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Abstract 
 
Wereldwijd hebben organisaties moeite met het succesvol afronden van IT-projecten 
ondanks dat hier een standaard voor opgesteld is. Het goed inrichten en het vastleggen van 
het IT-projectportfoliomanagement (ITPPM) kan een bijdrage leveren aan een gezond IT-
Projectportfolio. Dit onderzoek geeft inzicht waarop de inrichting van processen, rollen, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij een organisatie uitgevoerd kunnen worden. 
Aan de hand van eerder uitgevoerde wetenschappelijke onderzoeken, is er na een 
gezamenlijke ontwerpsessie een referentiemodel opgesteld. Dit referentiemodel is in de 
praktijk gevalideerd en getoetst bij een caseorganisatie. Hieruit kan geconcludeerd worden 
dat het referentiemodel bruikbaar is als referentie voor de inrichting van ITPPM, rekening 
houdend met de aanbevelingen in dit onderzoek. 
 
Sleutelbegrippen 
IT-projectportfolio management, IT-projectportfolio managementprocessen,  
IT-projectportfolio management rollen, IT-projectportfolio management 
verantwoordelijkheden, IT-projectportfolio management bevoegdheden 
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Samenvatting 
 
Al decennialang verschijnen met enige regelmaat berichten in de pers over problemen met 
IT-projecten. Veel van deze projecten falen. Volgens de Standish Group is een gefaald IT-
project een project dat stopgezet is voor oplevering of waarvan de eindresultaten zijn 
verworpen door de organisatie. In de periode van 2012 tot 2016 werden in Europa 29%, 
Noord-Amerika 30%, Azië 23% en de rest van de wereld 26% van de onderzochte IT-
projecten succesvol afgrond. 
 
Ondanks dat voor portfoliomanagement een wereldwijde standaard is opgesteld, worstelen 
organisaties nog steeds met zaken als gedeelde resources en constante veranderingen in 
het portfolio. De rol van portfoliomanagement zou cruciaal moeten zijn bij het effectiever 
en efficiënter plannen en beheersen van complexe projectlandschappen. Ook vormt het 
portfoliomanagement een uitdaging voor het middenkader om hun processen, mensen en 
praktijken te beheren. 
 
Het doel van dit onderzoek is om processen, rollen, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden over IT-projectportfoliomanagement (ITPPM) in kaart te brengen, het 
ontwikkelen van een referentiemodel en dit in de praktijk te toetsen. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd door een afstudeergroep van vijf studenten die zich met 
dezelfde hoofd- en deelvragen bezighielden. Voor het literatuuronderzoek is de 
afstudeergroep opgesplitst in twee groepen. Een onderzoeksgroep heeft zich beperkt tot de 
beantwoording van de vraag: Welke processen worden binnen ITPPM onderscheiden?". 
Samen met een medestudent heb ik het literatuuronderzoek beperkt tot de beantwoording 
van de vraag: “Welke rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden binnen 
ITPPM onderscheiden?". 
 
Uit het literatuuronderzoek blijkt dat een juiste inrichting en naleving van rollen, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van essentieel belang zijn voor het ITPPM. Erkend 
wordt dat er risico’s zijn als er een onduidelijke afbakening, beschrijving en naleving van 
rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in ITPPM. Voor elk proces/activiteit 
moeten rollen van Responsible en Accountable geïdentificeerd zijn op basis van een juiste 
definitie om verwarring tussen deze termen te voorkomen. Door een kwantitatieve en 
kwalitatieve analyse uit te voeren zijn de rollen met bijbehorende gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden geïdentificeerd. 
 
Op basis van de uitkomsten van de literatuurstudies hebben uiteindelijk vier studenten een 
gezamenlijk referentiemodel opgesteld dat vervolgens door de studenten in afzonderlijke 
caseorganisaties is getoetst. 
 
Tijdens de gezamenlijke ontwerpsessie zijn de resultaten uit het literatuuronderzoek van de 
deelvragen uit dit onderzoek met behulp van open card sort methode geclassificeerd. 
Vervolgens heeft de afstudeergroep het referentiemodel nog een keer kritisch beoordeeld 
en is het referentiemodel definitief vastgesteld. 
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Bij een caseorganisatie is op basis van deskresearch en het uitvoeren van interviews met 
meerdere deskundigen het referentiemodel gevalideerd en in de praktijk getoetst. Op basis 
van deskresearch en een interview met de portfoliomanager is het lokaal model gevuld en 
gevalideerd. Daarna hebben de respondenten tijdens de interviews beargumenteerd 
waarom er verschillen zijn tussen het referentiemodel en het lokale model en welke 
inrichting van ITPPM de voorkeur heeft. 
Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat organisaties het referentiemodel kunnen 
gebruiken voor hun eigen inrichting van ITPPM, zodat dit een bijdrage kan leveren aan een 
gezond IT-Projectportfolio. Daarnaast zijn er een aantal aanbevelingen geschreven waarmee 
het referentiemodel in de praktijk toegepast kan worden. 
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Summary 
 
For many decades, reports concerning problems with IT projects have appeared in the press 
with some regularity. Many of these projects fail. According to the Standish Group, a failed 
IT project is one that has been halted before completion or whose results have been 
rejected by the organization. In the period between 2012 to 2016, in Europe 29%, North 
America 30%, Asia 23% and the rest of the world 26% of IT projects surveyed were 
successfully completed. 
 
Despite a global standard being established for portfolio management, organizations are still 
struggling with issues such as shared resources and constant portfolio changes. The role of 
portfolio management should be crucial in planning and controlling complex programme 
and project landscapes more effectively and efficiently. Portfolio management also poses a 
challenge to middle management in managing their processes, people and practices. 
 
The aim of the research is to identify processes, roles, responsibility and accountability, and 
authority over IT Project Portfolio Management (ITPPM), develop a reference model and 
test it in practice. The research was carried out by a research group consisting of five 
students, who addressed the same main and sub questions. 
 
Within the literature study, the research group was devided, and one fellow student and I 
limited our literature study to answering the question: "What roles, competences and 
responsibilities are distinguished within ITPPM?". The other research group limited itself to 
answering the question: "Which processes are distinguished within ITPPM?". The literature 
review shows that a correct design and compliance of roles, responsibilities and authorities 
are essential for successful ITPPM outcomes. It is recognized that there are risks when there 
is an unclear definition, description and compliance of roles, responsibilities and authority in 
ITPPM. For each process/activity, roles of responsibility and accountability should be 
identified based on a proper definition between these terms to avoid confusion. Based on 
quantitative and qualitative analysis, the roles with corresponding common responsibilities 
and authority were identified. 
 
Based on the results of the literature studies, four students drafted a joint reference model 
which was then tested by the students in separate case organizations. 
 
During the joint design session, the results from the literature review of the sub-questions in 
this study were classified using the open card sort method. Subsequently, the research 
group critically assessed the reference model again and the reference model was finalized. 
 
In a case organization, the reference model was validated and tested in practice based upon 
desk research and interviews with several experts. Based upon desk research and an 
interview with the portfolio manager, the local model was finalized and validated. Then, 
during the interviews, the respondents argued why there are differences between the 
reference model, the local model and which type of model of ITPPM is preferred. The 
conclusion is that organizations should use the reference model for their own ITPPM set-up, 
so that the chosen model can contribute to a healthy IT project portfolio. In addition, 
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several recommendations have been given to allow the reference model to be applied in 
practice. 
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1. Introductie 
Dit eerste hoofdstuk beschrijft de achtergrond, de gebiedsverkenning, de probleemstelling, 
de centrale onderzoeksvraag en de relevantie van het afstudeeronderzoek. Dit hoofdstuk 
sluit af met een aanpak in hoofdlijnen. 
 

1.1. Achtergrond 
Organisaties initiëren IT-projecten om de gewenste en noodzakelijke veranderingen te 
realiseren en daarmee te voldoen aan de bedrijfsdoelstellingen. Om te kunnen voldoen aan 
deze continue veranderingen en aansluiting te houden met hun omgeving is het managen 
van IT-projecten een hele uitdaging (Koh, 2011). 
 
Al decennialang verschijnen met enige regelmaat berichten in de pers over problemen met 
IT-projecten. Veel van deze projecten falen. De Standish Group onderzoekt meer dan 25 jaar 
IT-projecten die door organisaties over de hele wereld zijn uitgevoerd. Het resultaat van 
deze onderzoeken worden halfjaarlijks gepubliceerd onderverdeeld naar regio. Volgens de 
Standish Group is een gefaald IT-project een project dat stopgezet is voor oplevering of 
waarvan de eindresultaten zijn verworpen door de organisatie. In de periode van 2012 tot 
2016 werden in Europa 29%, Noord-Amerika 30%, Azië 23% en de rest van de wereld 26% 
van de onderzochte IT-projecten succesvol afgrond (Maurice Gaikema, 2019). 
 
Een aantal onderzoekers ging op zoek naar vereisten en succesfactoren voor het beheer van 
IT-projectportfoliomanagement (ITPPM), evenals de governance-mechanismen die in de 
praktijk worden gebruikt. In deze context kwamen ook de rollen en verantwoordelijkheden 
van de verschillende betrokken stakeholders in beeld (Frey, 2014). 
 
Ondanks dat voor portfoliomanagement een wereldwijde standaard (PMI, 2017) is 
opgesteld, worstelen organisaties nog steeds met zaken als gedeelde resources en 
constante veranderingen in het portfolio (Martinsuo, 2013). Wetenschappelijk onderzoek 
biedt tot dusver beperkt inzicht in de organisatorische factoren die de implementatie van 
ITPPM beïnvloeden (Ajjan, 2016). 
 
Het doel van dit onderzoek is dan ook het vergroten van inzicht in hoe organisaties IT-
projectportfoliomanagement processen kunnen inrichten in termen van processen, rollen, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, door het ontwikkelen en toetsen van een IT-
projectportfoliomanagement processen referentiemodel. 
 

1.2. Gebiedsverkenning 
In de literatuur bestaan verschillende definities van project, programma en projectportfolio. 
 
Wat is IT-projectportfolio? 
Een IT-projectportfolio wordt door (Frey, 2014) gedefinieerd als een groep van IT-projecten 
die, in overeenstemming met de organisatiestrategie gedurende de hele levenscyclus van 
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het portfolio, geselecteerd zijn uit een groter aantal potentiële IT-projecten en beheerd 
worden door een aparte organisatie die strijden om dezelfde schaarse resources. 
 
De standaard voor Portfolio Management definieert een portfolio als een verzameling 
projecten, programma’s, portefeuilles en activiteiten die als een groep worden beheerd om 
strategische doelstellingen te bereiken (PMI, 2017). 
 
De definitie van (Frey, 2014) wordt als basis voor dit onderzoek gehanteerd. De definitie is 
het meest compleet, omdat er een gebalanceerde selectie van projecten plaatsvindt en niet 
alle IT-projecten uitgevoerd kunnen worden binnen de levenscyclus van het portfolio. 
 
Wat is IT-projectportfoliomanagement? 
Volgens (Jeffery M., 2004) is IT-projectportfoliomanagement te definiëren als het beheren 
van IT als een portefeuille van activa, vergelijkbaar met een financiële portefeuille, en 
ernaar streven de prestaties van een portefeuille te verbeteren door risico en het 
rendement in evenwicht te brengen. 
 
Volgens (Kumar, Ajjan, & Niu, 2008) wordt IT-projectportfoliomanagement gezien als een 
continu proces voor het beheer van IT-projecten, applicaties en infrastructuurvoorzieningen 
en hun onderlinge afhankelijkheden, om de voordelen van de portefeuille te maximaliseren, 
risico's en kosten te minimaliseren en afstemming met de organisatiestrategie op de lange 
termijn te verzekeren. 
 
(Frey, 2014) definieert IT-projectportfoliomanagement als het centrale beheer van een of 
meerder portefeuilles, waaronder het identificeren, prioriteren, autoriseren, beheren en 
controleren van projecten, programma’s en ander gerelateerd werk, om specifieke 
strategische bedrijfsdoelstellingen te behalen. Het portfoliomanagement is erop gericht om 
ervoor te zorgen dat projecten en programma’s worden beoordeeld om prioriteit te geven 
aan de toewijzing van middelen, en dat het beheer van de portefeuille consistent is met en 
afgestemd is op de organisatiestrategieën. 
 
De definitie van (Frey, 2014) wordt als basis voor dit onderzoek gehanteerd. De definitie is 
het meest compleet, omdat het de verschillende deelprocessen van ITPPM weergeeft: het 
identificeren t/m het controleren en dat past goed bij de doelstelling van het onderzoek: 
een referentiemodel voor ITPPM opstellen en valideren in termen van processen, rollen, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden.  

1.3. Probleemstelling 
Ondanks dat voor portfoliomanagement een wereldwijde standaard (PMI, 2017) is 
opgesteld, worstelen organisaties nog steeds met zaken als gedeelde resources en 
constante veranderingen in het portfolio (Martinsuo, 2013). De rol van 
portfoliomanagement zou cruciaal moeten zijn bij het effectiever en efficiënter plannen en 
beheersen van complexe projectlandschappen. Volgens (Koh, 2011) vormt het 
portfoliomanagement een uitdaging voor het middenkader om hun processen, mensen en 
praktijken te beheren. 
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1.4. Opdrachtformulering 
Het doel van het onderzoek is om processen, rollen, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden over ITPPM in kaart te brengen, het ontwikkelen van een referentiemodel, 
en deze in de praktijk te toetsen. De volgende hoofdvraag staat centraal in dit onderzoek: 
“Hoe dient binnen een organisatie ITPPM ingericht te worden in termen van processen, 
rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden?”. Om deze onderzoeksvraag te 
beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 
 

1. Welke IT-projectportfoliomanagement processen worden onderscheiden? 
2. Welke rollen worden binnen de IT-projectportfoliomanagement processen onderscheiden? 
3. Welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden onderscheiden binnen de IT-

projectportfoliomanagement processen? 
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen een afstudeergroep waarin vijf studenten zich met 
dezelfde hoofd- en deelvragen bezighouden. Voor de literatuurstudie zijn de deelvragen 
verdeeld. Ik ben verantwoordelijk voor de deelvraag “Welke rollen, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden worden binnen ITPPM onderscheiden?". Op basis van de uitkomsten 
van de literatuurstudies van de vijf studenten wordt gezamenlijk een referentiemodel 
opgesteld dat vervolgens door de studenten in afzonderlijke case-organisaties wordt 
getoetst. 

1.5. Motivatie/ relevantie 
De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek kenmerkt zich door een bijdrage te 
leveren aan kennis van ITPPM in termen van de inrichting van processen, rollen, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De maatschappelijke relevantie kenmerkt zich 
door het referentiemodel in de praktijk te toetsen en de resultaten hiervan te publiceren. 
Organisaties kunnen het referentiemodel vervolgens lokaliseren en gebruiken voor hun 
eigen inrichting van ITPPM, zodat dit een bijdrage kan leveren aan een gezond IT-
Projectportfolio. 

1.6. Aanpak in hoofdlijnen 
Een literatuuronderzoek op het gebied van ITPP-processen in termen van processen, rollen, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden vormen de basis. De literatuur wordt verwerkt in 
een referentiemodel, welke in de praktijk wordt getoetst. Als laatste onderdeel worden de 
conclusies en aanbevelingen in beeld gebracht. 
 
