opsteken?
o Hoe lang wilt u op uw bestemming verblijven?
o Wilt u op uw bestemming ook middelen van bestaan aanboren?
o Willt u een stedelijke of een landelijke omgeving.   Etc......
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Voorbeeld van een bestemmingsprofiel: U wilt dat er sprake is van een Aziatische
stedelijke cultuur, dat u er lekker kunt eten, dat er een gematigd tot warm klimaat is
en dat u in een rivierenlandschap wilt vertoeven omdat u van plan bent te gaan
kanoën.



De “wie” en de “wat” vraag van de programma manager.

Als je goed bent, en vervolgens groots wilt worden, dan moet je eerst
een winning team samenstellen, zo stelt Jim Collins in zijn boek “Good to
great”. En als dat team maar goed genoeg is, dan kun je alles bereiken.
Volgens Collins moeten we dus eerst de “wie” vraag beantwoorden.

Een programma manager heeft zijn partners echter niet altijd voor het
uitkiezen. Meestal is immers al op hoofdlijnen bekend “wat” de program-
ma manager gaat bereiken. Bij het inrichten van een natuurlandschap
bijvoorbeeld zijn waterschap, provincie en staatsbosbeheer al vanaf het
begin als natuurlijke partners gegeven. Eerst de “wie” vraag beantwoor-
den voordat je aan de “wat” vraag begint kan dus vaak niet.

Eerst zelf helemaal tot in detail de “wat” vraag beantwoorden is echter
ook niet goed voorstelbaar omdat de gegeven partners vaak heel ver-
schillend tegen de “wat” vraag aankijken. Van te voren tot in detail die
vraag al vast beantwoorden is dan niet zinvol.

Dit is in de kern de “wie & wat - vraag” van de programma manager. In
termen van het Vitha LPM TM model, betekent dat, dat er een afhankelijk-
heid is tussen twee hoofdtaken uit het model. “Samenstellen van een
partnerschap” is afhankelijk van het “profileren van de toekomst”. Je moet
deze afhankelijkheid eerst oplossen, voordat je verder omhoog kunt in het
model. Anders dan Collins in zijn boek voorstelt, kan de programma ma-
nager die afhankelijkheid niet oplossen door eerst de ideale partners uit te
zoeken. Hij zal een middenweg bewandelen. Hij doet dat door de hoofd-
taak “toekomstprofilering” zo uit te voeren, dat tevens het partnerschap
op een natuurlijke manier wordt samengesteld. Dat is een kunst die je
niet op een namiddag leert. Daar is veel ervaring en rijping voor nodig. 
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Voorbeeld: De programma manager vraagt potentiële partners naar hun verwachtingen
ten aanzien van de inrichting van het natuurlandschap. Daar maakt hij een verslag van,
bijvoorbeeld in de vorm van een visiestatement op het natuurgebied, en koppelt dat
terug naar de potentiële partners. Een enkele afvaller wordt uitgezwaaid, minder
enthousiaste partners worden aan boord gehouden door beter bij hun behoeften aan te
sluiten en de visie wordt zodanig aangepast dat de overige partners enthousiast blijven.



Stap 2: Selecteren van bestemmingen

De volgende stap is nu, om bestemmingen te zoeken die met de ver-
wachtingen van uw reisgenoten overeenstemmen. Hiervoor is enig
onderzoek nodig. Het gaat immers om bestemmingen waar u nog niet
mee bekend bent.

U kunt hierbij te rade gaan bij uw reisgenoten. Mogelijk heeft één van
hen al eens een bestemming bezocht die met het profiel overeenstemt.
Door nog eens stevig in uw netwerk en dat van uw reisgenoten te gras-
duinen komt u mogelijk op nog meer ideeën. Vergeet niet om ook nog
een bibliotheek in te duiken voor het bestuderen van een aantal interes-
sante reisverslagen. 

Het kan zeker geen kwaad om een ervaren reisbegeleider eens naar uw
bestemmingsprofiel te laten kijken. Het ligt voor de hand, dat hij op basis
van dat profiel zo uit z'n hoofd een aantal mogelijke bestemmingen kan
noemen. Zo'n reisbegeleider heeft immers een schat aan ervaring met
reizen opgedaan. Hij heeft veel bestemmingen al gezien. En als hij ze niet
zelf heeft gezien, dan kan hij op basis van zijn ervaring de reisverslagen
van anderen vaak beter interpreteren dan u dat zelf kunt.

Tot slot raden wij u aan om in dit stadium nog niet te veel volgens uw
portemonnee te redeneren. U moet natuurlijk wel ongeveer een idee heb-
ben van de draagkracht van uw medereizigers, maar laat uzelf daar in dit
stadium nog niet volledig door leiden. U gaat immers naar een onbeken-
de bestemming. U weet nog niet hoe duur het leven daar is. Het kan
daarom nog enorm meevallen. Parkeert u dus nog even uw verwachtin-
gen want ze zullen u alleen maar in uw fantasie afremmen. Van één van
onze klanten hoorden wij laatst dat zij een reis naar Delhi had afgewezen
omdat zij had gehoord dat de kosten voor levensonderhoud daar op het-
zelfde niveau lagen als in Nederland. Dat bleek vervolgens alleen voor het
kantorencentrum te gelden. Wij raden u dan ook af om op halve informa-
tie af te gaan.
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Voorbeeld: Het profielvoorbeeld uit het voorgaande hoofdstuk kan leiden tot het
selecteren van bestemmingen die zo uiteenlopend zijn als Bangkok, Singapore, Hanoi
of Beijing.



Over teamwork en deskundigheid

Welke deskundigheid heb je nodig als programma manager? De reisbe-
geleider op de vorige pagina toont deskundigheid door mogelijke bestem-
mingen te noemen die aan de wensen van het reisgezelschap voldoen. Na-
tuurlijk wordt iets dergelijks ook van de programma manager verwacht. Hij
kan deskundigheid tonen door aanlegsteigers langs een riviertje voor te
stellen omdat hij weet dat zoiets past bij de wens om meer bezoekers te
trekken naar het natuurgebied waar het riviertje doorheen stroomt.

Het vak van programma manager is echter veelomvattender dan dat. Het
aantal deskundigheden is enorm. Voorbeelden: communicatie, kennis-
management, financial engineering, effectmonitoring, administratieve
organisatie. Het ligt niet voor de hand dat de programma manager al
deze deskundigheden zelf in huis heeft. (Zie ook onze webzijde voor een
uitgebreid overzicht van programma management taken.)

Bij Vitha gaan wij er daarom van uit, dat programma management altijd
teamwork is. Zelfs als het programma management echt beperkt is tot
activiteiten die projectoverstijgend zijn. Het programma management be-
moeit zich in zo'n geval dus niet met de projecten zelf, maar coördineert
ze, stemt ze af, brengt kennis in, etc....

Goed programma management is daarom meestal een goed team,
waarvan één teamlid de generieke manager is, die met name de overgang
van de ene fase naar de andere managet. De andere teamleden brengen
de specialismen in die voor een specifieke programma opgave nodig zijn.
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Stap 3: Bestemming en reisbudget kiezen

Nu u over een bestemmingprofiel en concrete bestemmingsmogelijk-
heden beschikt, is het tijd om het gehele reisgezelschap  bij elkaar te
roepen voor overleg. Dat overleg bereidt u degelijk voor.

Allereerst stelt u per bestemming een globaal reisbudget op. U heeft
daarvoor een eerste inzicht nodig in de reis die u gaat ondernemen,
anders kunt u de kosten niet ramen voor uw budget. Concentreert u zich
daarbij eerst op hoofdlijnen als:

o Hoe onherbergzaam is het landschap en wat is het klimaat?
o Welke soorten pleister- en proviandplaatsen zijn er onderweg?
o Welke infrastructuur is beschikbaar?
o Heeft u onderweg begeleiding nodig van een gids?