In figuur 1 is het conceptueel onderzoeksmodel (Verschuren P.J., 2007) visueel weergeven, 
welke de structuur van het onderzoek globaal presenteert. 
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Figuur 1 Conceptueel onderzoeksmodel 

 

1.6.1. Leeswijzer 
In hoofdstuk twee worden de onderzoeksvragen van de geformuleerde probleemstelling 
voor de literatuurstudie beantwoord. Het ontwerp van het referentiemodel, de 
gegevensanalyse en reflectie volgen in hoofdstuk drie. Hoofdstuk vier bevat de resultaten 
van het onderzoek. In hoofdstuk vijf zijn de conclusies, aanbevelingen, discussie en de 
reflectie op dit onderzoek terug te vinden. Het laatste onderdeel van het rapport bestaat uit 
een referentielijst ter verantwoording van de gebruikte wetenschappelijke publicaties voor 
dit onderzoek en de bijlagen. 
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2. Theoretisch kader 
Dit hoofdstuk geeft het theoretisch kader weer voor de IT-PPM rollen, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden en beschrijft de aanpak van het 
literatuuronderzoek, de uitvoering van het literatuuronderzoek, de resultaten en conclusie. 
Het hoofdstuk sluit af met het doel van het vervolgonderzoek. 

2.1. Onderzoeksaanpak 
De gekozen aanpak is een kritische analyse van het voorgaand onderzoek van (Vogels, 2018) 
en de resultaten uit de voorgaande groep studenten (rollen, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden). Vervolgens wordt een kritische analyse uitgevoerd op de door de 
afstudeerbegeleider beschikbaar gestelde artikelen en wordt afgesloten met het uitvoeren 
van een zelfstudie naar wetenschappelijke publicaties. In bijlage 1 is een overzicht van de 
verkregen literatuur weergegeven. 
  
Het resultaat van het bestuderen van literatuur vormt het theoretische kader voor IT-
projectportfoliomanagement en geeft antwoord op de centrale hoofdvraag: “Hoe dient 
binnen een organisatie ITPPM ingericht te worden in termen van processen, rollen, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden?”. 
 
Voor dit onderzoek zijn een drietal deelvragen geformuleerd, zie paragraaf 1.4. Binnen mijn 
onderzoek beperk ik me tot de beantwoording van de vraag: “Welke rollen, bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden worden binnen ITPPM onderscheiden?". 
 

2.1.1. Gebruikte bronnen 
Het ITPPM en het managen van IT-projecten en programma’s ontwikkelt zich en verandert 
continu aan de veranderende omstandigheden (Koh, 2011). Hierdoor is het raadzaam om 
aan te sluiten bij actuele literatuuronderzoeken. Het gekozen tijdsinterval voor het zoeken 
naar Engelstalige publicaties is van 2000 tot heden. 
 
De afstudeerbegeleider heeft 16 artikelen, de afstudeerverslagen van R.J. Vogels en R. 
Wissenburg en de resultaten uit de voorgaande groep studenten die ook 
literatuuronderzoek gedaan hebben naar de rollen, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden beschikbaar gesteld, zie bijlage 1 voor het overzicht van de 
aangeleverde publicaties. 
 
Vervolgens is gezocht naar recentere publicaties op basis van twee zoekmethoden, 
namelijk: 

1. Zoeken op basis van zoektermen. 
2. Zoeken op basis van de sneeuwbalmethode. 

 
Hierbij is gebruik gemaakt van de zoekmachines van Google (https://scholar.google.com) en 
de OU (https://bibliotheek.ou.nl). Als een artikel niet beschikbaar was in Google Scholar is 
vervolgens naar het artikel gezocht via de zoekmachine van de OU. De zoekmachine van de 
OU heeft directe toegang tot artikelen van de verschillende uitgevers waar de OU een 
abonnement op heeft, zoals IEEE, Elsevier, ACM, JSTOR, Springer en Web of Science. 

https://scholar.google.com/
https://bibliotheek.ou.nl/
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De gebruikte zoektermen zijn: IT-projectportfoliomanagement, roles, responsibilities and 
authorities, IT-projectportfoliomanagement alignment, IT-projectportfoliomanagement 
governance. 
In paragraaf 2.2 zijn de zoektermen gepresenteerd hoe deze in de zoekmachine ingevoerd 
zijn. 
 
Door gebruik te maken van de forward snowballing methode zijn recentere publicaties 
gevonden waarin de onderzochte artikelen worden geciteerd. 
 
De relevantie van de aangeleverde artikelen is in eerste instantie getoetst aan de hand van 
de titel van de publicatie en vervolgens aan de hand van de samenvatting op basis van de 
volgende criteria: 

1. Het betreft een wetenschappelijke publicatie (gepubliceerd, toegankelijk en peer reviewed); 
2. Centraal staan van IT-projectportfoliomanagement, rollen, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden; 
3. Centraal staan van ervaringen en ‘best practices’ in relatie tot rollen, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden van IT-projectportfoliomanagement; 
4. Het betreft een Engelstalige publicatie binnen het tijdvak 2000 – heden. 

 
Als werd voldaan aan bovenstaande criteria is het artikel op hoofdlijnen doorgenomen op 
rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 
 

2.2. Uitvoering 
De uitvoering van het literatuuronderzoek is gestart met een kritische analyse van de 
aangereikte artikelen en voorgaande onderzoeken binnen de OU, zie bijlage 1. Na analyse 
en op basis van de criteria uit paragraaf 2.1.1 zijn er 9 artikelen geselecteerd. 
 
Vervolgens is bij het zoeken naar nieuwe artikelen gebruik gemaakt van de zoekmachine van 
Google Scholar en de OU, met de volgende zoektermen zoals weergegeven in tabel 1. 
 

Zoektermen Resultaten 
“IT project portfolio management” AND “roles” 240 
“IT project portfolio management” AND “roles” AND 
“responsibilities” 

154 

"IT project portfolio management” AND 
“authorities” OR “responsibilities” 

206 

“IT project portfolio management” AND “alignment” 327 
“IT project portfolio management” AND 
“governance” 

334 

Tabel 1 Zoektermen literatuuronderzoek 

 
Bij het selecteren van de gevonden artikelen met de zoekmachines zijn de criteria uit 
paragraaf 2.1.1 van toepassing geweest. Uiteindelijk zijn er 3 artikelen geselecteerd. 
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Op de aangeleverde artikelen en voorgaande onderzoeken is de forward snowballing 
methode toegepast om recentere artikelen te vinden. Op basis van deze methode en de 
criteria uit paragraaf 2.1.1 is er 1 artikel geselecteerd. 
 
Het resultaat van de uitvoering van het literatuuronderzoek is opgenomen in bijlage 2 en 
heeft uiteindelijk geleid tot 13 artikelen die gebruikt worden voor het onderzoek. 
 

2.3. Resultaten en conclusies 
In de literatuur zijn de verschillende rollen met bijbehorende verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden verzameld welke antwoord geven op de deelvragen “Welke rollen worden 
binnen de IT-projectportfoliomanagement processen onderscheiden?” en “Welke 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden onderscheiden binnen de IT-
projectportfoliomanagement processen?”. Het resultaat hiervan is opgenomen in tabel 2. 
 

Publicatie Gevonden artikelen (n) Gebruikte artikelen (n) 
< 2000 1 0 
2000 - 2004 2 1 
2005 – 2009 5 3 
2010 – 2014 6 5 
2015 – 2019 8 4 
2020 - heden 1 0 

Tabel 2 Resultaat literatuuronderzoek 

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat een juiste inrichting en naleving van rollen, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van essentieel belang zijn voor het IT-
projectportfoliomanagement (PMI, 2017), waarbij (Ghasemi, Sari, Yousefi, Falsafi, & 
Tamosaitiene, 2018) erkennen dat er risico’s zijn als er een onduidelijke afbakening, 
beschrijving en naleving van rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in IT-
projectportfoliomanagement. 
Een uitdaging voor middenkader om hun processen (Koh, 2011), mensen en praktijken te 
beheren en risicobronnen zijn een onjuiste verankering van portfoliomanagement 
bevoegdheden (Frey & Buxmann, 2011) en frequente herindeling van rollen, taken en 
verantwoordelijkheden (Elonen & Artto, 2003). 
Het portfolio van IT-projecten is volgens (Mosavi, 2014) succesvol als de stuurgroep de 
verantwoordelijkheid op zich neemt voor het begeleiden van grote projecten en het 
managen van prioriteiten, kosten en allocatie van IT-middelen. 
 
Op de geselecteerde artikelen heb ik eerst geanalyseerd welke rollen, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden (kwalitatief) voorkomen om vervolgens te 
bepalen hoe vaak deze voorkomen (kwantitatief). Op basis van deze kwantitatieve en 
kwalitatieve analyse zijn de volgende rollen met bijbehorende gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden geïdentificeerd in onderstaande tabel 3. 
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Rol Komt voor in 

(n) 
Gemeenschappelijke verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. 

Portfoliomanager 6 • Het opzetten en uitvoeren van het 
portfoliomanagement. 

• Verantwoordelijk voor een goede communicatie en 
coördinatie tussen de verschillende processen binnen 
een portfolio. 

Programma- en 
projectmanager 

2 • Verantwoordelijk voor het uitvoeren van één 
(projectmanager) of meerdere projecten 
(programmamanager) binnen de kaders van het 
portfolio. 

• Verantwoordelijk voor het rapporten van de voortgang 
aan het PMO. 

• Sturing geven aan projectmedewerkers. 

Functionele 
manager (senior en 
lijnmanager) 

2 • Verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse aansturing van 
activiteiten op de werkvloer die in de portefeuille zijn 
opgenomen. 

• Beschikbaar stellen benodigde middelen. 

PMO (Project 
Management 
Office) 

1 • Verantwoordelijk voor de ondersteuning en sturing 
(financiële- en voortgangsbewaking) van projecten 
binnen het portfolio. 

• Verantwoordelijk van de voortgangsbewaking aan de 
Portfoliomanager. 

Stakeholder 1 • Stelt vooraf eisen/wensen op en overtuigt programma- 
en projectmanagers met toegevoegde waarde voor het 
project. 

• Geeft feedback op projectresultaten. 
• Is bevoegd om de voortgang van het project in het oog 

te houden. 

Stuurgroep 2 • Het begeleiden van grote projecten en het managen van 
prioriteiten, kosten en allocatie van IT-middelen. 

Projectmedewerker 2 • Materiedeskundige voor het uitvoeren en ondersteunen 
van de projecten binnen de portfolio 

Tabel 3 Overzicht rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

 
Uit bovenstaande tabel 3 is af te leiden dat het portfoliomanagementteam deel uitmaakt 
van een bredere gemeenschap van individuele projectmedewerkers, senior managers en 
lijnmanagers die betrokken zijn door directe deelname aan projecten, besluitvorming of het 
beschikbaar stellen van de benodigde middelen (Hoffmann, 2017).  
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2.4. Doel van het vervolgonderzoek 
Het resultaat van het literatuuronderzoek is een overzicht van rollen, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden die binnen de ITPPM onderscheiden worden. 
Een RACI-model (SixSigma, 2021) is een veel gebruikte methode om de rollen en 
verantwoordelijkheden van de personen, onderverdeeld naar processen/taken, in een 
matrix weer te geven. 
RACI is een acroniem voor:  

• Responsible 
o Degene die het werk doet/doen. Verantwoording wordt afgelegd aan de persoon die 

verantwoordelijk is. 
• Accountable 

o Degene die (eind)verantwoordelijk/ bevoegd is. Als het erom gaat, moet hij/zij het 
eindoordeel kunnen vellen. Zo ook vetorecht hebben. 

• Consulted 
o Degene die vooraf geraadpleegd wordt. Dit is tweerichtingscommunicatie. Deze 

persoon geeft (mede) richting aan het resultaat en hij/zij wordt voorafgaand aan 
beslissingen of acties geraadpleegd. 

• Informed 
o Degene die achteraf geïnformeerd wordt over de genomen beslissingen, de 

voortgang en bereikte resultaten enz. Dit is één-richting communicatie. 
 
Voor elk proces/activiteit moeten rollen van Responsible en Accountable geïdentificeerd zijn 
op basis van een juiste definitie tussen deze termen om verwarring te voorkomen (McGrath 
& Whitty, 2018). 
 
Deze rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, gekoppeld aan de ITPPM-processen, 
worden geclassificeerd en gevalideerd in meerdere caseorganisaties aan de hand van 
empirisch onderzoek. 
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3. Methodologie 
Dit hoofdstuk beschrijft hoe het onderzoek wordt opgezet, voor welke onderzoeksmethode 
is gekozen, hoe het onderzoek plaatsvindt bij de caseorganisatie, op welke manier de 
gegevensanalyse plaatsvindt en het geeft een reflectie op het onderzoek t.a.v. de validiteit, 
betrouwbaarheid en ethische aspecten. 

3.1. Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)  
Om te komen tot één referentiemodel, welke vervolgens in een caseorganisatie wordt 
getoetst, wordt met de deelnemende studenten een gezamenlijke ontwerpsessie gehouden 
op basis van de resultaten uit het literatuuronderzoek. 

3.1.1. Het ontwerpen van het referentiemodel 
Tijdens de gezamenlijke ontwerpsessie worden de resultaten uit het literatuuronderzoek 
van de deelvragen uit paragraaf 1.4 van alle deelnemende studenten geclassificeerd. Voor 
het classificeren van informatie zijn er verschillende methoden. In dit onderzoek wordt 
gekozen voor de open card sort methode (Maurer & Warfel, 2004), omdat de methode 
eenvoudig en snel uit te voeren is en er een hoge betrokkenheid van de deelnemende 
studenten is. Met behulp van de open card sort methode worden de resultaten geordend, 
georganiseerd en gecategoriseerd. Hierbij mogen de studenten ‘kaarten’ aanpassen, 
verwijderen, toevoegen en zelf categorieën bedenken. Daarmee wordt overlap uit de 
gevonden literatuur over processen, rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
binnen ITPPM voorkomen en worden onbruikbare elementen verwijderd. Een voorwaarde 
bij het toepassen van deze methode is dat er overeenstemming tussen de studenten wordt 
bereikt. 
Voor het faciliteren van bovenstaande bijeenkomst wordt gebruik gemaakt van de 
Metaplan-techniek (Howard, 1994). Een voorwaarde hierbij is dat de deelnemers voldoende 
kennis hebben van het onderwerp. Een moderator stelt basisregels op voor de studenten en 
begeleidt de groep bij de uitvoering van de open card sort methode. Deze techniek wordt 
toegepast zodat er consensus tussen de studenten bereikt wordt en omdat het snel en 
gemakkelijk uit te voeren is. Het uiteindelijke resultaat is een gedocumenteerde 
onderbouwing van de keuzes en een classificatie van de gezamenlijke ontwerpsessie. 
Het doel van het onderzoek is het toetsen van het ontwikkelde referentiemodel in de 
praktijk. Dit dient dan ook getest te worden in een real life context, waarbij wij 
geïnteresseerd zijn in ervaringen en meningen (argumenten) van experts binnen ITPPM en 
de gemaakte inrichtingskeuzes binnen een organisatie. We zijn niet geïnteresseerd in 
causale verbanden. 

3.1.1. Keuze van onderzoeksmethode 
Er zijn verschillende methoden om een onderzoek uit te voeren. In deze paragraaf wordt de 
wijze van onderzoek onderbouwt. 
Zoals in vorige paragraaf is verwoord willen we het ontwikkelde referentiemodel in de 
praktijk valideren met mensen met praktijkkennis. We zijn op zoek naar meningen en 
ervaringen van de respondenten en de inrichting van IT-projectportfolio bij de 
caseorganisatie. We geven daarmee invulling aan een kwalitatief onderzoek. Omdat we niet 
alleen op zoek zijn naar administratieve gegevens en documenten de voornaamste bron van 
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gegevens zijn ligt het dus voor de hand dat de onderzoeksstrategie een casestudy is met 
semigestructureerde interviews (Saunders, 2019) om de data te verzamelen. 
 
Een volledige onderbouwing van de alternatieve onderzoeksmethoden zijn uitgewerkt in 
bijlage 3. 

3.1.2. Het toetsen van het referentiemodel 
Het doel van het onderzoek is het toetsen van het ontwikkelde referentiemodel in de 
praktijk. 
Om dit doel te bereiken is gedetailleerde informatie nodig over hoe IT-PM is ingericht op het 
gebied van processen, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij organisaties die 
zich met ITPPM bezighouden. Ook is het van belang te weten hoe experts in de praktijk 
tegen het referentiemodel en de inrichtingskeuzes binnen de eigen organisatie aankijken. 
De volgende criteria zijn van toepassing voor het selecteren van de caseorganisatie: 

• De organisatie is bekend met ITPPM; 
• De organisatie beschikt over een eigen IT-organisatie; 
• De organisatie beheerst een organisatie brede IT-projectportfolio en voert projecten uit 

binnen deze portfolio uit; 
• De organisatie biedt de onderzoeker de mogelijkheid om een diversiteit aan respondenten, 

aantal 5, binnen het tijdvak van het onderzoek te interviewen; 
• De organisatie biedt de onderzoeker toegang tot relevante documentatie; 
• De organisatie heeft een overlegruimte beschikbaar voor het uitvoeren van de interviews. 

3.2. Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 

3.2.1. Ontwerpen van het referentiemodel 
Binnen de caseorganisatie wordt op basis van deskresearch en met meerdere deskundigen 
het referentiemodel in de praktijk getoetst met als doel om bestaande en nieuwe inzichten, 
meningen en opmerkingen te verzamelen om de verschillen tussen het referentiemodel en 
de lokale inrichting te inventariseren en te laten beargumenteren. 
De open card methode en de Metaplan-techniek wordt uitgevoerd door de deelnemende 
studenten, waarbij de studiebegeleider de rol van moderator vervult. 

3.2.1. Het toetsen van het referentiemodel 
Vervolgens wordt aan de hand van de beschikbare documentatie (bijv. plannen, rapporten 
en informatie van een website) van de caseorganisatie het ITPPM-model van de 
caseorganisatie verder gevuld middels een RACI-model (stap 1) en wordt het ingevulde 
referentiemodel gevalideerd in een interview met een portfoliomanager. De 
portfoliomanager wordt geacht het meeste overzicht te hebben over de verschillende 
deelprocessen, rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. 
Tijdens dit interview wordt gevraagd of de geïdentificeerde processen, rollen, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden volledig en juist zijn. Is dit niet het geval, dan 
moet worden beargumenteerd worden welke gewijzigd of toegevoegd moeten worden 
(stap 2). 
Daarna analyseert de onderzoeker de afwijkingen tussen het referentiemodel en het model 
van de caseorganisatie (stap 3). Dit gebeurt door de twee RACI-modellen naast elkaar te 
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leggen en de verschillen te noteren. Deze analyse leidt tot een lijst met vragen die wordt 
gebruikt voor het interviewprotocol voor de semigestructureerde interviews (stap 4). Het 
interview is gestructureerd doordat we de geconstateerde verschillen n.a.v. stap 3 
bespreken. Ook willen we de mogelijkheid hebben om verdiepende vragen te stellen naar 
de achterliggende argumenten voor de inrichtingskeuzes van de organisatie. 
Aan de hand van vooraf opgestelde vragen en een interviewprotocol wordt het interview 
met de respondenten uitgevoerd en wordt ervoor gezorgd dat het interview de gewenste 
richting op gaat. Tijdens het interview is er de mogelijkheid om verder in te gaan op 
bepaalde punten die op dat moment naar voren komen. 
Voor het beantwoorden van de vragenlijst worden respondenten in de caseorganisatie 
geselecteerd op basis van de volgende functies/rollen die uit het literatuuronderzoek naar 
voren zijn gekomen: 

• Directeur 
• Programmamanager 
• Portfoliomanager 
• Manager Informatievoorziening 
• Adviseur Informatievoorziening 
• Architect 

De respondenten moeten aan de volgende criteria voldoen: 
• De respondent beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau; 
• De respondent is deskundig op het gebied van ITPPM; 
• De respondent geeft vooraf goedkeuring dat het interview opgenomen wordt; 
• De respondent zijn beschikbaar voor de duur van het interview. 

3.2.1. Interviewvragen 
Na het uitvoeren van de deskresearch worden interviews afgenomen met de respondenten 
van de caseorganisatie. 
Bij het uitnodigingen van de respondent wordt als voorbereiding op het 
semigestructureerde interview het doel van het onderzoek en het interviewprotocol 
meegestuurd. Voor iedere afwijkende inrichtingskeuze wordt de deelnemer gevraagd te 
oordelen of het referentiemodel en/of het organisatiemodel meer geschikt is voor de 
caseorganisatie en waarom. Er wordt gevraagd naar concrete ervaringen en voorbeelden. 
De interviewer wordt gevraagd te oordelen welke inrichtingskeuzes het meest geschikt zijn 
en waarom. 
 
Het interviewprotocol bestaat uit 4 onderdelen, namelijk: 

1. Algemene vragen 
Doel: om te verifiëren of de respondent voldoet aan de gestelde criteria 

2. Afstemmen gezamenlijk begrippenkader 
Doel: het vaststellen dat eenzelfde begrippenkader gebruikt wordt als vertrekpunt. 

3. Interactie over IT-projectportfolio processen, rollen, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 
Doel: verdiepingsvragen om vast te stellen hoe IT-portfolio structuur bij de caseorganisatie is 
ingericht en om te oordelen of het referentiemodel en/of het organisatiemodel meer 
geschikt is voor de caseorganisatie en waarom. 

4. Afsluitende vragen 
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Doel: mogelijkheid om aanvullende documenten beschikbaar te stellen en om te beoordelen 
of de respondent alles heeft kunnen vragen. 

 
Het interview wordt afgenomen in een besloten ruimte om zo invloeden van buitenaf te 
minimaliseren. Ook is er binnen de beschikbare tijd voldoende gelegenheid om op 
onderdelen dieper op de inhoud in te gaan. De interviews worden face-to-face gehouden 
om ook te kunnen reageren op de non-verbale communicatie. 
Van elk interview wordt er een audio-opname gemaakt, zodat de mogelijkheid bestaat het 
op een later tijdstip opnieuw te beluisteren. Uiteindelijk wordt het interview 
getranscribeerd. 

3.3. Gegevensanalyse 
De gegevensanalyse heeft als doel om conclusies te trekken uit de verzamelde data. 
In de beschikbare documentatie van de case-organisatie wordt gezocht naar 
(deel)processen, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De vindplaats wordt 
genoteerd met een korte omschrijving. 
De argumenten of het model naar aanleiding van de validatie of de geïdentificeerde 
processen, rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden volledig en juist zijn worden 
vastgelegd en worden geanalyseerd. Is dit niet het geval, dan moet beargumenteerd zijn 
welke gewijzigd of toegevoegd moeten worden en waarom (stap 2). 
De afwijkingen tussen het referentiemodel en de inrichting van de caseorganisatie worden 
vastgelegd in een afwijkingenregister en vervolgens geanalyseerd t.b.v. van de op te stellen 
interviewvragen. 
De audiobestanden worden uitgeschreven (interviewtranscripten) om teksten te kunnen 
analyseren zodat de juiste conclusies getrokken kunnen worden (coderen). Enkel door de 
respondent goedgekeurde uitwerking van het audiobestand wordt meegenomen in de 
gegevensanalyse. 
Tijdens de tekstanalyse worden de argumenten van de respondenten geanalyseerd en 
gecategoriseerd naar type. Aan delen van de tekst worden labels toegekend. Deze worden 
vergeleken met delen van tekst met hetzelfde label op verschillen en overeenkomsten en 
wordt er gezocht naar uitzonderingen op basis van deze labels. 
Na de tekstanalyse wordt beargumenteerd of het onderzoek binnen de caseorganisatie 
heeft geleid tot een gevalideerd referentiemodel en welke noodzakelijke verbeteringen van 
toepassing zijn. 

3.4. Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische 
aspecten 

De aanpak van het onderzoek, de gegevensbronnen die gebruikt zijn en de manier waarop 
de conclusies tot stand zijn gekomen kunnen gevolgen hebben voor de validiteit en de 
betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten. In de volgende paragrafen zijn de 
maatregelen en eventuele tekortkomingen toegelicht. 

3.4.1. Constructvaliditeit 
Constructvaliditeit: meten wat je wilt meten. (Saunders, 2019). De constructvaliditeit van de 
onderzoeksresultaten kan vergroot worden door: 
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• Een overzicht maken van de ITPPM gerelateerde begrippen ter referentie aan de interviews;  
• Vragen nauwkeurig en meetbaar opstellen en toetsen door de afstudeerbegeleider; 
• Op een proefrespondent onderzoeken of de vragen duidelijk en eenduidig zijn; 
• Informatiebronnen welke verkregen zijn tijdens de deskresearch zijn tijdens een interview 

beschikbaar als bewijslast; 
• Het opvragen van extra documenten tijdens een interview als bewijslast. 

3.4.2. Interne validiteit 
De conclusies die getrokken worden uit het deskresearch en de interviews moeten een goed 
beeld geven over hoe ITPPM bij de caseorganisatie is ingericht door: 

• Triangulatie zoals beschreven in paragraaf 3.4.4.  
• Betrouwbaarheid; 
• Het verwerken van de interviews in een conclusie. 

3.4.3. Externe validiteit 
Voor dit onderzoek is externe validiteit de mate waarin conclusies van het onderzoek 
gegeneraliseerd kunnen worden op basis van deze single casestudy (Saunders, 2019). Door 
het beperkt aantal respondenten binnen één case-organisatie die geïnterviewd worden zal 
de generaliseerbaarheid beperkt zijn. Uiteindelijk worden de resultaten van de andere 
studenten samengevoegd en wat tot een betere generaliseerbaarheid zal leiden. 

3.4.4. Betrouwbaarheid 
Betrouwbaarheid heeft te maken met de mate van herhaalbaarheid van het onderzoek 
(Saunders, 2019) door een ander op een ander moment tot dezelfde resultaten leidt. De 
betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten kan vergroot worden door: 

• Het combineren van een deskresearch en interviews; 
• Respondenten zijn en blijven anoniem; 
• De interviews worden opgenomen na goedkeuring door de respondent; 
• De audiobestanden van de interviews worden uitgewerkt; 
• De respondenten moeten een goedkeuring geven op de uitwerking van het audiobestand 

voordat deze verder geanalyseerd worden. 

Door meerdere respondenten van verschillende managementniveaus te interviewen wordt 
een brontriangulatie toegepast. Dit zorgt voor een grotere mate aan betrouwbaarheid en op 
deze manier wordt een vollediger beeld verkregen.  

3.4.5. Ethische aspecten 
Onderzoeksethiek houdt zich bezig met de bescherming van menselijke deelnemers 
(respondenten) aan dit onderzoek door: 

• De deelname aan het onderzoek is vrijwillig en anoniem; 
• De respondent is op de hoogte van de gedragscode van de Open Universiteit; 
• De respondent is niet verplicht om op alle vragen te antwoorden. 
• De audio opname van het interview wordt, na goedkeuring van de tekstanalyse door de 

respondent, vernietigd. 
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4. Resultaten 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van het afstudeeronderzoek. De totstandkoming van 
het definitieve referentiemodel is beschreven 4.1, waarbij het model is weergegeven in een 
RACI-model. In paragraaf 4.2 is beschreven hoe de selectie van de caseorganisatie en de 
respondenten tot stand zijn gekomen. De resultaten van het empirisch onderzoek zijn in 
paragraaf 4.3 beschreven. 

4.1. Het definitieve referentiemodel 
Als input op de ontwerpsessie heeft dhr. R. Wissenburg op 28 augustus 2021 het 
referentiemodel van de vorige afstudeergroep ITPPM beschikbaar gesteld. Dat 
referentiemodel bevatte kleine aanpassingen op het referentiemodel van dhr. R.J. Vogels. 
Na een korte technische storing is gestart met het uitvoeren van de ontwerpsessie. 
Uiteindelijk hebben vier van de vijf studenten deelgenomen aan de ontwerpsessie welke 
aan de hand van een eigen vooronderzoek de afwijkingen op het referentiemodel van de 
vorige groep studenten heeft toegelicht en overeenkomsten op het referentiemodel heeft 
onderbouwd. Door het ontbreken van de rolbeschrijvingen was het onduidelijk hoe de 
rollen in het referentiemodel uit het voorgaande onderzoek geïnterpreteerd moesten 
worden. Het verslag van deze ontwerpsessie is opgenomen in bijlage 4. 
 
Aan de hand van de literatuurbevindingen en de bevindingen tijdens de ontwerpsessie 
hebben de studenten nogmaals het referentiemodel van de vorige groep studenten kritisch 
beoordeeld. Aanvullend heeft dhr. R. Wissenburg op 2 september jl. de definities van de 
processtappen gedeeld die hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de beschreven processtappen in 
het boek van (Maizlish & Handler, 2005). 
Inhoudelijk hebben er na deze additionele beoordeling geen wijzigingen op het 
referentiemodel plaatsgevonden. Voor de leesbaarheid van het model hebben er twee 
naamswijzigingen op het referentiemodel plaatsgevonden, namelijk: 

1. Een naamswijziging binnen het proces Creëren. Het onderdeel Definiëren metrieken is 
aangepast naar Definiëren/verbeteren van Portfolio metrieken. 

2. Een naamswijziging binnen het proces Balanceren. Het onderdeel Doorvoeren 
veranderingen is aangepast naar Doorvoeren Portfolio wijzigingen. 

De rolbeschrijvingen zijn aan het referentiemodel toegevoegd (bijlage 6). Per rol is een 
definitie toegevoegd. Het referentiemodel inclusief proces- (bijlage 5) en rolbeschrijvingen 
zijn op 15 september jl. goedgekeurd door dhr. R. Wissenburg en dhr. R. Kusters. 

4.2. De caseorganisatie 
Op basis van criteria uit paragraaf 3.1.2 voldoet het Waterschap en is daarmee gekozen tot 
caseorganisatie. De geselecteerde caseorganisatie is sinds 2017 bekend met ITPPM. Bij de 
caseorganisatie wordt een organisatiebrede IT-projectportfolio beheert en uitgevoerd. De 
caseorganisatie heeft voorafgaand aan het afstudeeronderzoek aangegeven medewerking 
te verlenen aan dit onderzoek om een diversiteit aan respondenten binnen het tijdvak van 
het onderzoek te interviewen. Doordat de onderzoeker werkzaam is binnen de 
caseorganisatie heeft deze ook de toegang tot de relevante documentatie en heeft de 
onderzoeker de mogelijkheid om interviews af te nemen in de daarvoor beschikbare 
overlegruimtes. 
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De caseorganisatie is ontstaan na een fusie in 2017 en zorgt in haar provincie voor veilige 
dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Bij de caseorganisatie werken ruim 
400 medewerkers. 
 
De organisatie-inrichting van de caseorganisatie kenmerkt zich in een uitvoerende 
ambtelijke organisatie en een programmaorganisatie. De uitvoerende ambtelijke organisatie 
is onderverdeeld in een aantal bedrijfsfuncties voor de dagelijkse taakuitvoering, namelijk: 

• Besturende bedrijfsfuncties 
• Primaire bedrijfsfuncties 
• Ondersteunende bedrijfsfuncties 

De programmaorganisatie voert grote infrastructurele projecten uit, vaak in alliantie met 
andere overheden. 
 