Als u op deze manier een indruk heeft van de kosten van reis en verblijf,
dan kunt u per bestemming een globaal budget opstellen.

Vervolgens kunt u per bestemming onderzoeken welke geldschieters,
sponsoren of subsidiënten mogelijk geïnteresseerd zijn om een financiële
bijdrage te leveren. Wellicht dat een sponsor als tegenprestatie zijn em-
bleem of logo op uw reistassen wil zien. Per bestemming kunt u zo de
extra financieringsmogelijkheden in kaart brengen en vaststellen welke
tegenprestaties de geldschieters eisen.

Met deze informatie in de hand gaat u het overleg met uw reisgenoten in
en bepaalt u uw bestemming.  Ter overweging geven wij u nog mee, dat
u ook een “voorlopige keuze” kunt maken, in afwachting of bepaalde
geldschieters ook daadwerkelijk over de brug zullen komen. 
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Voorbeeld van een   bestemmingkeuze.   Als u naar Beijing wilt, dan zult u voor een deel
over het bergachtig terrein van de Himalaya moeten reizen. Als u naar Hanoi wilt, dan
zult u vanaf Manilla over zee moeten reizen omdat de route over land via China te
gevaarlijk is, etc...  U maakt vervolgens inschattingen van de kosten die dat met zich
meebrengt.  Ook oriënteert u zich vast op de omstandigheden in de diverse steden en
maakt een inschatting van de verblijfskosten. Per bestemming maakt u een sfeer-
rapportage. Met deze informatie in de hand gaat u het gesprek met uw reisgenoten
aan en weegt u per bestemming en bijbehorende reis de aantrekkelijkheid tegen de
kosten af. In dit voorbeeld kiest u met z'n allen unaniem voor Hanoi.



Over rekenwerk en het typeren van inspanningen

Er zijn niet veel programma managers die echt van rekenen houden. Op
de linkerpagina is echter sprake van het opstellen van een reisbudget.
Iets vergelijkbaars geldt natuurlijk ook voor een programma. Reden voor
ons, om aan te geven waarom het doorrekenen van budgetten wel
degelijk van groot belang is voor de programma manager.

Onderdeel van de keuze voor een toekomst is, dat verschillende toekomst
scenario's moeten worden doorgerekend. Anders kunnen ze niet tegen
elkaar worden afgewogen. Voor de reisplanning gaat het er om, per
bestemming zowel de kosten voor reis als voor verblijf in te schatten.
Voor programma management gaat het er om, zowel de kosten van de
ontwikkelinspanning als van beheer en exploitatie in te schatten. 

Omdat een toekomstscenario nog niet erg concreet is, is het doorrekenen
ervan een specialistische bezigheid. Er dient namelijk eerst in beeld ge-
bracht te worden van welk soort projecten sprake zal zijn. Nemen we het
scenario van de aanleg van een verkeersontlastende ring rond een stad als
voorbeeld. Concretiseren van dat scenario lukt alleen als je het doel van de
ring weet en de randvoorwaarden die aan de bouw van de verkeersring
worden gesteld (zoals het aantal auto's per minuut). Er is dus meestal nog
wel enig werk te verrichten voordat je er achter bent welk type inspanning
nodig is om het scenario te realiseren. Zo'n exercitie noemen we bij Vitha
een inspanningstypering. Voor deze specialistische bezigheid beschikken
wij over verschillende methoden en technieken zoals een “Logical Frame-
work” of een “programma architectuur”. Het gaat hier overigens om een
typering van zowel de ontwikkelinspanning als de beheers- en exploitatie
inspanning.

In de jaren 80 van de vorige eeuw ontstond een toekomstscenario dat
een versterking van de verbinding tussen de Rotterdamse haven en het
Duitse Ruhrgebied beoogde. Het rijk had hiervoor geen inspanningstype-
ring opgesteld. Men probeerde in plaats daarvan direct vanuit het scena-
rio naar een concrete oplossing toe te springen. De NS heeft toen naar de
standaardoplossing van de tracéverkenning (voor een spoorverbinding)
gegrepen. Omdat een algemeen beeld van het type projecten dat nodig
of wenselijk was ontbrak, werd de oplossing van de NS al snel synoniem
met het toekomstscenario zelf en ging het zijn eigen leven leiden. Andere
mogelijke oplossingen verdwenen uit beeld en de Betuweroute was gebo-
ren. Een mooi voorbeeld van een programma opgave die niet als zodanig
is behandeld. Met alle gevolgen van dien.
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Stap 4: Vormen reisgezelschap

Alvorens de reis uit te stippelen en het verblijf te plannen, raden wij u
aan zich nogmaals te vergewissen van de juiste samenstelling van uw
reisgezelschap. Wij adviseren u om niet van de aanname uit te gaan dat
u uw reisgenoten al door en door kent (hoe strelend die gedachte voor u
zelf ook moge zijn). Probeer er achter te komen hoe goed ze ter been
zijn, hoe stressbestendig ze zijn, of men beperkingen in eetgewoonten
kent etc...  Veel reisgenoten zullen niet zelf met dergelijke zaken op de
proppen komen. Dat is menselijk. U moet daar dus zelf actief naar infor-
meren. Wij adviseren u om hierover een open gesprek met elke reisgezel
te houden. U zult zien dat in dit gesprek bij uw reisgezel pas het defini-
tieve vertrouwen in het welslagen van de reis ontstaat. 

Met de bestemming in uw achterhoofd, kunt u zo een overzicht van uw
reisgezellen maken en kunt u per reisgezel vaststellen welke extra maat-
regelen u moet treffen om het uw reisgezel naar de zin te maken en wel-
ke taken hij of zij tijdens de reis of op bestemming op zich zou kunnen
nemen. Pas als u dat overzicht heeft krijgt u een helder beeld van de sa-
menhang in uw gezelschap. U kunt dit overzicht aan alle reisgenoten
terug koppelen. Of u eerst wijzigingen aanbrengt voordat u terugkoppelt
hangt uiteraard af van de vertrouwelijke aard van de informatie die
reisgenoten aan u hebben verstrekt.
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Voorbeeld van een reisgezellen analyse:

De meerderheid van uw reisgenoten wil op bestemming gaan kanoën. U ontdekt
echter dat twee reisgenoten op het punt staan om af te haken omdat de één bang is
voor water en de ander zijn linker arm niet voor inspanningen kan gebruiken.  U
spreekt af, dat deze reisgenoten een aparte taak krijgen bij het kanoën, namelijk dat
zij het kanotraject steeds per auto zullen volgen en op aankomst- en pleisterplaatsen
voor versnaperingen en eventuele andere logistieke zaken zullen zorgen. Via een wal-
kie-talkie verbinding bent u vervolgens ook voorzien van een extra ondersteuning
vanaf land als zich op het water calamiteiten mochten voordoen.



Over project partners en programma partners

Wij willen op deze pagina stilstaan bij de verschillen in omgang met part-
ners tussen een projectmanager en een programma manager. Met part-
ners bedoelen wij eigenlijk alle betrokken partijen. Dus ook doelgroepen,
shareholders, belanghebbenden, pers, publiek, etc.. In onderstaand
overzicht hebben we schematisch de verschillen op een rij gezet:

nr Project Programma

1 Beperkte groep van partners die elkaar
reeds op de één of andere manier
gevonden hebben (als medestander of
als tegenstander).

Uitgebreide groep partners, die boven-
dien ook nog eens dynamisch van karak-
ter kan zijn (er komen partners bij en er
gaan er weer).

2 Een project manager kan zich veelal
beperken tot een enkele partner analyse
bij aanvang van het project.

Partner analyse is een permanente of
periodiek terugkerende activiteit van de
programma manager.