Sinds 2015 is, vooruitlopend op de fusie, in een tijdelijke werkorganisatie een IT-portfolio 
structuur opgezet. Deze structuur is na de fusie behouden gebleven waardoor er voldoende 
ervaring opgedaan is met IT-portfoliomanagement. Er zijn wel een aantal kanttekeningen: 

• Het IT-portfolio zoals deze bij het waterschap wordt toegepast bestaat uit projecten voor 
het realiseren van basisvoorzieningen. De naamgeving van de IT-portfolio is bij de 
caseorganisatie de Roadmap Informatievoorziening, later in het document ‘roadmap’ 
genoemd. 

• Het IT-portfolio staat bij het waterschap in de kinderschoenen. Er is een beperkt aantal 
medewerkers belast met deze werkzaamheden. Ook vervullen deze medewerkers meerdere 
rollen. 

• Jaarlijks is er 650.000 euro aan budget beschikbaar voor de uitvoering van de roadmap. 

 
De onderzoeker is werkzaam bij het cluster waar het ITPPM van de caseorganisatie is 
ondergebracht en vervult meerdere rollen in relatie tot de IT-portfolio. Daarmee beschikt de 
onderzoeker ook over toegang tot de informatiesystemen om documenten voor het 
uitvoeren van de deskresearch te raadplegen. 

4.2.1. Selectie van de respondenten 
In tegenstelling tot het vooraf afgesproken aantal van vijf respondenten heeft de 
onderzoeker het lokale model gevalideerd met de portfoliomanager en zijn er drie 
respondenten geselecteerd om de verschillen te bespreken van het lokale model t.o.v. het 
referentiemodel. Er waren helaas niet meer respondenten te selecteren die aan de gestelde 
criteria uit paragraaf 3.2.1 voldeden. De onderzoeker concludeert dat dit geen nadelig effect 
heeft op de uitvoering van het onderzoek, omdat verschillende rollen geïnterviewd worden 
en meningen overeenkomstig zijn. 
 
De geselecteerde respondenten zijn sinds 2015 actief betrokken bij de uitvoering van de IT-
portfolio en vervullen een of meerdere rollen binnen de IT-porfolio structuur. Alle 
respondenten zijn werkzaam bij het cluster waar ITPPM onderdeel van is. Daarmee wordt 
voldaan aan de criteria benoemd in paragraaf 3.2.1 met uitzondering van het aantal te 
interviewen respondenten. 
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4.3. Resultaten empirisch onderzoek 
De volgende paragrafen beschrijven de uitvoering van het empirisch onderzoek en de 
resultaten ervan. 

4.3.1. Uitvoering documentenanalyse en verificatie lokaal 
model 

Bij de caseorganisatie heeft een documentenanalyse plaatsgevonden. Aan de hand van een 
aantal zoektermen, namelijk: ‘roadmap’, ‘portfolio’, ‘Beleid’, ‘processen’, ‘rollen’, 
‘verantwoordelijkheden en bevoegdheden’, is in het Zaaksysteem (Documentair 
Management Systeem), TOPdesk, netwerkschijven, internet en op intranet gezocht naar 
relevante documenten over de inrichting van IT-PPM. Een lijst met relevante documenten is 
opgenomen in bijlage 7. 
Vervolgens heeft de onderzoeker in de documenten gezocht naar beschrijvingen van 
processen, rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zijn relevante passages 
gecodeerd en is het lokaal model op basis van het RACI-model opgesteld. 
 
Het gevulde lokale model is met de portfoliomanager gevalideerd aan de hand van een 
interview. Voor dit interview heeft de onderzoeker een interviewprotocol opgesteld, zie 
bijlage 8. Uit het interview zijn weinig verschillen of verbeterpunten voor het lokaal model 
naar voren zijn gekomen en daardoor heeft er geen aanvullende documentenanalyse 
plaatsgevonden. Het lokale model is samen met de portfoliomanager definitief vastgesteld. 

4.3.2. Resultaten documentenanalyse en verificatie lokaal 
model 

De resultaten van de documentenanalyse en het resultaat van het interview met de 
portfoliomanager zijn hieronder toegelicht, onderverdeeld in procestappen en rollen. Een 
totaaloverzicht van de resultaten is opgenomen in bijlage 10 en het verslag van het 
interview in bijlage 9. 
 
Processtappen 
De processtappen uit het referentiemodel komen niet allemaal voor op basis van de 
documentanalyse en het gesprek met de portfoliomanager. In onderstaande tabel 4 zijn de 
ontbrekende processtappen weergegeven. 
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Processtap Citaat 
Het valideren van de beoordeling van de 
huidige situatie 

“is het op dit moment zo dat we dit niet 
gezamenlijk afconcluderen en beoordelen 
waar we nu staan.” 

GAP Analyse en beoordeling competenties “Als we hier specifiek naar gaan kijken kom 
je ook tot de conclusie dat we zoals we het 
nu doen een noodzakelijk kwaad is.” 

Definiëren proces metrieken “Nee, de doelstelling als die al vertaald is 
naar eenheden of metrieken over wat wil je 
wanneer bereiken is dat alleen ingericht op 
waterdoelstellingen in de vorm van aantal 
kilometers te verbeteren waterkeringen, 
aantal aan te leggen waterbuffers, geld 
e.d.” 

Plannen individuele subportfolios “Nee, de roadmap is niet onderverdeeld 
naar subportfolio’s.” 

Meten Portfolio “Het continue meten van ontwikkelingen 
die van invloed zijn op de portfolio doen we 
op dit moment onvoldoende.” 

Vergelijken metingen met de 
doelstellingen 

“Daarmee ook de metingen naast de 
doelstellingen leggen.” 

Identificeren verfijningsopties “Het balanceren kan je enkel goed doen als 
je het beoordelen goed hebt ingericht. Ook 
hiervoor geldt dat we dit enkel op de twee 
meetmomenten uitvoeren. Alle 
processtappen welke onder dit thema staat 
gebeurt onvoldoende tot niet.” 

Bepalen van afwegingen 
Selecteren/ goedkeuren portfolio 
wijzigingen 
Doorvoeren Portfolio wijzigingen 

Vergelijken prestatiebeoordeling “Daarmee ook de metingen naast de 
doelstellingen leggen.” 

Creëren communicatiepakketten “We hebben geen communicatieplan 
hiervoor.” 

Communiceren “Technisch krijgen we veel voor elkaar, 
maar om dit vervolgens te laten landen in 
de organisatie, en daar is het 
communiceren zeker een onderdeel in is 
daar onvoldoende aandacht voor.” 

Tabel 4 Overzicht ontbrekende processtappen 

 
De ontbrekende processtappen zijn in het lokaal model van de caseorganisatie met blauw 
gemarkeerd, zie onderstaande figuur 2 en bijlage 10. Er zijn geen processtappen aan het 
referentiemodel toegevoegd. 
 
Rollen 
Voor de herkenbaarheid van de rollen uit het referentiemodel is in tabel 5 een vertaling 
gemaakt naar de rollen zoals ze bij de caseorganisatie bekend zijn. 
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Referentiemodel Lokaal model 
Portfolio review board Groep van Informatieadviseurs 
Portfolio manager Clustermanager IT 
Programma manager - 
Senior managers Clustermanager IT 
Klant/ Gebruikers Klant/ Gebruikers 
Sponsors Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur 
Projectmanagers - 
Project Portfolio Management Office - 
Project Management Office Project Management Office 
Projectteam Projectteam 
Lijnmanagers Clustermanagers 
Enterprise Architecture Groep - 
Financieel manager Financieel manager 
Leverancier/ Business Partners Leverancier/ Business Partners 

Tabel 5 Vertaling rollen naar lokaal model 

In onderstaande tabel 6 is aangegeven waarom rollen uit het referentiemodel niet 
voorkomen. Er zijn geen rollen aan het lokaal model toegevoegd of verwijderd. 
 

Referentiemodel Opmerking 
Programmamanager Enkel van toepassing bij infrastructurele 

programma’s. 
Projectmanagers Enkel van toepassing bij infrastructurele 

projecten. 
Project Portfolio Management Office Bij het waterschap is dit niet ingericht. 
Enterprise Architecture Groep Formeel zijn er geen rollen i.r.t. 

architectuur. 
Tabel 6 Overzicht ontbrekende rollen 

 
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
Op een drietal onderdelen van het referentiemodel wordt afgeweken. De afwijkingen zijn in 
het lokaal model met een oranje kleur gemarkeerd. 
De gevonden afwijkingen komen voor binnen het thema Resource Management, namelijk: 

• Bij het toewijzen van resources (IT) bepaalt ook de Senior manager samen met de groep van 
informatieadviseurs hoe de resources op hoofdlijnen worden ingezet. 

• Bij de uiteindelijke vertaling naar de projecten is het projectteam verantwoordelijk dat de 
juiste resources worden toegewezen. 

• Bij het toewijzen van resources (Business) is naast de lijnmanagers ook het PMO 
verantwoordelijk voor het toekennen van de juiste resources. 
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Lokaal model 
In onderstaande afbeelding zijn de inrichtingsverschillen tussen het referentiemodel en het 
lokaal model van de caseorganisatie visueel zichtbaar gemaakt. 
 

 
Figuur 2: inrichtingsverschillen 
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4.3.3. Uitvoering interviews 
In de periode van oktober tot en met december 2021 zijn een viertal interviews afgenomen 
met de geselecteerde respondenten. In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven 
van wanneer de interviews gehouden zijn en welke rol(len) de respondent heeft. 
 

Datum Functie Rol ITPPM 
26 oktober 2021 Clustermanager Portfoliomanager 
16 november 2021 Adviseur Informatievoorziening Portfolio review board/ 

Projectleider 
24 november 2021 Senioradviseur Informatievoorziening Portfolio review board/ 

Projectleider 
1 en 8 december 
2021 

Senioradviseur Informatievoorziening Portfolio review board/ 
Projectleider 

Tabel 7 Overzicht interviews 

Voor de uitvoering van de interviews is een interviewprotocol (bijlage 11) opgesteld, welke 
is meegestuurd met de uitnodiging. Het interviewprotocol is onderverdeeld in 4 thema’s, 
namelijk: 

• Algemene vragen 
o Ter verificatie om vast te stellen wie geïnterviewd wordt. 
o Welke rol(len) en ervaringen de respondent heeft i.r.t. ITPPM. 

• Afstemmen algemene begrippenkader 
o Ter verificatie of dezelfde context gehanteerd wordt. 

• Interactie IT-projectportfolio processen, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
o Vragen over de inrichtingsverschillen en voorkeuren hiervan. 

• Afsluitende vragen 
o Nagaan of de respondent alles heeft kunnen zeggen en de mogelijkheid bieden voor 

het aanleveren van aanvullende documentatie. 

Het interview met de Adviseur Informatievoorziening op 16 november 2021 heeft ook 
gediend als proefinterview (bijlage 12). Tijdens dit interview is getoetst of de vragen 
begrijpelijk zijn en leiden tot de gewenste resultaten, en ook om vast te stellen wat de duur 
van het interview is. 
 
Voor de vervolginterviews is het interviewprotocol (bijlage 13) aangepast. Uit het 
proefinterview bleek namelijk dat de vragen te algemeen waren opgesteld. Een aanpassing 
van de interviewvragen was hierdoor noodzakelijk. De onderzoeker heeft ervoor gekozen 
meer diepgang in de vragen aan te brengen. Ondanks de aanpassingen is het nog steeds 
mogelijk om de interviews (bijlage 14 en 15) met elkaar te vergelijken. 
 
Naar aanleiding van de Covid-19 maatregelen hebben niet alle interviews fysiek bij de 
caseorganisatie op kantoor plaatsgevonden. Drie van de vier interviews hebben digitaal 
plaatsgevonden via Microsoft Teams. De afstudeerbegeleider heeft hier vooraf 
toestemming voor gegeven aan de hand van de vraag van de onderzoeker. De impact van 
het feit dat deze overleggen digitaal hebben plaatsgevonden is beperkt, omdat de 
respondenten en de onderzoeker ruime ervaring hebben met het digitaal overleggen en via 
beeld heeft de onderzoeker de non-verbale communicatie kunnen waarnemen. 



22 
 

Van deze gesprekken is na goedkeuring van de respondenten het interview digitaal 
(Microsoft Teams) opgenomen. Als back-up heeft de onderzoeker ook alle interviews, met 
goedkeuring van de respondenten, opgenomen met de Dictafoon app (iPhone). 

4.3.4. Analyse interviews 
Alle interviews zijn getranscribeerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de respondenten. De 
respondenten hadden geen inhoudelijke interviewteksten aangepast, maar enkele tekstuele 
verbeteringen voorgesteld. De respondenten hebben de transcripten binnen 3 weken 
goedgekeurd. Na goedkeuring van de respondent zijn de interviewteksten vervolgens 
handmatig gecodeerd (bijlage 16). Het coderen heeft in twee fases plaatsgevonden. In de 
eerste fase heeft de onderzoeker de teksten open gecodeerd met de in vivo 
coderingsmethode. Dit betekent dat trefwoorden en citaten uit de transcripten zijn 
gecategoriseerd en deze ondergebracht zijn in thema’s met de volgende kleurcodering: 

• Blauw 
o In vivo codering op basis van de algemene vragen 

• Geel 
o In vivo codering op basis van de interactie 

• Groen 
o In vivo codering op basis van gewenste inrichting 

In de tweede fase heeft de onderzoeker het Axiaal coderen toegepast, waarbij de gegevens 
opnieuw gerangschikt zijn. 

4.3.5. Resultaten interviews 
Aan de hand van de interviews zijn de verschillen van de inrichtingskeuze tussen het 
referentiemodel en het lokaal model besproken. Per verschil is onderbouwd waarom er een 
afwijking is of niet en hebben de respondenten aangegeven welke voorkeur van inrichting 
het meest geschikt is. 
 
Voorafgaand aan de interactievragen heeft de onderzoeker vragen gesteld om het 
algemene begrippenkader af te stemmen. Alle respondenten zijn overtuigd dat de definitie 
van ITPPM die in dit onderzoek gehanteerd wordt naadloos aansluit op de roadmap 
Informatievoorziening, met enige uitzondering dat de inrichting van ITPPM bij de 
caseorganisatie geen apart organisatieonderdeel is. “Bij ons is het meer een papieren 
scheiding dan een werkelijke scheiding”. Opgemerkt wordt dat het strijden om schaarse 
resources een uitdaging is tussen de lijnorganisatie en projecten als de opdrachtgever niet 
goed op de planning stuurt, waardoor medewerkers meerdere rollen hebben. 
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Op basis van de antwoorden zijn codes toegekend aan de citaten van de respondenten. In 
bijlage 16 is een totaaloverzicht weergegeven. 
In totaal zijn van alle interviews 163 citaten gecodeerd naar 16 codes. Deze codes zijn 
uiteindelijk onderverdeeld naar de volgende thema’s: 
 

Best practice Inrichting Integraliteit Organisatie Verbeterpunten 
Capaciteit Processen Integrale 

aanpak 
Organisatie 
context 

Verbeterpunten 

Communicatie Rollen  Sturing 
organisatie 

 

Expertise   Verantwoording  
Geen 
knelpunten 

  Vertrouwen  

Kennis     
Omvang     
Pragmatiek     
Volwassenheid     

Tabel 8 Overzicht thema's 

De beschreven vijf thema’s in tabel 8 geven in essentie weer waarom er afwijkingen zijn 
t.o.v. van het referentiemodel volgens de respondenten. 
 