3 Duidelijke betrokkenheid van partners in
termen van vruchtgebruik van de pro-
jectresultaten en deelname in de kosten
en inspanningen. 

Onheldere en vage positie van partners
ten opzichte van het programma is vaak
toegestaan.

4 Partners zijn verantwoordelijkheid voor
delen van het project

Deelverantwoordelijkheid van partners
over het programmageheel.

5 Vaak weinig onderlinge verschillen
tussen partners in cultuur, mentale
modellen etc...

Grote onderlinge verschillen in mentale
modellen, dominante overtuigingen en
culturele identiteit tussen partners zijn
mogelijk.

5 Weinig verschillende rollen tussen part-
ners. Veelal beperkt tot: uitvoerders,
financiers, doelgroep/afnemers,
stakeholder.

Meer verschillende rollen voor partners.
Partners zijn ook vaker (mede)besluiters.
Soms vormen partners samen een
virtuele organisatie. 

6 Consensus vorming verloopt via het
bereiken van overeenstemming over
concrete resultaten

Consensus wordt bereikt via het organi-
seren van deelname van partners aan
het proces van programma vorming.

7 Consensus kan relatief eenvoudig
worden vastgehouden, zolang dezelfde
business case wordt nagestreefd.

Consensus moet permanent actief
worden bekrachtigd.  
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Stap 5: Vaststellen reismethoden

Tijdig ingrijpen als er iets mis dreigt te gaan is de basis van elke stuur-
manskunst. Maar om in te grijpen moet je wel weten wat er aan de hand
is. Voor het herzien van uw reisroute is het alleen te laat als u zonder
benzine en met een verbrande motor vast zit in het zand van de Kalahari.
En samen uit, samen thuis is natuurlijk uitgangspunt, maar als er onderweg
iemand onwel wordt, zult u wel maatregelen moeten nemen om de zieke te
behandelen en hem of haar (tijdelijk) te vervangen danwel dat u een com-
pleet nieuwe taakverdeling doorvoert. Vraagt u zich daarom eerst af hoe u
tijdens uw reis het volgende gaat constateren:

o dat de route herzien moet worden, 
o dat de eindbestemming herzien moet worden,
o dat de bestedingen anders verlopen dan verwacht. 
o dat het reisgezelschap niet meer voldoende functioneert?

De beantwoording van de vier bovengeformuleerde vragen leidt tot een
“reisdraaiboek”. Dat is een  bondig draaiboek met afspraken over
functies, taken, procedures en te gebruiken hulpmiddelen/tools. Vergeet
niet om daarin ook de afspraken met externe financiers op te nemen. 
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Voorbeeld:  Uw bestemming is uiteindelijk Hanoi geworden. Hanoi over land bereiken
via China blijkt te gevaarlijk en via Manilla is er geen vlucht op Hanoi. U schat daarom
in dat u met een bootverbinding van Manilla naar het eiland Hainan Dao zult reizen en
van daar af via de Golf van Tongking zult oversteken naar het vaste land van Vietnam.
Er zijn echter geen vaste vertrektijden vanaf Manilla en tussen Hainan Dao en het
Vietnamese vasteland zijn zelfs helemaal geen vaste verbindingen. U bereidt zich er
dus op voor dat u de bootreis ter plaatse zult organiseren. U bereid zich op Hainan Dao
voor middels een beginnerscursus van de lokale taal zodat u zich ter plaatse enigszins
kunt redden. U koopt een detailkaart van Hainan Dao en oriënteert zich op de lokale
gebruiken zodat u in staat bent om over een bootreis te onderhandelen. Op Hainan
Dao is geen internet toegang dus u schaft een satelliettelefoon aan om uw
verplichtingen jegens de Volkskrant na te kunnen komen, die elke woensdag een
verslag van uw reis verwacht. Daarnaast verwacht u dat u met die telefoon in geval
van calamiteiten naar Manilla kunt bellen voor hulp. U maakt daarvoor van tevoren
afspraken met de Nederlandse ambassade ter plaatse. U legt al deze zaken vast in uw
reisdraaiboek.



Over rijdende treinen en het besturen van programma's

Vanwege de relatief geringe fysieke omvang van dit boekje kunnen wij
niet alle besturingsvraagstukken aan de orde stellen. Wel willen wij uw
aandacht richten op het probleem van de inbedding. Voor het inbedden
van programma management in overheidsorganisaties hanteren wij het
volgende model:

Hierin staat de programma
manager temidden van een
zestal partijen waarmee hij
een werkende relatie dient
op te  bouwen. Het gaat
daarbij om zowel interne als
externe partijen. De inbed-
ding van programma mana-
gement komt tot stand
zodra er werkende relaties
met deze partijen optreden.
Gebeurt dat niet, dan zal de
programma manager geïsoleerd komen te staan van zijn organisatie. Om
u te helpen dat isolement te voorkomen heeft Vitha methoden en instru-
menten ontwikkeld die helpen om de zes genoemde relaties vorm te
geven. Kijk op onze webzijde voor meer details.

Wij horen vaak dat programma managers het gevoel hebben op een rij-
dende trein te springen. Daarmee bedoelen ze, dat programma's vaak al
bestaan op het moment dat de programma manager aantreedt. Een hele
batterij projecten gaat al van start terwijl er op programmatisch niveau
nog niets is geregeld. Hoe pak je dat dan aan? 

Het antwoord op die vraagt luidt: “eerst inbedden”. Want alleen als je de
relaties met de zes partijen uit het plaatje tot leven hebt gewekt, ontstaat
ruimte om de organisatie van het programma aan te pakken; om opnieuw
over de samenstelling van de partnergroep na te denken etc... 

Let wel, dat inbedding ook inhoudt, dat de programma manager zich
nooit eenzijdig opstelt als vertegenwoordiger van slechts enkele van de
partijen uit het plaatje. Voor een project manager die een koerswijziging
wil doorvoeren is het soms genoeg dat hij het bestuur achter zich krijgt.
Een programma manager kan zich een dergelijke eenzijdigheid niet
veroorloven! 
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Stap 6: Reis uitstippelen en verblijf plannen

Hoe u het ook wendt of keert, het uitstippelen van de reis en het plannen
van het verblijf zijn niet los van elkaar te zien. Als u uw reis volstrekt in
de hand zou hebben en er geen enkele twijfel over uw datum en tijdstip
van aankomst zou zijn, dan kunt u het verblijf al vast minutieus plannen.
U kunt dan uw hotel al vast reserveren en uitstapjes gaan organiseren.
En als u uw bestemming al volledig zou kennen, dan weet u wat u te
wachten staat als u te laat of te vroeg arriveert, of welke opvang er voor
handen is als u volledig uitgeput mocht arriveren. 

Wij adviseren u dan ook om te beginnen met het verzamelen van zoveel
mogelijk informatie over zowel uw reisroute als uw bestemming. In stap
3, “Bestemming kiezen en budget vaststellen” heeft u al een globaal
beeld gekregen van reis en bestemming. U kunt daar op verder bouwen
door vast contact op te nemen met een agent op bestemming en hem
een aantal gerichte vragen stellen over de situatie ter plaatse. Het zelfde
geldt voor tussenplaatsen langs de route. U kunt er dan ook achter ko-
men hoe de kwaliteit van de verbindingen tussen twee van die plaatsen is
en welke tussentijdse verblijfsmogelijkheden u daar heeft.  Pas dan kunt
u een definitieve keuze voor vervoermiddelen maken en kunt u besluiten
of maatwerkvervoer nodig is. 