Thema: Best practice 
ITPPM is bij de caseorganisatie op basis van pragmatische invulling ingericht. De 
totstandkoming van de portfolio volgt uit een vertaling van bedrijfsdoelstellingen aan de 
hand van beleidsdocumenten. Doordat de bedrijfsdoelstellingen op hoofdlijnen zijn, wordt 
het als lastig ervaren om deze te vertalen naar IV/ICT gerelateerde ontwikkelingen. 
Deze vertaling wordt uitgevoerd met een beperkt aantal informatieadviseurs aangevuld met 
de clustermanager IT en wordt er ondersteuning geboden door een extern bureau. Volgens 
de respondenten is er voldoende kennis en expertise binnen dit “clubje” om invulling te 
geven aan ITPPM. Het hierin betrekken van meer medewerkers zowel binnen als buiten het 
cluster heeft wel de voorkeur. Het is echter een uitdaging om mensen in de organisatie met 
de juiste expertise te vinden.  
 
De omvang van de portfolio wordt volgens de respondenten bepaald op basis van wat de 
caseorganisatie binnen de looptijd van de portfolio kan uitvoeren, het beschikbare budget 
wat beschikbaar is en de mogelijke risico’s. Hierdoor is de portfolio niet onderverdeeld in 
subportfolio’s. 
De respondenten merken op dat er geen communicatieplan beschikbaar is, terwijl er wel 
beroep gedaan kan worden op een communicatieadviseur. 
 
Thema: Inrichting 
De inrichting van ITPPM is bij de caseorganisatie geen apart onderdeel. De uitvoering van de 
portfolio is een van de speerpunten binnen het cluster en wordt met een beperkt aantal 
informatieadviseurs uitgevoerd. Er is sinds de fusie geen procesbeschrijving opgesteld over 
hoe de portfolio ingericht moet zijn en wie waar verantwoordelijk voor is. De sturing en 
inrichting van ITPPM bij de caseorganisatie is volgens de respondenten onvolwassen. Een 
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aantal processtappen uit het referentiemodel worden niet toegepast omdat er volgens de 
respondenten geen aandacht voor is en “het een gedwongen winkelnering is”. 
 
Thema: Integraliteit 
De respondenten merken op dat de business onvoldoende betrokken is bij het opstellen en 
uitvoeren van de portfolio. Risico’s worden ingeschat op basis van eigen inzichten. “Juist 
omdat we niet goed zijn met het inschatten van de risico’s, des te meer redenen om ze te 
consulteren”. 
 
Thema: Organisatie 
De caseorganisatie is na de fusie in 2017 gegroeid naar meer dan 400 medewerkers. De 
sturing van de organisatie is output-gestuurd op basis van tijd, budgetten en risico’s. 
 
Thema: Verbeterpunten 
De respondenten waren tijdens het interview zeer kritisch over het eigen handelen binnen 
ITPPM en concludeerden dat het op onderdelen anders moet gaan in de toekomst. “Als jij je 
scherp wilt houden en continue wilt verbeteren en wilt leren, dan moeten we dit zeker gaan 
doen”. Zo wordt voorgesteld om meer meetpunten gedurende de looptijd van een portfolio 
in te richten om beter te kunnen monitoren hoe de portfolio ervoor staat en het resultaat 
hiervan te communiceren met de organisatie. Ook het beter inrichten van de sturing met 
mensen uit de business is een veelgehoorde opmerking uit de interviews. Het 
communiceren over de portfolio draagt bij aan de beeldvorming in de organisatie om te 
voorkomen dat het een IT-feestje blijft. 
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5. Discussie, conclusies en aanbevelingen 
Dit hoofdstuk bevat de discussie, conclusies en aanbevelingen. In paragraaf 5.1 is de 
discussie-reflectie weergegeven op basis van de in dit onderzoek gestelde criteria. De 
beantwoording op de hoofd- en deelvragen wordt in paragraaf 5.2 behandeld. Het 
hoofdstuk sluit af met de aanbevelingen voor de praktijk (paragraaf 5.3) en het 
vervolgonderzoek.  

5.1. Discussie – reflectie 
Deze paragraaf geeft de reflectie weer op basis van de in dit onderzoek gestelde criteria 
voor de validiteit, betrouwbaarheid en de gevonden onderzoeksresultaten. 
 
• Het proces van het onderzoek is verlopen zoals dit beschreven is in hoofdstuk 3. De sessie van de 

gezamenlijke ontwerpsessie verliep enigszins onrustig doordat er zich een technische 
onvolkomenheid voordeed bij het delen van het beeld en geluid via een voor de OU nieuw 
systeem, dit omdat een van de studenten de sessie op afstand heeft bijgewoond. Ook waren de 
definities van de rollen niet beschikbaar waardoor er op onderdelen onduidelijkheid ontstond 
welke definitie van toepassing was op de rollen. De definities zijn door de afstudeerbegeleider 
later nagestuurd en deze zijn kritisch door de groep studenten beoordeeld. 

• De selectie van de caseorganisatie verliep goed mede doordat de onderzoeker zelf werkzaam is 
binnen het cluster IT en onderdeel van de portfolio board uitmaakt sinds 2017. De onderzoeker 
heeft toegang tot de verschillende informatiesystemen waardoor hij documentatie in relatie tot 
dit onderzoek op kon zoeken en inhoudelijk kon beoordelen. 

• De selectie van de respondenten verliep goed. Alle respondenten zijn sinds 2015 betrokken bij 
het opstellen, het uitvoeren en het evalueren van werkzaamheden binnen het IV/IT-protfolio. 
Echter moet opgemerkt worden dat niet voldaan is aan het selecteren van 5 respondenten, 
doordat er niet meer collega’s voldoen aan de gestelde criteria uit paragraaf 3.2.1. De 
onderzoeker concludeert dat dit geen negatief effect heeft op de uitvoering en resultaten van 
het onderzoek, omdat verschillende rollen geïnterviewd zijn en meningen overeenkomstig 
waren.  

• De interviewvragen waren onderverdeeld in vier thema’s en door het stellen van open vragen 
konden spontane reacties gemeten worden.  

• Er heeft een proefinterview plaatsgevonden om vast te stellen of de vragen duidelijk en 
eenduidig zijn en om vast te stellen wat de duur van het interview is. De conclusie was dat de 
vragen te algemeen opgesteld waren en er onvoldoende diepgang in de vragen aanwezig was. 
Dit heeft geleid tot een aangepast interviewprotocol. Het interview duurde 100 minuten. 

• Aan het eind van de interviews is de mogelijkheid geboden om additionele documenten toe te 
voegen en is er ruimte geweest voor het stellen van vragen die niet aan de orde waren 
gekomen. Drie van de vier respondenten hebben hier gebruik van gemaakt om additionele 
documenten aan dit onderzoek toe te voegen als bewijslast. De door de respondenten 
aangedragen aanvullende documenten zijn inhoudelijk beoordeeld en voegen inhoudelijk niks 
toe aan dit onderzoek, omdat dit financiële documenten betreffen t.b.v. aanvragen van 
budgetten en verouderde documenten uit de tijdelijke werkorganisatie. De aanvullende vragen 
hadden betrekking op hoe de caseorganisatie het ITPPM beter kan inrichten op basis van de 
resultaten en inzichten van dit onderzoek. De portfoliomanager merkt op “Graag wil ik het 
uiteindelijk resultaat bespreken met de mensen die op dit moment de roadmap vormgeven. Om 
samen te bepalen hoe we dit in de toekomst beter kunnen inrichten”. 
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• De respondenten hadden geen wezenlijke inhoudelijke opmerkingen op de interviewteksten. Ze 
hebben enkel tekstuele wijzigingen aangebracht. Na goedkeuring op de uitgewerkte interviews 
door de respondenten zijn de digitale audio- en videobestanden van de interviews verwijderd. 

5.1.1. Constructvaliditeit 
Ter referentie op de interviews heeft de onderzoeker de begrippen met de uitnodiging 
meegestuurd. Er heeft een proefinterview plaatsgevonden om vast de stellen of de 
interviewvragen duidelijk en eenduidig waren. Het resultaat hiervan was een aangepast 
interviewprotocol. Het overzicht met de documentatie welke verkregen zijn in het 
deskresearch zijn tijdens de interviews beschikbaar gesteld als bewijslast. Ook is er tijdens 
de interviews de gelegenheid geweest om aanvullende documentatie toe te voegen, echter 
hadden deze geen inhoudelijk toegevoegde waarde voor dit onderzoek. 

5.1.2. Interne validiteit 
Er is een volledig beeld verkregen hoe de caseorganisatie ITPPM heeft ingericht door het 
uitvoeren van deskresearch en door meerdere respondenten van verschillende 
(management) niveaus te interviewen. 

5.1.3. Externe validiteit 
Voor dit onderzoek is externe validiteit de mate waarin conclusies van het onderzoek 
gegeneraliseerd kunnen worden op basis van deze single casestudy (Saunders, 2019). 
Doordat een beperkt aantal respondenten binnen één case-organisatie zijn geïnterviewd is 
de generaliseerbaarheid beperkt. Uiteindelijk worden de resultaten van de andere 
studenten samengevoegd, wat mogelijk tot een betere generaliseerbaarheid zal leiden. 

5.1.4. Betrouwbaarheid 
Door tijdgebrek is tijdens het empirisch onderzoek één interview op twee verschillende 
dagen afgenomen en hebben drie van de vier interviews in verband met de aangescherpte 
Covid-19 maatregelen online plaatsgevonden. Hiermee is aan de betrouwbaarheidseis om 
beïnvloeding van buitenaf op de respondent te minimaliseren niet voldaan. 

5.2. Conclusies 
In deze paragraaf worden de hoofd- en deelvragen van het onderzoek beantwoordt. 
 
In dit onderzoek luidt de centrale onderzoeksvraag: “Hoe dient binnen een organisatie 
ITPPM ingericht te worden in termen van processen, rollen, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden?”. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden worden eerst de drie 
deelvragen beantwoord. 
 

1. Welke IT-projectportfoliomanagement processen worden onderscheiden? 
Aan de hand van wat in de literatuur bekend is en als resultaat van de gezamenlijke 
ontwerpsessie, is het referentiemodel opgesteld. Hierin worden 9 procesthema’s 
onderscheiden, namelijk: Governance & Organisatie, Implementatieplan, Plannen, Creëren, 
Beoordelen, Balanceren, Beoordeling uitvoering, Resource management en Communicatie. 
In de praktijk zijn deze procesthema’s gevalideerd en zijn er geen processtappen 
toegevoegd of verwijderd. 
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2. Welke rollen worden binnen de IT-projectportfoliomanagement processen onderscheiden? 
De rollen die onderscheiden kunnen worden aan de hand van wat in de literatuur bekend is 
en als resultaat van de gezamenlijke ontwerpsessie zijn: Portfolio review board, 
Portfoliomanagers, Programmamanagers, Seniormanagers, Klanten, Sponsoren, 
Projectmanagers, Programma/Project management Office (PMO), Lijnmanagers, Enterprise 
Architect groep, Financiële managers, Leveranciers/Businesspartners. 
In de praktijk is gevalideerd dat, afhankelijk van de grootte van de organisatie en 
organisatie-inrichting van ITTPM, rollen mogelijk niet ingevuld worden of dat rollen anders 
genoemd worden. Daarnaast kan geconcludeerd worden dat er geen rollen aan het model 
zijn toegevoegd of verwijderd. 

3. Welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden onderscheiden binnen de IT-
projectportfoliomanagement processen? 

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden welke onderscheiden zijn in de literatuur en 
als resultaat van de gezamenlijke ontwerpsessie is het RACI-model. Dit model is in de 
praktijk gevalideerd en er hebben geen veranderingen op het model plaatsgevonden. 
 
De respondenten vinden het referentiemodel een waardevol instrument om toe te gaan 
passen in de praktijk. Volgens de portfoliomanager is het “goed om langs alle processtappen 
te lopen en het geeft mij meer inzicht in waar wij ons moeten gaan ontwikkelen”. 

5.3. Aanbevelingen voor de praktijk 
ITPPM is een relatief jong onderzoeksgebied.  Dit onderzoek heeft bijgedragen aan een 
praktische aanpak door vanuit een wetenschappelijke oogpunt en de inrichting van ITPPM 
bij de caseorganisatie concreet te maken resulterend in een lokaal model. 
Om dit in de praktijk te brengen zijn de volgende verbeteringen aan te bevelen: 
 

• Tijdens dit onderzoek is gebleken dat de caseorganisatie andere terminologie en definities 
gebruikt. Door het hanteren van verschillend taalgebruik of werkervaringen hebben de 
respondenten een ander referentiekader. In de praktijk is het aan te bevelen om goed te 
kijken naar de terminologieën van naamgevingen en definities, zodat deze eenduidig 
vastgelegd worden. 

 
• Ook is tijdens het deskresearch en de interviews gebleken dat de inrichting van ITPPM in 

termen van processen, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de 
caseorganisatie nauwelijks is uitgewerkt in documenten. Om dit in de praktijk te brengen is 
het aan te bevelen dat het lokaal model als referentie gebruikt wordt. De caseorganisatie 
kan dit model verder actualiseren. 

5.4. Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Dit onderzoek levert een aantal interessante bevindingen op, resulterend in de volgende 
aanbevelingen. 
 

• Een eerste aanbeveling is om te onderzoeken hoe ITPPM bij andere waterschappen ingericht 
is. Op die manier kan een vollediger overzicht van empirisch bewijs van ITPPM verkregen 
worden en kan dit bijdragen aan een uniforme ITPPM-aanpak voor de waterschappen. 
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• Uit dit onderzoek is gebleken dat niet aan alle processen en rollen van ITPPM door de 
caseorganisatie invulling gegeven wordt. Een tweede aanbeveling zou kunnen zijn verder te 
onderzoeken welke processen en rollen minimaal in een organisatie ingericht moeten zijn 
om een bijdrage te kunnen leveren aan een optimale inrichting van ITPPM, zodat een 
gezond IT-Projectportfolio opgesteld kan worden. 
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Bijlage 2 Literatuur review 

Jaar Auteur(s) Artikel Type Herkomst Forward 
snowballing 

d.d. Zoekmachine Relevant (voldoet aan 
criteria) 

Rollen, Verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 

Tekortkomingen/ Kansen 

2006 T. BlomQuist, R. Müller PRACTICES, ROLES, ANDRESPONSIBILITIES 
OFMIDDLEMANAGERS INPROGRAM 
ANDPORTFOLIOMANAGEMENT 

Artikel Afstudeerbegeleider, 
voorgaand onderzoek 

245 05-04-2021 Google 
Scholar 

Ja Het onderzoek beperkt zicht voor 
programma- en 
portfoliomanagement tot rollen en 
verantwoordelijkheden van 
middenmanagers en maakt 
onderscheidt in Programmamanager 
en Portfoliomanager. Op basis van 
een grootschalige enquête met 242 
deelnemers, hebben ze met name de 
impact van projecttype en 
organisatorische complexiteit op de 
rollen, verantwoordelijkheden en 
praktijken van middenmanagers bij 
programma- en 
projectportfoliomanagement 
onderzocht. Opstellen 
resourceplanning (portfolio) en 
planevaluatie (programma). 
Signaleren voortgang uitvoering. 
Deelname aan stuurgroep. Uitvoeren 
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projectmanagers en algemene 
verbetering van 
organisatieprocessen 
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Insights and 
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Modeling Approach 
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de portfoliomanager. Deze nieuwe 
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en efficiënter plannen en beheersen 
van complexe projectlandschappen, 
bij het implementeren van 
portfoliomanagementpraktijken als 
managementinnovatie. 