Al te gedetailleerd uitstippelen van de reis heeft echter geen zin. Uw reis
is daartoe te onbestemd. Niet van elk stukje reisroute zijn altijd reisver-
slagen bekend. U dient dan ook rekening te houden met vertragingen en
versnellingen. U moet daarom uw overnachting steeds flexibel kunnen
regelen om niet afhankelijk te zijn van vaste vertrektijdstippen vanaf een
bepaalde lokatie. Om toch op tijd op bestemming aan te komen, raden
wij aan, vanaf elke pleisterplaats steeds twee of meer routes naar een
volgende pleisterplaats uit te stippelen. U hoeft zich daarbij ook niet te
beperken tot één mogelijke volgende pleisterplaats. Hierdoor flexibiliseert
u uw aanpak en bent u het noodlot wellicht steeds een stap voor.

Houdt u bij het van te voren plannen van uw verblijf rekening met de
omstandigheid dat u te vroeg of te laat arriveert, of in het uiterste geval
zelfs helemaal niet arriveert omdat u onderweg een andere eindbestem-
ming heeft moeten kiezen. Maak overeenkomstige afspraken met uw
gastheren. Zorg bijvoorbeeld voor goede annuleringsafspraken, voor
flexibele arriveerdata en regel eventueel noodopvang.
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Over het plannen van programma's

Ons wordt vaak gevraagd wat een programmaplan anders is dan de som
van een aantal geplande projecten. Om het antwoord op die vraag in te
leiden geven wij het volgende model van de denktank programma mana-
gement (zie www.dtpm.nl voor meer details). 

In dit plaatje heeft de denktank een aantal begrippen gegeven die in
samenhang met elkaar een definitie van programma management geven.

Uit dit plaatje blijkt dat de programma management organisatie zich
helemaal niet met projectplanning bezig houdt. Wel met het verstrekken
van opdrachten aan uitvoerders en het coördineren van die opdrachten.
Ook met het besturen van de “programmering” en het faciliteren van een
hostorganisatie.

Een programmaplan gaat dus juist helemaal niet over projecten. Het omvat
eigenlijk alleen activiteiten die het project overstijgen (= meta-activiteiten).
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Stap 7: Toerusten voor reis en bestemming.

U gaat zich nu toerusten voor de reis.  U schaft vervoermiddelen aan,
huurt die, of boekt reizen. U koopt een uitrusting voor onderweg en voor
het verblijf.  Houdt u er steeds rekening mee, dat de keuzen die u nu
maakt bepalend zijn voor de omstandigheden waarmee u tijdens uw reis
te maken krijgt. Vervoer met een aangepast busje waar iedereen in past
creëert andere mogelijkheden dan wanneer u met een aantal personen-
auto's gaat. In het eerste geval kunt u direct samen een besluit nemen
over het nemen van een afslag of het aandoen van een rustplaats. In het
laatste geval moet u wachten tot u samen ergens voor overleg kunt
stoppen, danwel dat u uitgebreide overlegsignalen met elkaar afspreekt
of van te voren bepaalde keuzebevoegdheden bij één van de chauffeurs
neerlegt. Op het eerste zicht lijken dat triviale zaken, maar in de praktijk
zijn dit de dingen die de stemming onderweg zeer sterk beïnvloeden.

Anderzijds bepaalt uw uitrusting ook hoe u op voorkomende omstandig-
heden en calamiteiten kunt reageren. Neemt  u geen hoeden en zonne-
crème mee, dan zult u het verblijf in het zonlicht moeten beperken. 

Bepaal ook van te voren, op welke manier u uw financiële middelen be-
schikbaar krijgt. Zorg voor een goede mix tussen contant geld en opna-
me- en transactiemogelijkheden. Te veel contant geld is een risico. De
impact van een beroving is dan gelijk erg groot. Te weinig contanten
levert weer het risico op dat u zonder middelen komt te zitten als blijkt
dat er tussentijds te weinig geldopname mogelijkheden zijn. U kunt er
overigens ook voor kiezen om handelswaar mee te nemen die u onder-
weg kunt verkopen. U moet er dan wel eerst achter zien te komen welke
handelswaar gewild is op de verschillende pleisterplaatsen die u zult
aandoen.

Tot slot dient u het reisdraaiboek ook nog eens door te nemen om te
controleren of u ook alle middelen heeft die nodig zijn om de daarin
beschreven methoden uit te voeren.
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Over besturing en hobbyisme

Als bekend veronderstellen wij, dat de uitrusting van de programma ma-
nager wordt bepaald door de besturingswijze die hij heeft gekozen. Het
busje uit de vorige pagina, waar heel het reisgezelschap in kan, staat
symbool voor een centrale programma organisatie. De verschillende per-
sonenwagens natuurlijk voor een decentrale organisatie. Dit om aan te
geven dat de gekozen organisatievorm ook een besturingsmiddel is!

Een ander besturingsmiddel is de administratieve organisatie. Nemen we
eens een programma manager die de output van alle projecten bij elkaar
op wil kunnen tellen. Hij moet dan wel over een administratie beschikken
waarin die output over alle projecten op dezelfde manier wordt geadmini-
streerd. En dan zullen alle projectleiders zich aan een generiek stramien
voor rapportage moeten houden om die administratie te kunnen voeden.

Helaas zijn de mogelijkheden om het zo mooi te regelen vaak beperkt. De
programma manager moet veelal improviseren. Hij moet vaak informatie
uit verschillende hoeken bij elkaar plukken en deze deels herinterpreteren
of omvormen om de informatie gelijkvormig te krijgen. Dit geldt voor finan-
ciële gegevens evenzo goed als voor planning-, inzet- en inhoudelijke
gegevens. In veel gevallen zal integratie van bestaande administraties of
het op elkaar aansluiten van bestaande systemen niet haalbaar blijken.

Kortom, in veel situaties zit er niets anders op dan iets extra's in te rich-
ten. Een aparte programma management organisatie. Met een aparte
administratie en aparte ICT middelen. En daar zullen dan aparte rappor-
tagelijnen voor opgezet moeten worden, met aparte formulierstromen.
Extra overhead dus!

Vitha ziet in dergelijke gevallen bij wijze van administratie vaak spread-
sheets en eigengemaakte databases opduiken. Of programma manage-
ment organisaties die door de assistent van de controller worden aange-
stuurd. Kortom, besturingsvraagstukken worden vaak op een hobbyach-
tige manier opgelost. En dat is raar, want juist bij programma manage-
ment gaat het om grote belangen. Dan rommel je niet met je besturing! 

Zoals menig bedrijf stuurloos wordt omdat het bestuur aan het hobbyen
is gegaan met de investeringen (neem bijvoorbeeld het Ahold avontuur in
Amerika) zo kan menig programma stuurloos worden omdat het program-
ma management aan het hobbyen is gegaan met organisatie en admini-
stratie. Zorg er voor dat u dat niet overkomt. Schakel professionals in!
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Stap 8: De reis

De kern van een goede reis is een goed functionerend reisgezelschap. Wij
geven u een paar tips over hoe u daar positief aan kunt bijdragen. 

1. Niets menselijks is ons vreemd. Bent u eenmaal op reis, dan heeft u de
vertrouwde omgeving achter u gelaten. Sommige van uw reisgenoten zul-
len over hun gevoelens van onzekerheid willen praten, anderen raken juist
vol van vertrouwen en energie als ze eenmaal van huis en haard zijn los-
geraakt. Iemand die onzeker reageert, zal in zo'n situatie het uitbundige
gedrag van zijn reisgenoot op kunnen vatten als onserieus of ongepast.
Vaak ontstaan door deze menselijke verschillen misverstanden en aan-
loopperikelen. Wees daar op bedacht en grijp niet te snel in! Geef uw
reisgenoten de kans om elkaar hier in te leren kennen.