Er zijn veel rollen en commissies die 
betrokken zijn bij (IT) 
projectportfoliomanagement 
beschreven in de bestaande literatuur 
(topmanagement, projectmanagers, 
programmamanagers, 
resourcemanagers, portfoliomanagers, 
stuurgroepen, portfoliocommissie, 
PMO, etc.), maar de verscheidenheid 
aan interacties tussen verschillende 
rollen en verschillende 
bestuursmechanismen is nog steeds 
niet volledig aangepakt. 
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2008 E. Gleisberg, H. Zondag, 
M.R.V. Chaudron 

An Empirical Study into the State of Practice and 
Challenges in IT Project Portfolio Management 

Artikel Afstudeerbegeleider, 
voorgaand onderzoek 

- - - Nee, voldoet niet aan de 
relevantie van het 
onderzoek 

  

2011 A. Koh Portfolio management: roles, responsibilities and 
practices - A qualitative study 

Artikel Afstudeerbegeleider, 
voorgaand onderzoek 

1 05-04-2021 Google 
Scholar 

Ja, het onderzoek 
beschrijft de rol van de 
portfoliomanager en zijn 
verantwoordelijkheden. 

De rollen van portfoliomanagers 
voor zowel service- als 
productieorganisaties in Australië 
zijn te vinden op middelhoog en 
hoger niveau in de 
organisatiestructuur. De 
verantwoordelijkheden omvatten 
over het algemeen het afstemmen 
van projecten/ programma/ 
producten op de strategie, 
prioriteitenstelling en 
middelenbeheer in de hele 
portefeuille. 

 

2008 R. Kumar, H. Ajjan en Y. 
Niu 

Information Technology Portfolio Management: 
Literature Review, Framework, and Research Issues 

Artikel Afstudeerbegeleider, 
voorgaand onderzoek 

- - - Nee, voldoet niet aan de 
relevantie van het 
onderzoek 

 
Er is grote belangstelling voor het 
beheer van IT-middelen als een 
portefeuille van activa. Het concept 
van IT-portfoliobeheer (ITPM) is 
relatief nieuw, vergeleken met 
portfoliobeheer in de context van 
financiën, ontwikkeling van nieuwe 
producten (NPD) en onderzoek en 
ontwikkeling (R&D). Dit artikel 
vergelijkt ITPM met andere soorten 
portfoliobeheer en ontwikkelt een 
beter begrip van IT-middelen en hun 
kenmerken. Het biedt een 
procesgericht raamwerk voor het 
identificeren van kritieke ITPM-
beslissingsfasen. Het voorgestelde 
raamwerk kan zowel door managers 
als onderzoekers worden gebruikt. 

2016 A.L. Lima, G. Fernandes 
en R-J. Machado 

Project and Program Management Implications in 
the Portfolio Management of IT Projects in Applied 
R&D Organizations 

Artikel Afstudeerbegeleider 8 05-04-2021 Google 
Scholar 

Nee, voldoet niet aan de 
relevantie van het 
onderzoek 

 
Volgens de onderzoekers moeten de 
componenten van een 
projectportfoliobeheer worden 
gemeten, gerangschikt en 
geprioriteerd volgens vooraf 
vastgestelde criteria. Het hoofddoel 
van het doctoraatsonderzoek is het 
ontwikkelen van een nieuwe methode 
voor portfoliobeheer van informatie- 
en technologieprojecten, door 
rekening te houden met de implicaties 
van Project Management Institute en 
Office of Government Commerce 
project- en 
programmabeheerreferentiemodellen. 

2005 B. Maizlish en R. Handler IT Portfolio Management Step-by-Step: Unlocking 
the Business Value of Technology 

Boek - Unlocking 
the Business Value 
of Technology 

Afstudeerbegeleider, 
voorgaand onderzoek 

299 05-04-2021 Google 
Scholar 

Ja De onderzoekers merken op dat een 
IT-governancestructuur ingericht 
moet zijn voor het nemen van IT-
beslissingen, waarbij een stuurgroep 
bemand door de business en IT 
leidinggevende het primaire 

 

https://scholar.google.com/scholar?hl=nl&as_sdt=0%2C5&q=Portfolio+management%3A+roles%2C+responsibilities+and+practices+-+A+qualitative+study&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=nl&as_sdt=0%2C5&q=Project+and+Program+Management+Implications+in+the+Portfolio+Management+of+IT+Projects+in+Applied+R%26D+Organizations&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=nl&as_sdt=0%2C5&q=IT+Portfolio+Management+Step-by-Step%3A+Unlocking+the+Business+Value+of+Technology&btnG=
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bestuursorgaan moeten zijn voor de 
lopende IT 
operaties en initiatieven van de 
organisatie, inclusief IT-
investeringsprojecten. 

2012 M. Martinsuo Project portfolio management in practice and in 
context 

Artikel Afstudeerbegeleider, 
voorgaand onderzoek 

317 05-04-2021 Google 
Scholar 

Ja Portfoliomanagers moeten continu 
aandacht besteden aan de context 
van het project en niet alleen tijdens 
de portfolioselectie of andere vooraf 
geplande portfolioanalyse 
gebeurtenissen. Veranderingen 
kunnen nodig zijn om de portefeuille 
te optimaliseren en de klanten 
tevreden te stellen, maar 
tegelijkertijd veranderen ze de logica 
van het 
projectportfoliomanagementsysteem 
door politieke en emotionele 
besluitvormingsprocessen weer te 
geven in plaats van rationele. 

 

2005 J. S. Pennypacker Project PortfolioManagement Maturity Model Boek Afstudeerbegeleider 80 05-04-2021 Google 
Scholar 

Ja Rollen en verantwoordelijkheden zijn 
niet afgestemd op het identificeren 
en beheren van projectkansen 

 

1997 R. K. Mitchell, B. R. Agle 
en D. J. Wood 

Toward a Theory of Stakeholder Identification and 
Salience: Defining the Principle of Whoand What 
Really Counts 

Artikel Afstudeerbegeleider - - - Nee, valt buiten scope 
onderzoeksperiode.1999 

- - 

2017 PMI THE STANDARD FOR FOURTH EDITION PORTFOLIO 
MANAGEMENT 

Boek Afstudeerbegeleider, 
voorgaand onderzoek 

- - 
 

Ja Portfoliomanagement vraagt om een 
continue afstemming met de 
strategische doelstellingen van een 
organisatie. Hiervoor moet de 
portefuille in balans zijn en worden 
gedeeld met de medewerkers die 
een crusiale rol spelen als 
belanghebbenden bij programma's 
en projecten. Het boek beschrijft de 
volgende rollen: Portfolio manager 
(heeft de verantwoordelijkheid voor 
het opzetten en uitvoeren van het 
portfoliomanagement, en zijn 
verantwoordelijk voor een goede 
communicatie en coordinatie tussen 
de verschillende processen binnen 
een portfolio. Portfoliomanagers 
spelen vaak een aantal belangrijke 
rollen, vaak die van architect, 
enabler en facilitator van de 
principes, processen en praktijken 
van portfoliomanagement, evenals 
de rol van portfolioanalist. Andere 
rollen die in het boek genoemd 
worden zijn: Sponsoren, 
Portefuillebeheerorgaan, PMO, 
Portefuilleanalist, 
programmamanager, 
projectmanager, Change control 
board, programma- en projectleden 
en en 
materiedeskundigen, 
bedrijfsanalisten en functionele 
managers die verantwoordelijk zijn 
voor de activiteiten die in de 
portefeuille zijn opgenomen.  

 

https://scholar.google.com/scholar?hl=nl&as_sdt=0%2C5&q=Project+portfolio+management+in+practice+and+in+context&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=nl&as_sdt=0%2C5&q=Project+PortfolioManagement+Maturity+Model&btnG=
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2019 V. Buch en P. Damle Project Portfolio Stakeholder Identification and 
Classification 

Artikel Afstudeerbegeleider, 
voorgaand onderzoek 

2 05-04-2021 Google 
Scholar 

Ja Het succes of falen van een 
projectenportfolio hangt af van de 
belanghebbenden. Deze studie had 
tot doel de interne en externe 
belanghebbenden in het 
projectportfolio te identificeren op 
basis van hun functionele rollen. Het 
artikel is gebaseerd op een 
verkennend onderzoek van 15 
interviews en een empirische studie 
van 255 vragenlijsten die zijn 
beantwoord door praktijkmensen uit 
de sector op het gebied van 
projectmanagement. Het onderzoek 
identificeerde 22 belanghebbenden 
op basis van hun functionele rol. De 
stakeholders werden verder 
geclassificeerd op basis van invloed. 
Het onderzoek beschrijft de rol van 
de portfoliomanager en zijn 
verantwoordelijkheden. 

 

2004 M. Jeffery en I. Leliveld Best practices in IT portfolio management Artikel Zelfstudie 495 05-04-2021 Google 
Scholar 

Nee, voldoet niet aan de 
relevantie van het 
onderzoek 

  

2019 Maurice Gaikema, Mark 
Donkersloot, Jim 
Johnson and Hans 
Mulder 

Increase the success of Governmental IT-projects 
 

Zelfstudie 3 05-04-2021 Google 
Scholar 

Nee, voldoet niet aan de 
relevantie van het 
onderzoek 

 
De onderzoekers hebben de 
succesfactoren van 110 projecten in 
Nederland beoordeeld aan de hand 
van de 
projectbenchmarkresolutiemethode 
van de Standish Group en hebben 
grote overheids- en kleine projecten 
vergeleken met een internationale 
steekproef van de Standish-database. 
Deze studie ondersteunt de relatie 
tussen de Nederlandse IT-projecten en 
de internationale steekproef van de 
Standish Group, en biedt zo de 
mogelijkheid om te leren van 
internationale projecten wanneer 
toegepast op de grote en grote IT-
projecten van de overheid en kleine 
IT-projecten in Nederland. Erkenning 
van internationale post-mortem-
lessen die zijn geleerd, kan het 
bewustzijn vergroten van de 
toepassing van een internationale 
benchmark voor projectresolutie in de 
prenatale fase van IT-projecten. 

2011 Y. Rahrovani, A. 
Kermanshah en A. 
Pinsonneault 

ON THE CONCEPTUALIZATION OF IT ALIGNMENT: 
MEASURING ALIGNMENT OF IT PROJECT PORTFOLIO 

Artikel Afstudeerbegeleider 4 05-04-2021 Google 
Scholar 

Nee, voldoet niet aan de 
relevantie van het 
onderzoek 

 
De paper gaat over het heroverwegen 
van het idee van strategische 
afstemming om een toekomstgerichte 
dimensie op te nemen door de 
afstemming van de zich ontwikkelende 
IT-applicaties te conceptualiseren en 
te operationaliseren. De onderzoeker 
hebben een tool ontwikkeld en getest 
die op meerdere niveaus die de 
afstemming van de portfolio op het 
eerste gezicht meet op basis van zijn 
individuele IT-projecten. 

https://scholar.google.com/scholar?hl=nl&as_sdt=0%2C5&q=Project+Portfolio+Stakeholder+Identification+and+Classification&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=nl&as_sdt=0%2C5&q=Best+practices+in+IT+portfolio+management&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=nl&as_sdt=0%2C5&q=Increase+the+success+of+Governmental+IT-projects&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=nl&as_sdt=0%2C5&q=ON+THE+CONCEPTUALIZATION+OF+IT+ALIGNMENT%3A+MEASURING+ALIGNMENT+OF+IT+PROJECT+PORTFOLIO&btnG=
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2020 Hoffmann, D., 
Ahlemann, F., & Reining, 
S. 

Reconciling alignment, efficiency, and agility in IT 
project portfolio management: Recommendations 
based on a revelatory case study 

Artikel Voorgaand onderzoek 10 05-04-2021 Google 
Scholar 

Nee, voldoet niet aan de 
relevantie van het 
onderzoek 

 
 

2016 Hyväri, I. Roles of top management and organizational project 
management in the effective company strategy 
implementation 

Artikel Voorgaand onderzoek 37 05-04-2021 Google 
Scholar 

Ja Rollen die onduidelijk zijn kunnen 
leiden tot bemoeienissen in het 
proces. 

De casestudy identificeert de IT-PPM-
gerelateerde spanningen tussen de 
drie afstemming van ontwerpdoelen, 
efficiëntie en behendigheid, en 
aanbevelingen om een reeks van 
ontwerpprincipes die de doelen met 
elkaar in overeenstemming brengen. 

2018 Vogels, R.J. IT-projectportfolio management Rollen, taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

Afstudeeronderzoek Afstudeerbegeleider, 
voorgaand onderzoek 

- - - Nee, voldoet niet aan de 
relevantie van het 
onderzoek 

 
 

2015 Wissenburg R.J.L. IT-projectportfolio gezondheidsmeting Afstudeeronderzoek Afstudeerbegeleider, 
voorgaand onderzoek 

- - 
 

Nee, voldoet niet aan de 
relevantie van het 
onderzoek 

 
 

2017 Hoffmann, D., Müller, T., 
Ahlemann, F. 

Balancing alignment, adaptivity, and effectiveness: 
design principles for sustainable IT project portfolio 
management 

Artikel Zelfstudie snowballing: Frey - - Google 
Scholar 

Ja Het portfoliomanagementteam 
maakt deel uit van een bredere 
gemeenschap van individuele 
projectmedewerkers, senior 
managers en lijnmanagers die 
betrokken zijn door directe 
deelname aan projecten, 
besluitvorming of het beschikbaar 
stellen van de benodigde middelen. 

 

2014 Mosavi, A. Exploring the roles of portfolio steering committees 
in project portfolio governance 

Artikel Zelfstudie - - Google 
Scholar 

Ja Het portfolio van IT-projecten is 
succesvol als de stuurgroep de 
verantwoordelijkheid op zich neemt 
voor het begeleiden van grote 
projecten en het managen van 
prioriteiten, kosten en allocatie van 
IT-middelen. 

 

2003 Elonen, S., Artto, K. Problems in managing internal development projects 
in multi-project environments 

Artikel Zelfstudie - - Google 
Scholar 

Ja Een frequente herindeling van rollen, 
taken en verantwoordelijkheden zijn 
risicobronnen voor het ITPPM. De 
onderzoekers geven voorbeelden 
van competenties die volgens nodig 
zijn voor de ITPPM. 

 

2011 Frey, T., Buxmann, P. THE IMPORTANCE OF GOVERNANCE STRUCTURES IN 
IT PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT 

Artikel Zelfstudie - - Google 
Scholar 

Ja De onderzoekers merken op dat 
onjuiste verankering van 
portfoliomanagement 
bevoegdheden risicobronnen zijn. 

 

 
 

https://scholar.google.com/scholar?hl=nl&as_sdt=0%2C5&q=Reconciling+alignment%2C+efficiency%2C+and+agility+in+IT+project+portfolio+management%3A+Recommendations+based+on+a+revelatory+case+study&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=nl&as_sdt=0%2C5&q=Roles+of+top+management+and+organizational+project+management+in+the+effective+company+strategy+implementation&btnG=
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Bijlage 3 Onderzoeksstrategieën 
Om de juiste onderzoeksstrategie voor dit onderzoek te kunnen bepalen zijn de 
verschillende onderzoeksstrategieën van (Saunders, 2019) beoordeeld of deze geschikt zijn 
voor de doelstelling van ons onderzoek.  
Het doel van het onderzoek is het toetsen van het ontwikkelde referentiemodel in de 
praktijk. Dit dient dan ook getest te worden in een real life context. De context van de 
organisatie kan niet los worden gezien van het object (referentiemodel) dat wordt 
onderzocht. 