2. Wees strikt maar niet rigide. De sleutel tot het succes van uw reis zit in
het correct uitvoeren van alle taken door uw reisgenoten. Zorg daarom
dat u het reisdraaiboek van binnen en buiten kent en controleer regelma-
tig of het wordt uitgevoerd. Ga echter niet te rigide om met de afspraken
uit het draaiboek. Doordat bijvoorbeeld de taken van uw reisgenoten
onderling zeer verschillend zijn zult u merken dat reisgenoten wier taken
aan elkaar verwant zijn, elkaar zullen opzoeken. Ga in zo'n geval niet te-
gen die natuurlijke groepsvorming in maar probeer het te ondersteunen. 

3. Inzichten schrijden voort. Bij een lange en onbestemde reis is het
normaal dat de verwachtingen van uw reisgezelschap onderweg veran-
deren. Het is uw taak om dat bespreekbaar te maken, ook als daardoor
onrust in het gezelschap ontstaat. Ook kunnen zich individuele verande-
ringen voordoen. De gezondheid van een reisgezel kan achteruit gaan en
we kan iemand in een depressie geraken. Zorg er daarom voor dat u
regelmatig individuele vertrouwelijke contacten met uw reisgenoten heeft
waarin zij hun zorgen en bezwaren kunnen uiten. Juist de zich langzaam
voortschrijdende veranderingen dient u op te merken!
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Voorbeeld:  Halverwege uw reis is uw gezelschap uit elkaar gevallen, uw budget is
voor 80 procent uitgeput, de bestemming lijkt onhaalbaar en er zijn belangrijke
papieren gestolen waardoor u de Filippijnen niet meer in kunt.  Er zit niets anders op
dan dat u zich samen met de nog resterende reisgenoten bezint op het vervolg.  U
kunt eigenlijk alleen nog maar compleet overnieuw beginnen. Maar dan vanuit een
minder comfortabele uitgangspositie dan die van waaruit u vertrok. U belt Vitha met
uw satelliettelefoon om u bij een herstart te assisteren.



Over aardappels en de uitvoeringsfase van een programma

De uitvoering van een programma is wat het zomerseizoen is voor een
landbouwer. In het voorjaar bereidt hij zich voor op het zaaien van zijn
gewassen door de beste zaden aan te schaffen, het land in conditie te
brengen en zijn schuur af te laden met mest. Hij houdt de weersomstan-
digheden goed in de gaten en het moment van zaaien wordt met zorg ge-
kozen. De uitvoeringsfase is aangebroken, een fase van zaaien en oogsten.

Voor de boer blijft die uitvoeringsfase altijd een spel met de elementen. Hij
moet vogels van zijn akker weren, bijsproeien bij droog weer en voortdu-
rend waken voor insectenplagen en nare gewasziekten. Ook voor de pro-
gramma manager is de uitvoeringsfase een spel met de elementen. Hij
moet allerlei risico's buiten de deur houden en zijn programma kan in
zwaar weer terecht komen. Op twee belangrijke punten verschilt 
het werk van de programma manager echter van dat van de landbouwer.

1) Hij moet er voor zorgen dat de programmadoelen zinvol blijven, ook als
de wereld rondom het programma sterk verandert. Dit is vergelijkbaar
met een landbouwer die zich tijdens het oogstseizoen afvraagt of de
mensen de aardappels die hij op zijn land heeft staan nog lekker zullen
vinden als ze eenmaal zijn gerijpt.

2) De programma manager moet omgaan met de dynamiek die optreedt
door het menselijk gedrag van zijn partners. Dat komt overeen met een
landbouwer die er steeds op verdacht moet zijn dat zijn land plotseling
veel schraler kan worden zodat zijn aardappels er niet meer op gedijen.

Deze twee verschilpunten definiëren echter wel de kern van het vak van
de programma manager (tijdens de uitvoeringsfase).
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Stap 9: Verblijf

Als u eenmaal op uw bestemming bent aangekomen, is de tijd van om-
schakelen aangebroken. Uw gezelschap is gewend geraakt aan de dyna-
miek van het reizen en zal moeten wennen aan de nieuwe situatie. Plots
is er weer een vaste verblijfstek. Er liggen dan een aantal gevaren op de
loer:

1) U heeft zich te vroeg op de rust van het verblijf ingesteld. U bent
bijvoorbeeld te laat gearriveerd, het hotel heeft niet op u gewacht en u
moet daarom een noodslaapplaats arrangeren. Vergelijkt u dit maar met
een superieur voetbalelftal dat in de finale al meent op zijn bestemming
te zijn aangekomen. Zij hebben zich al ingesteld op de overwinning, maar
moeten toch plots weer een forse inspanning leveren om de bokaal ook
echt binnen te halen. Herinnert u zich maar eens de WK finale van 1974
om te bedenken hoe dat mis kan gaan.

2) Soms is uw bestemming niet wat het lijkt. U moet zich daar dan ook
van vergewissen. Het eten in het restaurant kan smaken, maar de kok
kan er ondanks dat slechte hygiënische gewoonten op na houden. Neem
gerust een kijkje in de keuken om u op de hoogte te stellen. Informeer
bij de lokale bevolking nog eens of zij bijzonderheden weten over de
uitstapjes die u geregeld had. In veel gevallen zal uw beeld van het
uitstapje daardoor radicaal bijgesteld worden. Ga ook nog eens na of uw
informatie over het voorkomen van besmettelijke ziekten wel klopt. Vaak
wordt bijvoorbeeld gewaarschuwd voor de malariamug op plaatsen waar
hij niet wordt aangetroffen en geldt geen waarschuwing waar hij juist in
zwermen voorkomt. U kunt dat vaak pas ter plaatse constateren.

3) Omschakeling van taken is lastig. Wij raden u aan, te controleren of
uw reisgezelschap de omschakeling van taken ook daadwerkelijk aan kan.
Bij sommige mensen werkt het nu eenmaal zo dat zij op een reis uitste-
kend uit de verf komen en dan ineens geen schaduw van zichzelf meer
zijn zodra ze op bestemming zijn aangekomen. Neemt u als voorbeeld
eens een leger dat na een stormachtige landverovering plotseling moet
omschakelen naar een vredebewarende missie. Dat loopt vaak helemaal
fout omdat zo'n leger zijn omgeving toch als vijandig blijft zien en daar
ook naar blijft handelen. Grijp in zodra u dit ziet gebeuren! Laat dit niet
sudderen want de gevolgen zijn desastreus! Een al te langdurige
omschakeling zal het vertrouwen in een prettig verblijf volkomen doen
verdwijnen. Het is in zo'n geval beter om in te grijpen dan om toe te zien
hoe uw reisgezelschap uit elkaar valt.
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Over de programma manager als begeleider van “overgangen”

De “Circle of truth” beschrijft de vijf fasen uit de PgM cyclus:

Deze vijf fasen
hangen losjes
samen met de vijf
lagen uit het Vitha-
LPM TM model en
zijn in deze figuur
met witte letters
benoemd. Een
opgave begint met
een onderkenning
van een kans of
een probleem. Die
wordt via een
voorbereidingsfase
omgezet naar een
planning. In de inrichtingsfase worden daar middelen aan toegevoegd en
wordt besloten wie voor welk deel van de opgave verantwoordelijk is. Ver-
volgens wordt de opgave uitgevoerd, waarna de gehele cyclus netjes wordt
afgesloten in de afsluitingsfase. Aan de binnenkant van de cirkel staan de
overheidspartijen benoemd die bij een specifieke fase zijn betrokken. Aan
de buitenkant zijn enkele private partijen benoemd. Overheids- en private
partijen werken samen in een specifieke fase van de cyclus.