Type onderzoek Methode 
Experiment Kwantitatief 
Enquête Kwantitatief 
Archiefonderzoek Kwalitatief 
Casestudy Kwalitatief 
Etnografie Kwantitatief en kwalitatief 
Action research Kwantitatief en kwalitatief 
Grounded Theory Kwantitatief en kwalitatief 
Narrative Inquiry Kwantitatief en kwalitatief 

 
• Experiment 

o Een experiment wordt gezien als een klassieke vorm van kwantitatief onderzoek, 
welke veel toegepast wordt in de natuur- en sociale wetenschappen. Het doel 
daarbij is het bestuderen van causale verbanden om na te gaan of een verandering 
in een onafhankelijke variabele een verandering te weeg brengt in een andere 
afhankelijke variabele. 
 Dit type onderzoek wordt vaak toegepast in een laboratoriumomgeving, en 

heeft veelal weinig te maken met de omgeving waar dit onderzoek wordt 
uitgevoerd. Daarnaast is het doel van het onderzoek niet om veranderingen 
tussen de experimentele groep en de controlegroep te bestuderen. 

• Enquête 
o Een enquête is een populaire en algemene methode in kwantitatief onderzoek in 

het bedrijfsleven en management. Met een enquête kun je kwantitatieve gegevens 
verzamelen, die vervolgens kunt analyseren. 
 Voor dit onderzoek is een enquête niet geschikt omdat er op onderdelen 

niet doorgevraagd kan worden om de achterliggende argumenten boven 
tafel te krijgen. 

• Archiefonderzoek 
o Een archiefonderzoek is een kwalitatieve methode waarin administratieve gegevens 

en documenten de voornaamste bron van gegevens zijn. 
 Voor dit onderzoek zijn administratieve gegevens en documenten wel een 

bron, maar niet de voornaamste. 
• Casestudy 

o Een casestudy is een kwalitatieve methode voor het doen van onderzoek die 
gebruikmaakt van een empirisch onderzoek van een bepaald hedendaags 
verschijnsel binnen de actuele context. Daarbij wordt onderscheidt gemaakt tussen 
een 4 casestudiemethoden, namelijk: een enkelvoudige case, meervoudige case, 
holistische case en ingebedde case. 
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 Hiervoor is een enkelvoudige casestudy een geschikte methode. Je kunt dan 
voor bepaalde aspecten meer de diepte in gaan, dan tijdens kwantitatief 
onderzoek, zoals een enquête. Om achter de ervaringen en meningen 
(argumenten) van de gebruikers te komen is kwalitatief onderzoek 
geschikter. 

• Etnografie 
o De etnografie is afkomstig uit de antropologie en speelt geen rol in het bedrijfsleven. 

Kenmerkt zich als een inductieve (kwantitatieve en kwalitatieve) methode die zeer 
veel tijd kost en een lange periode bestrijkt. De methode omvat het observeren van 
mensen in hun natuurlijke omgeving en het putten van betekenis uit hun culturele 
interacties. Het doel van etnografie is om de subjectieve ervaringen van deelnemers 
vast te leggen, om de wereld door hun ogen te zien. 
 Dit typeonderzoek past niet bij het doel van het onderzoek. 

• Action research 
o Action research is een kwantitatieve en kwalitatieve methode, waarbij het gaat om 

te leren door erop te wachten en daarna actie uit te voeren. Actieonderzoek wordt 
uitgevoerd in praktische omgevingen zoals een klaslokaal, een ziekenhuis, een 
werkruimte, enz. - in tegenstelling tot gecontroleerde omgevingen zoals een 
laboratorium. Actieonderzoek helpt onderzoekers te informeren over problemen of 
zwakke punten die verband houden met interacties in de echte wereld. Bij 
actieonderzoek is er een sterke focus op de deelnemers (de mensen die betrokken 
zijn bij het onderwerp dat wordt bestudeerd, daarom wordt het soms ook wel 
'participerend actieonderzoek' genoemd. 
 Dit typeonderzoek past niet bij het doel van het onderzoek. 

• Grounded Theory 
o Bij Grounded Theory draait alles om "de gegevens voor zichzelf laten spreken". Met 

andere woorden, in gefundeerde theorie laat je de gegevens de ontwikkeling van 
een nieuwe theorie, model of raamwerk bepalen. Trouw aan de naam, is de theorie 
die u ontwikkelt "gegrond" in de gegevens. Grondtheorie is daarom erg nuttig voor 
onderzoek naar problemen die volledig nieuw zijn of onvoldoende zijn onderzocht. 
Onderzoek met gefundeerde theorie is typisch kwalitatief (hoewel het ook 
kwantitatieve gegevens kan gebruiken) en volgt een inductieve benadering. 
 Dit typeonderzoek past niet bij het doel van het onderzoek. 

• Narrative Inquiry 
o De term narratief betekent een verhaal of een persoonlijk verslag dat een 

gebeurtenis of opeenvolging van gebeurtenissen interpreteert. Bij Narrative Inquiry 
is de deelnemer de verteller van een verhaal over een evenement, werkproject, het 
managen of opzetten van een bedrijf of organisatieverandering. 
 Dit typeonderzoek past niet bij het doel van het onderzoek. 
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Bijlage 4 Verslag ontwerpsessie studiecentrum OU te Utrecht 
 
Op 2 september 2021 heeft de ontwerpsessie plaatsgevonden in het studiecentrum van de OU in 
Utrecht. Aan deze sessie hebben de studenten deelgenomen die het vooronderzoek succesvol 
hadden afgerond, aangevuld met dhr. R. Wissenburg en dhr. R. Kusters. Na een voorstelrondje en 
het operationeel krijgen van de apparatuur zijn we gestart met de ontwerpsessie. 
Iedere student heeft aan de hand van zijn eigen vooronderzoek de afwijkingen op het 
referentiemodel van de vorige groep studenten toegelicht en overeenkomsten op het 
referentiemodel onderbouwt. 
De hoofdpunten uit de ontwerpsessie waren: 

• In het referentiemodel was het onduidelijk wat het onderscheid was tussen het 
Topmanagement en het senior management, dit omdat de per rol de rolbeschrijving 
ontbrak. De voorlopige conclusie tijdens de sessie was dat het senior management vertaald 
kon worden naar IT-management en het lijnmanagement naar de business-zijde. 

• De processen staan niet altijd duidelijk in een chronologische volgorde, zoals HRM en 
communicatie. Deze laatste processen zijn continue processen/ ondersteunende processen. 
Een (deel)portfolio stopt als bijvoorbeeld een gedeelte van een bedrijf wordt afgestoten. 

• Het plannen van resource management staat niet duidelijk als activiteit in het 
referentiemodel opgenomen. Je hebt bepaalde resources nodig om de portfolio aan te 
sturen. Het valt op dat de activiteit beheer resourcepools leeg is en geen R/A (Responsible/ 
Accountable) heeft. 

• Het model heeft een bias. Als je de documentatie binnen de organisatie alleen bekijkt door 
het model, dan ga je wellicht zaken missen. Beter is om een organisatie specifiek model op 
te stellen, onafhankelijk van het referentiemodel, en vervolgens een vergelijking te maken 
(het lokale taalgebruik mappen op het referentiemodel). 

• Resource management binnen portfoliomanagement kom je pas vanaf eind jaren negentig 
tegen in de literatuur. Je komt daarnaast vooral beschrijvingen tegen over hoe komen we 
aan onze projecten en hoe beoordelen we onze projecten. Over het inrichten van de 
portfolio, de eerste onderdelen van het referentiemodel, kom je minder tegen. Het volgen 
en balanceren van de portfolio is een belangrijk proces. 

• De onderdelen governance/ organisatie zijn ook een continuproces. Je beoordeelt dit met 
een lagere periodiciteit. Af en toe, maar continu. 

• Het inrichten van de C (Consulted) is waarschijnlijk zeer organisatie specifiek. Als er geen 
extra C-tjes worden gevonden in de literatuur, dan worden deze niet toegevoegd aan het 
referentiemodel. 

• PMO is volgens de literatuur meer gericht op het ondersteunen van projecten, dan op het 
ondersteunen van een portfolio. 
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Bijlage 5 Procesbeschrijving 
 

Governance & Organisatie 
Portfoliomanagementbeleid Uitgangspunten opstellen voor de besluitvorming over 

portfoliomanagement. 
Integratie van 
bedrijfsprocessen 

Het identificeren van business en IT-processen die worden beïnvloed 
door of een impact hebben op het portfoliomanagementproces en 
vervolgens bepalen welke informatie moet worden uitgewisseld en 
beslissingen genomen moeten worden, rekening houdend met 
benodigde goedkeuringen en bijkomende afhankelijkheden. 

Governance compliance 
triggers 

Het identificeren en de governance van gebeurtenissen (zoals bijv. 
een wetswijziging) die van invloed kan zijn op het IT-portfolio, 
waardoor het IT-portfolio gewijzigd, geüpdate of geherbalanceerd 
moet worden. Toelichting triggers: triggers kunnen tijdelijk van aard 
zijn zoals aan het begin van een planningscyclus, andere komen voort 
uit uitzonderingssitauties zoals nieuwe vereisten vanuit wet- en 
regelgeving. 

Governance processen Identificeren en onderhouden van de rollen, verantwoordelijkheden 
en processen die nodig zijn voor portfoliomanagement. 

Inrichten organisatie Het inrichten van het organisatiemodel voor het ondersteunen en 
onderhouden van het portfoliomanagementproces. 

 
Implementatieplan 
Beoordelen huidige situatie As-is staat in kaart brengen van IT-portfolio en bepalen to-be doelen 

business en IT-portfolio management.  
Het valideren van de 
beoordeling van de huidige 
situatie 

Een validatie van de gevonden stand van zaken ten aanzien van IT-
portfoliomanagement bij het hoger management en bereik 
overeenstemming over de to-be doelen. 

Beoordelen volwassenheid IT-
portfolio management  

De huidige stand van zaken ten aanzien van IT-portfoliomanagement 
wordt afgezet tegen een IT-portfoliomanagement 
volwassenheidsmodel. Het huidige en het gewenste 
volwassenheidsniveau wordt bepaald. 

Gap-analyse en beoordeling 
competenties 

Gap-analysis as-is en to be staat. Beoordelen op aanwezigheid 
benodigde competenties. 

Definiëren doelstellingen Doelstellingen formuleren en uitlijnen met business strategie. 
Definiëren proces metrieken Ontwikkel metrieken die voortgang meten en monitoren over de 

doelstellingen. 
Samenstellen van het 
implementatieplan 

Een implementatieplan dat als basis dient voor de verdere uit te 
voeren acties. 

 
Plannen 
Plannen investeringsstrategie Bepalen investerings-categorieën en doelstellingen voor de IT-

portfolio, optimale investeringsmix samenstellen. 
Plannen portfoliostructuur Inrichten portfolio structuur, rekening houden met vereisten, 

behoeften, karakteristieken en subportfolio's. 
Plannen individuele 
subportfolios 

Van toepassing binnen erg grote portfolio's. Elke sub-portfolio heeft 
dan ook weer eigen doelstellingen, etc. Ook de impact op de gehele 
portfolio wordt uitgemeten. 
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Creëren 
Vullen van de portfolio Het vullen van de portfolio met (bestaande) IT-investeringen, 

aangevuld met aankomende investeringen en nieuwe wensen. Dit 
moet voldoende gedocumenteerd zijn en passen bij de 
portfoliostructuur. 

Identificeren van risico's en 
het opstellen van verwachte 
resultaten 

Afspraken over risicotolerantie, inzichtelijk maken risico's en 
verwachte opbrengsten. 

Definiëren/ verbeteren van 
Portfolio metrieken 

Opstellen van de metrieken voor 1.) het meten van doelstellingen 2.) 
die wanneer zij worden gemeten gewenst gedrag opleveren. 3.) Dit 
inrichten met een beoordelingscyclus. 

Samenstellen van portfolio-
overzichten 

Opstellen van dashboards en/of grafische weergaven voor de 
belangrijkste stakeholders als ondersteuning voor het nemen van 
beslissingen. 

Opstellen IT-portfolio Het samenbrengen van de voorgaande stappen om te komen tot het 
IT-portfolio. 

 
Beoordelen 
Monitoren van 
ontwikkelingen 

Continue monitoring van interne en externe ontwikkelingen die van 
invloed zijn op het portfolio. 

Meten portfolio De risico's en opbrengsten meten om deze te kunnen afzetten tegen 
de doelstellingen. 

Vergelijken metingen met de 
doelstellingen 

De metingen van hiervoor daadwerkelijk vergelijken tegen de 
doelstellingen om inzichtelijk te hebben waar mogelijk aangescherpt 
kan worden. 

 
Balanceren 
Identificeren verfijningsopties Bepalen van de verschillende opties die leiden tot een optimaal 

portfolio. 
Bepalen van afwegingen Scores toekennen aan elementen van het portfolio op basis van 

gewogen criteria. 
Selecteren/ goedkeuren 
portfolio wijzigingen 

1.) In deze taak wordt een selectie gemaakt van de hiervoor 
genoemde opties en 2.) wijzigingen goedkeuren. 

Doorvoeren Portfolio 
wijzigingen 

Het doorvoeren van de veranderingen. 

 
Beoordeling uitvoering 
Beoordelen uitvoering 
implementatieplan 

Reviewen van de uitvoering van het implementatieplan. 

Vergelijken 
prestatiebeoordeling 

Herbeoordeling organisatie (op het gebied van volwassenheid, 
gereedheid, bekwaamheid, afhankelijkheid, peer-benchmarks) en 
vergelijken met de vorige beoordeling. 

Managen strategische 
veranderingen 

Out of scope: wij vinden deze niet passend in de procesflow en zoals 
de definitie nu staat vinden we hem niet passen binnen deze stap. 
Strategie op corporate niveau is out of scope. 

Beoordelingsverslag Verslaglegging van de beoordeling en het identificeren van verdere 
verbeteringen ten aanzien van het portfoliomanagementproces. 
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Resource Management 
Beheer resourcepools  Ter beschikking stellen en beheren van resources voor het portfolio. 
Toewijzing resources (IT) Toewijzen van IT-resources op basis van prioriteiten. 
Toewijzing resources 
(Business) 

Toewijzen van business resources op basis van prioriteiten. 

 
Communicatie 
Identificeren stakeholders De betrokken stakeholders in kaart brengen en hun input vragen voor 

het communicatieplan. Noteren wensen en behoeften. 
Creëren 
communicatiepakketten 

Richtlijnen bepalen voor het communicatieplan. Iedere stakeholder 
voorzien van zijn eigen communicatiepakket. Juiste balans creëren 
wie welke informatie dient te krijgen. 

Communiceren Communiceren volgens het communicatieplan. 
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Bijlage 6 Rolbeschrijving 
 

Rol Definitie 
Portfolio Review Board Dicteert het kader, de regels en procedures voor het nemen van 

portfoliobeslissingen. Het bestuur bestaat uit die personen met de 
vereiste kennis en ervaring om de mate van afstemming van strategie 
en organisatiedoelen op portfoliocomponenten te onderscheiden, 
bijvoorbeeld leden van het topmanagement of leden van de IT-
stuurgroep. Het bestuur krijgt de bevoegdheid om de prestaties van de 
portefeuille te evalueren en om belangrijke beslissingen te nemen 
wanneer dat nodig of gevraagd wordt. 

Portfolio Manager Zijn verantwoordelijk voor het portfoliomanagementproces en 
ondersteunen het senior management met specialistische kennis. De 
portfoliomanager ontvangt informatie over de prestatie van de 
componenten en geeft aan de portfolio review board door hoe de 
componenten als geheel zijn afgestemd op de strategische doelen. 

Programma Manager Werkt nauw samen met de sponsors om goedkeuring te krijgen voor 
hun programma's. Om dit te waarborgen, moet een 
programmamanager helpen bij het aanleveren van een goede 
businesscase voor het portfoliomanagementproces. De 
programmamanager moet er mede voor zorgen dat de onderdelen van 
zijn of haar programma volgens plan presteren en de aan het 
programma verbonden strategische doelen bereiken. Bovendien wordt 
er administratieve ondersteuning gegeven door het managen van 
budgetten, planningen en risico's. 