De problemen bij de overgang tussen reis en verblijf die op de pagina
hiernaast zijn beschreven, betrekken zich op de overgang van een uitvoe-
ringsfase naar een afsluitingsfase. Bijvoorbeeld het leger dat om moet
schakelen van “tegenstander verslaan” naar “vrede bewaren”. Dergelijke
overgangsproblemen treden echter op elk van de 4 overgangspunten in
de cirkel op. Op die punten bewijst de programma manager zijn toege-
voegde waarde. Denk hier niet te licht over. Veel programma's met een
voortreffelijke uitvoering, monden daarna toch uit in een chaos. Veel
programma's die meer dan uitstekend werden voorbereid komen nooit in
uitvoering omdat de overgang naar de inrichtingsfase niet goed wordt
begeleid. Denk bijvoorbeeld aan een plan voor de herstructurering van
een woonwijk dat in de gemeenteraad te weinig steun krijgt omdat er
geen raadsleden in die wijk wonen. Of een sterk reorganisatieplan dat
strandt omdat één van de bestuurders een aversie heeft tegen de voorge-
stelde methodiek.
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Stap 10: Afsluiting met of zonder charisma

Aan het begin van dit boekje hebben wij verzuimd te vermelden, dat er
voor uw reis geen terugweg is gepland. Het is dan ook de bedoeling, dat
uw bestemming beter is dan uw vertrekpunt.  Om u daarvan te verge-
wissen dient u een afsluitend moment te creëren. U moet daarbij reke-
ning houden met teleurstellingen van uw reisgenoten. Want zo'n lange
reis, hoe interessant ook, maak je niet om te moeten concluderen dat de
bestemming uiteindelijk toch sterk tegenvalt. Toch moet u bereid zijn een
dergelijke conclusie te trekken als daar aanleiding toe is. 

In de meeste gevallen zult u er uiteraard flink op vooruit zijn gegaan. Het
is echter maar al te menselijk om in die gevallen waarin het tegenvalt het
conflict tussen werkelijkheid en verwachting op te lossen door de
werkelijkheid rooskleuriger voor te stellen dan hij is. 

Deze valkuil ligt met name dan op de loer als u over het charisma be-
schikt om uw reisgenoten hetzelfde rooskleurige beeld aan te praten.
Trap er echter niet in! Het smeulende ongenoegen dat dan namelijk
ontstaat is uiteindelijk veel erger voor uw gezelschap dan dat zij met een
realistische vaststelling van de werkelijkheid geconfronteerd worden. 

Voor de reisleider zonder charisma ligt hier een troost. Hij zal niet snel in
de verleiding komen om met zijn overredingsgaven de werkelijkheid te
verdoezelen. Er zijn nogal wat onderzoeken die aantonen dat juist een
charismatisch reisleider de oorzaak is van veel calamiteiten tijdens de reis
of op de bestemming.

Wie de werkelijkheid niet onder ogen wil zien kan ook niet onderzoeken
waarom die werkelijkheid beter of slechter in elkaar steekt dan u had ver-
wacht. En dat is wel nodig als u uw eigen toekomst wilt blijven bestem-
men. Misschien door naar een nog betere bestemming uit te zien. Moge-
lijk ook door er op uw bestemming een nog vrolijker boel van te maken
dan het al is. De lokale bevolking zal u in dat laatste geval alleen maar
dankbaar zijn voor de initiatieven die uit een dergelijke verbeteringsdrang
voortkomen.
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Disclaimer

De in dit document geschetste aanpak, modellen en uitgangspunten van
zowel goede reisplanning als programma management blijven het intel-
lectueel eigendom van Vitha en kunnen zonder de uitdrukkelijke schrif-
telijke toestemming van Vitha niet door anderen in gebruik worden
genomen.

Exemplaren van deze publicatie mogen zonder uitdrukkelijke en schrifte-
lijke toestemming van Vitha niet worden verspreid, in welke vorm dan
ook, tenzij dat aantoonbaar en nadrukkelijk voor eigen gebruik en binnen
uw eigen organisatie gebeurd.

Aanpassingen in vorm en inhoud van deze publicatie is onder geen enkele
omstandigheid toegestaan. Aanhalen van teksten en tekstfragmenten en
verwijzingen naar de inhoud van deze publicatie is uitsluitend toegestaan
onder een duidelijke en nadrukkelijke bronvermelding.
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Bijlage: Achtergrond, diensten, uitgangspunten

De dienstverlening van Vitha is gegrondvest op de volgende drie
uitgangspunten, die uniek zijn voor dit type dienstverlening:

o Menselijke actie. Vitha is gericht op menselijke kwaliteiten en
vertaalt dat concreet naar de inzet van de juiste mens voor de juiste
(hoofd)activiteit.

o Evenwichtige eenvoud. Vitha is gericht op een evenwichtige en
genuanceerde programmavoering en vertaalt dat steeds naar een
eenvoudige aanpak die niet leidt tot een onontwarbare kluwen van
afwegingen of een worsteling met concepten.

o Brede flexibiliteit. Vitha is gericht op flexibele omgang met me-
thoden en technieken uit diverse sectoren van de samenleving en
daardoor in staat kennisuitwisseling tussen die sectoren op gang te
brengen.

Deze uitgangspunten zijn door ons verwerkt naar concrete diensten aan
de hand van ons Vitha-LPM TM model (programma management Leer- en
Professionaliseringsmodel):
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Menselijke actie (toegelicht aan de hand van de model-lagen)

o De bodemplaat van het model stelt de werkelijkheid voor.
o De grondlaag (rood) van het model stelt de inventarisatie van

de werkelijkheid voor. In die werkelijkheid zijn vier elementen van
fundamenteel belang, namelijk de gewenste toekomst waarvan
sprake zal zijn, de inspanning die geleverd moet worden om er te
komen, de middelen die daarvoor ingezet moeten worden en het
partnerschap dat samen zal werken om die inspanning te leveren en
dat tevens de middelen ter beschikking zal stellen. Deze vier
elementen vormen de vier pijlers van het model. In de bestaande
werkelijkheid hebben deze vier elementen allemaal al een invulling
gekregen. Er bestaan reeds verwachtingen over de toekomst. Er is
reeds sprake van een inspanning om daar te komen, etc... De vier
hoofdactiviteiten die door de vier blokken uit deze laag worden
voorgesteld hebben te maken met het inventariseren van de be-
staande situatie. Menselijke kwaliteiten die nodig zijn op deze
hoofdactiviteiten uit te voeren hebben te maken met analytische
vaardigheden, informatie verzamelen, communicatievaardigheid,
etc..

o De tweede laag (geel) stelt een beschouwing over en een mo-
dellering van die werkelijkheid voor. Daarin komt het er op aan,
beelden te creëren over die vier elementen van de werkelijkheid.
Bijvoorbeeld om vast te stellen welke profiel de toekomst heeft (in
de vorm van een visie statement o.i.d.) of om de partners op te
sporen die daarbij betrokken zijn of dienen te zijn. Maar het kan
ook betekenen dat al vast een typering wordt gemaakt van de
inspanning die nodig is om een visie te verwezenlijken. Menselijke
kwaliteiten die met deze hoofdactiviteiten samenhangen zijn onder
andere “conceptualisatie”, “abstractievermogen”, “culturele sensiti-
viteit”, “strategisch denken” en “draagvlakvormend vermogen”.

o De derde laag (wit) representeert de ordening van ideeën en bun-
deling van krachten die nodig is om van beschouwing naar actie te
komen, leidend tot commitment voor de voorgenomen ontwikke-
ling of verandering. In deze laag komt een belangrijke concretise-
ringsslag tot stand.  Daarin komt het aan op menselijke kwaliteiten
als “creativiteit”, “effectgerichtheid”, “kansenbewustzijn”, “onderhan-
deling”, “besluitvaardigheid” en “organiseren van commitment”. Uit
een (relatief abstract) toekomstprofiel wordt een concreet toe-
komstscenario gekozen. Van een (nog relatief los samengesteld)
partnerschap zal de samenwerking vorm gegeven worden. 
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De vastgestelde middelen moeten daadwerkelijk verworven worden
en een (nog slechts in abstracto getypeerde) ontwikkelingsinspan-
ning zal vormgegeven en bepaald moeten worden. 

o De vierde laag (wederom geel) stelt de besturingslaag voor. In
die laag worden alle besturingsvraagstukken opgelost die uit de
onderliggende laag voortkomen. Het gaat om vragen als “hoe wordt
de voortgang van de ontwikkeling gevolgd en hoe wordt bijgestuurd
als er afwijkingen geconstateerd worden?”. Menselijke kwaliteiten
als “strategisch inzicht”, “organisatorische sensitiviteit”, “modelmatig
en methodisch denken” en “risicobewustzijn” spelen bij de beant-
woording van deze vragen een rol.

o De toplaag (groen) stelt vervolgens de operationele laag voor,
waarin binnen de werkelijkheid van de onderste laag wordt geac-
teerd om deze te veranderen. Ook hier komt een belangrijke con-
cretiseringsslag tot stand. Projectideeën worden vertaald naar con-
crete projectvoorstellen met planningen en gedetailleerde kosten-
calculaties. De gekozen samenwerkingsvorm wordt omgezet naar
overlegschema's en de vastgestelde rollen binnen de samenwerking
worden met concrete mensen ingevuld, etc...  Deze toplaag vraagt
om menselijke kwaliteiten als “Planmatigheid”, “stiptheid, accuraat-
heid en punctualiteit”, “risicobewustzijn”, “praktijkgerichtheid” en
“resultaatgerichtheid”.

o De glasplaat bovenop de vier pijlers stelt het evenwicht voor dat
nodig is tussen de pijlers. Zonder dat evenwicht ontstaat er een
ongewenst eenzijdige aandacht voor één van de pijlers. Iemand die
zich eenzijdig op de toekomstpijler richt middels een visievormings-
traject zal mogelijk de vorming van samenwerking of het regelen
van middelen uit het oog verliezen. Van een programmatische
aanpak is dan geen sprake meer. 

Deze vijf lagen vormen tevens de basis voor de huisstijl van Vitha, waar-
bij de commitmentlaag (wit) wordt gebruikt om teksten als deze te
presenteren. Daarin schuilt enige symboliek omdat wij daarmee ons eigen
commitment voor een opdracht uitdrukken, zowel als onze gerichtheid op
het creëren van commitment voor de programma's van onze klanten.

Evenwichtige eenvoud

Programma management is een integrale (samenhangende) vorm van
“begeleiding (van ontwikkeling)”, “coördinatie (van samenwerking)”,
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 “verzekeren (van toekomstig bestaan)” en “regelen (van de inzet van
middelen)”. Daar waar deze vormen van management en besturing niet
integraal worden uitgeoefend is geen sprake van programma manage-
ment. Vitha verondersteld namelijk dat complexe ontwikkelingen of ver-
anderingen naar een toekomstig bestaan dat relatief anders is dan het
huidige bestaan alleen tot stand kunnen komen als de vier pijlers uit ons
TPM-model met elkaar in evenwicht zijn (het glazen dak mag niet scheef
hangen want dan kunt u er niet op plaatsnemen). De voortgang op de
vier pijlers moet daarom zo veel mogelijk synchroon lopen. De keerzijde
hiervan is, dat voor een eenvoudig project waarbij geen sprake is van
partners, en waarvan de toekomst relatief nabij ligt, geen evenwicht tus-
sen de pijlers nodig is, en daarmee ook geen programmatische aanpak.

Op elke laag uit het model is steeds sprake van samenhang tussen de
pijlers. Met de toekomstpijler als voorbeeld, is het op zich goed denkbaar
dat een adequate toekomstschets direct wordt afgeleid uit impliciete
toekomstverwachtingen, zonder tussenkomst van een toekomstprofiel
(overslaan van de tweede laag uit het model). Zo kan ook een kandidaat
in sommige gevallen direct aan een functie gekoppeld worden zonder dat
er eerst een functieprofiel wordt opgesteld. Zonder de expliciete ver-
wachtingen in de vorm van een toekomstprofiel echter gaat het even-
wicht in uw aanpak verloren omdat u uw partners in zo'n geval niet op
een transparante manier bij de keuze voor een toekomstscenario kunt
betrokken. Ook in en later stadium kunnen dan veranderingen in de
toekomstverwachtingen van partners niet of nauwelijks waargenomen
worden, omdat er geen oorspronkelijk toekomstprofiel is waarmee deze
vergeleken kunnen worden. Daardoor kan op zijn beurt de coördinatie
van de partnersamenwerking gefrustreerd raken doordat de ontwikke-
lingsinspanning naar een toekomst leidt die mogelijk niet meer met het
toekomstbeeld van de partners overeenkomt.

Brede flexibiliteit

De kracht van Vitha zit enerzijds in het inzetten van de juiste menselijke
kwaliteiten, en anderzijds uit onze vaardigheid om uit de breedte aan
programma management werkwijzen juist die te kiezen, die voor u van
belang zijn.  De beschrijving van de door Vitha te leveren diensten die u
op de navolgende pagina's zult aantreffen is op het niveau van hoofdac-
tiviteiten per blok uit het Vitha-LPM model. Een dergelijke grove indeling
geeft inzicht in de structuur van onze dienstverlening en geeft ook vol-
doende onderscheid om een afleiding van de benodigde menselijke kwali-
teiten te maken die nodig zijn om de juiste mensen in te kunnen zetten. 
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Hoe die dienstverlening echter van geval tot geval wordt ingevuld is
steeds maatwerk en hangt af van de omstandigheden bij onze klant en
van de aard van de voorgenomen ontwikkeling of verandering. Voor een
ruimtelijke ontwikkelingsopgave is een andere manier van toekomst-
profilering nodig dan voor het organiseren van een regionale zorgont-
wikkeling in de gezondheidszorg. Voor elke van de beschreven diensten
staan ons verschillende methoden en technieken ter beschikking. Wij kun-
nen daarbij vrij schakelen tussen methoden en technieken uit verschillen-
de sectoren van de samenleving. Methoden en technieken die wij steeds
verder uitwerken en professionaliseren, waarvan wij de toepassing steeds
verder verfijnen en waarover wij kennis met anderen uitwisselen. Hier-
door ontstaat voor ons de mogelijkheid om nieuwe methoden, werkwijzen
en technieken te introduceren in situaties waar anderen nooit op het idee
waren gekomen om ze toe te passen. Het resultaat hiervan is een profes-
sionalisering van het programma management bij onze klanten.

Diensten overzicht

Op basis van de voorgaande uitgangspunten is met behulp van het Vitha-
LPM TM model het navolgende dienstenoverzicht tot stand gekomen.

Inventarisatiediensten betrekken zich op de eerste laag uit het model.
Het gaat hier om het vaststellen van de huidige situatie. Daartoe dient
een quick-scan.  Deze quick-scan beantwoord de volgende vragen:

o welke verwachtingen bestaan er momenteel ten aanzien van de
toekomst (al of niet expliciet)?

o welke inspanningen worden nu geleverd om die verwachtingen
waar te maken?

o van welk partnerschap is momenteel sprake?
o welke middelen worden ingezet?
o hoe verhouden de antwoorden op de eerste vier vragen zich tot

elkaar?

Denk bij de laatste vraag bijvoorbeeld aan hoe doelmatig de geleverde
inspanning is in relatie met het te realiseren toekomstscenario of aan hoe
functioneel de gekozen samenwerking tussen de partners is in relatie met
de betrokkenheid die ieder bij de ontwikkelingsinspanning heeft, etc...

De quick-scan kan in principe op elk moment en in elke fase van een
programma management cylcus worden uitgevoerd. Als u aan het begin
staat kan hij bijvoorbeeld dienst doen om een vertrekpunt te schetsen.
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Als u halverwege bent kunt u met de quick-scan een tweede opinie op uw
voortgang krijgen of kunt u uzelf in staat te stellen om bij te sturen.

De meest voorkomende reden om de quick-scan in te zetten is echter om
te verkennen wat er voor nodig is om uw bestaande ontwikkeling pro-
grammatisch vorm te geven. Bijvoorbeeld als u zich momenteel baseert
op verschillende projectplannen maar het idee heeft dat u onvoldoende
greep krijgt op het geheel.

Beschouwingsdiensten betrekken zich op de tweede laag van het
Vitha-LPM TM model en dragen zorg voor een evenwichtige opbouw van
uw ontwikkeling. Het gaat daarbij om een samenhangende aanpak in:

o het profileren van de toekomst (wat willen we?), 
o het typeren van de daartoe benodigde inspanning (kan het?) 
o het samenstellen van het partnerschap (met wie?) en 
o het vaststellen van de benodigde middelen (met wat?). 

Beschouwingsdiensten vormen de basis van een goede programmering.
Zonder een degelijke en evenwichtige beschouwing komt u later in de
uitvoering van uw programma voor onaangename verassingen te staan,
bijvoorbeeld doordat partners afhaken of dat u te laat constateert dat uw
inspanning niet tot het gewenste toekomstbeeld leidt.

Commitment diensten.  Deze diensten zijn bedoeld om uw programma
op hoofdlijnen vorm te geven en onderwijl het commitment van alle be-
trokkenen voor dat programma te garanderen. Onderdelen hiervan zijn:

o Kiezen voor een toekomstscenario. Hieronder valt bijvoorbeeld het
opstellen van toekomstscenario's, het doorrekenen van deze
scenario's en het organiseren van overleg hierover.

o Bepalen van de ontwikkelingsinspanning. Hieronder valt onder
andere het vaststellen van maatregelen en het afleiden van
concrete gewenste resultaten uit doelstellingen.

o Vormgeven van de samenwerking. Waaronder zaken vallen als het
definiëren van overlegvormen, het vaststellen van een agenderings-
proces of het aanpassen van bestaande escalatiemechanismen.

o Verwerven van middelen. Bijvoorbeeld het opstellen van een
verwervingsplan, het onderhandelen over bijdragen met partners of
de verwerving van subsidies door subsidiespecialisten.
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Commitmentdiensten zijn de crème de la crème van onze dienstverlening.
Juist bij het creëren van commitment ontstaat in de praktijk bij veel ont-
wikkelingen een patstelling die soms jaren kan duren. De unieke uit-
gangspunten van onze dienstverlening komen juist bij dit type dienst-
verlening uitstekend tot hun recht. Wij kunnen daardoor patstellingen
voorkomen en bestaande patstellingen doorbreken.

Besturings diensten. De integraliteit van het programma management
wordt gewaarborgd door per pilaar uit het Vitha-LPM TM model een plan te
maken waarin staat hoe de verschillende besturingsvormen uitgevoerd
zullen worden, te weten:

o Toekomst besturingsplan  - hoe het toekomstig bestaan verzekerd
zal worden (bijvoorbeeld de exploitatieplanning).

o Ontwikkeling besturingsplan - hoe de ontwikkeling begeleid zal
worden (bijvoorbeeld een organisatieplan)

o Samenwerking besturingsplan - hoe de samenwerking gecoör-
dineerd zal worden (bijvoorbeeld een samenwerkingsmodel)

o Inzet besturingsplan - hoe de inzet van middelen geregeld zal
worden (bijvoorbeeld resource- of controlplanning)

Deze plannen hangen onderling samen en zijn daarmee deelplannen van
het programma besturingsplan. Een programma manager kan verschillen-
de besturingstaken delegeren naar (adjunct) programma managers onder
de aanname dat hij zelf de samenhang tussen de vier (deel)besturings-
plannen blijft bewaken. Vitha kan vervolgens helpen bij het instrueren,
opleiden en ondersteunen van het programma management bij het uit-
voeren van de besturingsplannen.

Vanwege de lastige conceptuele en methodische achtergrond van
besturingsvraagstukken, hebben onze besturingsdiensten een hoge
toegevoegde waarde. In veel gevallen worden besturingsvraagstukken
immers geparkeerd of tijdelijk op een houtje touwtje manier opgelost,
juist omdat zij vaak een onoplosbare puzzel lijken te vormen. Vitha heeft
de conceptuele en methodische kracht in huis om uw besturingsvraag-
stukken in een vroeg stadium op te pakken.

Operationele diensten zijn er voor, om u te helpen bij het operationa-
liseren van uw ontwikkelopgave. Het gaat dan bijvoorbeeld om het op-
stellen van een operationeel meerjarenplan of een uitvoeringsprogramma
als onderdeel van de ontwikkelingsplanning, om een communicatieplan
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als onderdeel van de planning van de samenwerking of om een be-
heersplan als onderdeel van de toekomstplanning (hoe de ontwikkelings-
resultaten in beheer genomen zullen worden). 

Operationele diensten onderscheiden zich van besturings diensten door-
dat deze leiden tot beschrijvingen van de uitvoering (wat er zal gebeuren)
terwijl besturingsdiensten leiden tot beschrijvingen van de wijze waarop
de uitvoering bestuurd zal worden. Een meerjarenplan voor de ontwikke-
ling onderscheid zich bijvoorbeeld van een ontwikkelings besturingsplan,
doordat een meerjarenplan een operationeel karakter heeft en beschrijft
“wat” er gaat gebeuren, en een besturingsplan een tactisch of strategisch
karakter heeft en beschrijft “hoe” de ontwikkeling begeleid zal worden. In
het kader van programma management is het verstandig om eerst de be-
sturing te beschrijven en vervolgens pas de uitvoering zelf. Bij eenvoudi-
ge projecten is dat meestal niet nodig omdat de besturing eenvoudig kan
worden afgestemd op een projectplan. Een programma kenmerkt zich nu
echter juist doordat een dergelijke concrete planning in eerste instantie
ontbreekt. Daardoor moet eerst bepaald worden hoe de concrete
planning gaandeweg het programma tot stand zal komen. Wordt die stap
overgeslagen, dan gaat de samenhang uit het programma verloren.

Interventiediensten zijn een speciale groep aan samengestelde
diensten die te maken hebben met ingrijpen in het programma mana-
gement zelf, danwel dat zij een sterk auditerend karakter hebben. Het
gaat daarbij om een drietal concrete diensten: “Evaluatie”, bedoeld om
achteraf lessen te trekken, “programma herstart”, bedoeld om uw
programma tussentijds opnieuw vlot te trekken en “midterm review”,
bedoeld om tussentijds bij te kunnen sturen.

Een tien-stappenplan zorgt voor integraliteit in de aanpak en daarmee
voor meer samenhang tussen de diverse diensten van Vitha. En wel op
zo'n manier, dat u steeds op een evenwichtige manier een stap verder
zet, zonder daarbij in een kluwen van afwegingen terecht te komen of in
een worsteling met allerlei concepten verzeild te raken. 

Als laatste willen wij u er nog op wijzen dat wij ook voor interim
oplossingen kunnen zorgen, bijvoorbeeld als u tijdelijk zonder een
programma manager zit of als u tijdens een overgangssituatie extra
capaciteit nodig heeft.
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De kunst van het combineren

Anneke Schelwald van Baren 
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