Senior Managers De strategische doelen overbrengen naar portfoliobeheer door leidende 
rollen te spelen in strategische IT-planning. Portfoliomanagement moet 
kunnen rapporteren aan het executive management over het behalen 
van de doelstellingen door de performance van de portfolio. Senior 
managers zijn eigenaar van alle projectportfolio's binnen een 
organisatie en nemen niet alleen beslissingen over het 
selecteren/afbreken van projecten, maar definiëren ook processen. 

Klant/ Gebruikers Klanten of gebruikers van de oplossing, zowel intern als extern, 
profiteren van een succesvolle implementatie en levering van 
portfoliocomponenten. Klanttevredenheid kan een van de strategische 
doelstellingen zijn die de mix en prioriteit van de componenten binnen 
de portfolio bepalen. 

Sponsors Geeft goedkeuring van de financiering van hun componenten 
(projecten, programma's, portfolio's en ander werk) bevorderen. Om 
goedkeuring te garanderen, moet een sponsor helpen bij het 
aanleveren van een levensvatbare businesscase aan de 
portfoliobeoordelingsraad. Zodra een onderdeel is goedgekeurd, moet 
de sponsor ervoor zorgen dat het volgens plan presteert en zijn 
strategische doelen bereikt. Sponsors maken vaak deel uit van een 
bestuursorgaan. 

Project Managers Zijn verantwoordelijk voor de effectieve planning, uitvoering, opvolging 
en oplevering van de aan hen opgedragen projecten, in lijn met de 
daarbij behorende doelstellingen en specificaties. Projectmanagers 
verstrekken projectprestatie-indicatoren, direct of indirect, aan de 
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Portfolio Review Board. Deze informatie zal samen met andere criteria 
worden gebruikt om te bepalen welke projecten worden voortgezet. 

Project Management Office 
(PMO) 

Coördineert het beheer van die componenten onder zijn domein. De 
verantwoordelijkheden van een PMO kunnen variëren van het helpen 
bij strategische richting, het bieden van ondersteuningsfuncties voor 
projectmanagement en de dagelijkse bedrijfsvoering van het 
portfoliosysteem tot het daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor de 
middelen en het directe beheer van een component of categorie 
componenten. Ze bieden eigenaarschap met betrekking tot de totale 
waarde en voordelen van de portefeuille. 

Projectteam Projectteams zijn verantwoordelijk voor het voltooien van de 
opleveringen van de componenten zoals gepland. Een projectteam zal 
zich concentreren op zijn specifieke project om ervoor te zorgen dat het 
project succesvol wordt afgerond. 

Lijn Managers Zorgt ervoor dat de juiste middelen beschikbaar zijn en worden 
toegewezen aan de portfoliocomponenten, en dat die middelen 
presteren in overeenstemming met plannen, terwijl ze op bedrijfsniveau 
werken in plaats van op operationeel niveau. Lijnmanagers kunnen niet 
alleen projecteigenaar zijn, maar maken vaak ook deel uit van IT-
stuurgroepen. Functionele managers zijn er ook verantwoordelijk voor 
dat de vaardigheden en capaciteiten van hun personeel actueel blijven 
en afgestemd zijn op de lange termijn en de onmiddellijke behoeften 
van de organisatie. 

Enterprise Architecture 
Groep 

Fungeert als de IT-assetportfolio-facilitator en faciliteert gelijktijdige 
engineering met het leveren en uitvoeren van oplossingen. 

Financieel Manager Voert financiële analyses uit op componenten, beoordeel de prestaties 
van het portfoliobudget en doe aanbevelingen aan de juiste 
toezichthoudende entiteit. Ze bieden ook managementinformatie die 
programma- en projectmanagers nodig hebben om afwijkingen te 
beoordelen en statusrapporten te ontwikkelen. 

Leverancier/ Business 
Partners 

Zijn ook belangrijke belanghebbenden bij het beheer van het 
projectportfolio. Meestal betrekken organisaties hun zakenpartners bij 
de uitvoering van verschillende programma's/projecten. Daarom is het 
erg belangrijk om hen, voor zover nodig, te betrekken bij het totale 
Portfolio Management Proces. 
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Bijlage 7 Uitvoering deskresearch 
 
Zoekmachines/-locaties: 
• Topdesk 
• Zaaksysteem 
• Netwerkschijven 
• Internet 
• Intranet 
 
Geraadpleegde documenten 
• Zaak 2019-Z1499 (visie documenten Informatievoorziening) 

• Einddocument projectgroep IV (DOC-1878572058-15606) 
• Visie op de informatievoorziening (DOC-1878572058-15608) 

• Clustercompas IT 
• Professionaliseren Architectuurfunctie 
• Waterbeheerplan 
• Zaak 2019-Z1499 (Roadmap documenten) 

• Roadmap IV 2017-2021 (2020-Z1600) 
 Blauwe plaat (doelarchitectuur) 
 Selectie van projecten besluitvorming door DB en votering Krediet 
 Relatie naar PMO 

• Herijking Roadmap TWI v2020-2021 (2020-Z2019, Topdesk 20 03 300) 
• Roadmap IV 2022 2027 (2021-Z342, Topdesk 20 05 185) 
• STEP en roadmap Informatievoorziening (2019-Z465, SOLVENTA-1286157861-165304) 

 STEP: Strategische en Tactische Enterprise Planning (https://www.solventa.nl/step/) 
  

https://www.solventa.nl/step/


 

46 
 

Bijlage 8 Interviewprotocol – vullen lokaal referentiemodel 
 
Openingswoord 

• Dank dat respondent tijd vrij heeft gemaakt voor dit interview. 
• Mag het interview opgenomen worden? 

Doel en probleemstelling van het afstudeeronderzoek 
• Toelichting van het doel van het afstudeeronderzoek aan de Open Universiteit (OU) op basis 

van de centrale hoofdvraag: “Hoe dient binnen een organisatie IT-projectportfolio 
management (ITPPM) ingericht te worden in termen van processen, rollen, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden?”. 

• Uit de literatuur blijkt dat ondanks dat voor portfoliomanagement een wereldwijde 
standaard (PMI, 2017) is opgesteld, worstelen organisaties nog steeds met zaken als 
gedeelde resources en constante veranderingen in het portfolio (Martinsuo, 2013). De rol 
van portfoliomanagement zou cruciaal moeten zijn bij het effectiever en efficiënter plannen 
en beheersen van complexe projectlandschappen. Volgens (Koh, 2011) vormt het 
portfoliomanagement een uitdaging voor middenkader om hun processen, mensen en 
praktijken te beheren. 

 
Het afstudeeronderzoek tot nu toe 

• Aan de hand van een literatuuronderzoek is een kritische analyse uitgevoerd wat in de 
literatuur bekend is over ITPPM. 

• Het resultaat van het literatuuronderzoek is een overzicht van processen, rollen, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden (RACI-model) die binnen de ITPPM onderscheiden 
worden. 

• Als referentie is het theoretisch (referentiemodel) model van eerdere afstudeerstudenten 
kritisch geanalyseerd en met de medestudenten is middels een gezamenlijke ontwerpsessie 
het referentiemodel verbeterd. 

• Op basis van een documentanalyse is het lokale referentiemodel van de caseorganisatie 
opgesteld. Dit heeft geleid tot overeenkomsten en verschillen ten opzichte van het 
referentiemodel. 

 
Het interview 

• Het doel van het interview is of de geïdentificeerde processen, rollen, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden volledig en juist zijn. Is dit niet het geval, dan moet beargumenteerd 
worden welke gewijzigd of toegevoegd moeten worden. 

• Van het interview wordt een geanonimiseerd verslag gemaakt welke door de respondent 
beoordeeld wordt op een correcte weergave van de werkelijkheid. Bij goedkeuring wordt 
het verslag onderdeel van dit onderzoeksverslag. 

 
De interviewvragen 

• Wat is uw rol in relatie tot ITPPM binnen deze caseorganisatie? 
• Hoe lang vervult u deze rol? 
• Hoe zijn de processen, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden welke opgenomen 

zijn in de matrix? 
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Het vervolg van het onderzoek 
Daarna analyseert de onderzoeker de afwijkingen tussen het referentiemodel en het model 
van de caseorganisatie. Dit gebeurt door de twee RACI-modellen naast elkaar te leggen en 
de verschillen te noteren. 
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Bijlage 9 Transscriptie interview lokaal referentiemodel (interview 1) 
 
Datum: 26 oktober 2021 
Tijd: 13:00u 
Duur: 1:00 uur 
Locatie: Loods Sittard, Geulzaal 
 
Respondent geeft goedkeuring tot het opnemen van het gesprek. 
 
Interviewer: 00:00:00 
Deze bijeenkomst is in het kader van de opleiding Bedrijfsprocesmanagement en IT. Hierbij 
doe ik onderzoek naar “Hoe dient binnen een organisatie IT-projectportfolio management 
(ITPPM) ingericht te worden in termen van processen, rollen, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden?”. Uit de literatuur blijkt dat veel IT-projecten falen of vertraging oplopen in 
termen van tijd en geld of dat de afspraken tijdens het project veranderen. Aan de hand 
hiervan is een referentiemodel ontwikkeld waarbij de IT-projectportfolio processen 
uiteengezet zijn tegen de rollen en met een RACI-model zijn de bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden in beeld gebracht. Het lokale referentiemodel is aan de hand van 
documenten die binnen de caseorganisatie beschikbaar zijn gevuld. Ik heb gezocht in 
TOPdesk en het zaaksysteem om te zien welke documenten iets vertellen over IT-
projectportfolio. Herken ik processen die voorkomen in het referentiemodel en zijn hierbij 
de rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschreven. 
 
Respondent: 00:02:10 
Moet ik het RACI-Model zien zoals het ook wordt toegepast bij ISO-certificeringen, waarbij 
dezelfde soort afkortingen gebruikt worden en verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
beschreven zijn? 
 
Interviewer: 00:02:25 
Ja. 
 
Interviewer: 00:02:28 
Het doel was het uitvoeren van een deskresearch om documenten te verzamelen, die ik je 
zo laat zien welke documenten dit betreft. Op basis hiervan het ik het model gevuld en in de 
matrix een relatie gelegd naar de documenten.  
Wat we vandaag gaan doen is de matrix doornemen en zien of je de processen en rollen 
herkent en vervolgens aangeeft welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 
toepassing zijn. Om uiteindelijk het referentiemodel voor de caseorganisatie compleet te 
maken. Op een later tijdstip ga ik de verschillen analyseren tussen het referentiemodel en 
het lokale model van de caseorganisatie. De gevonden verschillen worden met andere 
respondenten aan de hand van een interview besproken. Uiteindelijk wordt beoordeeld of 
het referentiemodel aangepast moet worden of er moet onderbouwd worden waarom de 
inrichting bij de caseorganisatie afwijkt, omdat bijvoorbeeld de caseorganisatie niet in alle 
processtappen voorziet met bijbehorende rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 
Of dat er een bepaald niveau van volwassenheid van werken onder architectuur is. 
 
Respondent: 00:03:57 
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Het is goed denkbaar dat dit RACI-model veel overeenkomsten zal hebben met hoe de 
caseorganisatie haar IT-portfoliomanagement heeft ingericht of hoe we het in de toekomst 
willen gaan inrichten. Maar het is niet een model dat we op dit moment hanteren. Het zou 
mooi zijn als we dit model kunnen toepassen bij het waterschap. 
 
Interviewer: 00:04:31 
Dat is ook wat ik naar aanleiding van de deskresearch gezien heb dat veel informatie over de 
inhoud gaat en niet zo zeer over het proces. Veel gaat over de voorzieningen en 
ontwikkelingen en relaties tussen de verschillende ontwikkelingen of voorzieningen. 
 
Respondent: 00:04:47 
En risico’s. 
 
Interviewer: 00:04:50 
Klopt. En dat ligt weer vast in een Project Initiatiedocument (PID) of in een Roadmap 
document. Maar we hebben dat proces nooit goed uitgewerkt in een schematische 
weergave om te zien wie doet wat en wie is waar verantwoordelijk voor. 
 
Respondent: 00:05:05 
Klopt. 
 
Interviewer: 00:05:06 
Enkel waar ik het in terugvind is, dat zien we ook zo in de matrix, is met name bij de 
afbakening van het PMO. Er is een document waarin het proces van het PMO beschreven is. 
Daarin staat dat de projectleider levert de PID aan bij het PMO, de PMO bespreekt dit met 
de projectmanager en daarmee komt er geld beschikbaar in afstemming met Financiën. Dat 
is het enige document waarin staat wie/wat doet. 
 
Respondent: 00:05:38 
En ook niet op het einde bij het afsluiten van het project? 
 
Interviewer: 00:05:43 
Nee. 
 
Respondent: 00:05:44 
Aan het einde van een project hebben we een decharge. Het is eigenlijk een moment 
waarbij het einde van een project gemarkeerd wordt en dit kunnen we zien als een 
procesafspraak. 
 
Interviewer: 00:05:58 
Het probleem is dat deze afspraken niet zijn vastgelegd en ook een van de constateringen 
van de deskresearch is. 
 
Interviewer: 00:06:14 
We door lopen zo de matrix. Op basis hiervan maak ik een geanonimiseerd verslag en ga ik 
verder met het uitvoeren van het onderzoek. 
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Interviewer: 00:06:27 
Wat is uw rol in relatie met IT-projectportfolio management? 
 
Respondent: 00:06:34 
Portfoliomanager in de vorm van opdrachtgever voor het uitvoeren van een aantal IT-
projecten. Ik vertel gewoon. Waar we naar kijken zijn ontwikkelingen die op het waterschap 
afkomen. Die ontwikkelingen, kort door de bocht verteld, vertalen we naar IT- en IV-
ontwikkelingen en wat betekent dit voor ICT en informatievoorziening van het waterschap. 
Ontwikkelingen die we zelf waarnemen en ontwikkelingen die vanuit de business aangereikt 
krijgen. De ontwikkelingen vertalen we naar een projectenportfolio genaamd de Roadmap. 
Mijn rol is opdrachtgever voor de projecten die in de Roadmap worden opgenomen en 
worden uitgevoerd. 
 
Interviewer: 00:07:40 
Ik heb gisteren van wat je beschrijft een schematische weergave gemaakt. Het schema 
wordt geladen. Het schema komt goed overeen met wat je vertelt.  
De organisatiedoelstellingen worden gecategoriseerd vertaald naar voorzieningen. Deze 
voorzieningen worden vertaald naar ontwikkelingen, daar volgt een blauwe plaat en een 
planning uit. De planning is op basis van plateaus (goud, zilver en brons) uitgewerkt. 
Al deze informatie wordt vastgelegd in de Roadmap. De Roadmap bestaat uiteindelijk uit 
projecten, die uiteindelijk een uitvoeringsplanning hebben. De voortgang en de planning 
van deze projecten worden bewaakt door het PMO. En projecten realiseert een voorziening. 
 
Respondent: 00:09:33 
Dit is veel completer dan dat ik het heb verteld, maar zo klopt het wel. En zeker het vertalen 
van de voorzieningen in een blauwe plaat. Het moet steeds landen in de architectuurplaat 
die we gemaakt hebben. En de planningen voor het volgen van de ontwikkelingen komen 
dan in de verschillende plateaus terecht. De Roadmap, correct wat je hier zegt, is eigenlijk 
een weg die we bewandelen steeds een aantal jaren voor uit. In de portfolioplanning kan je 
dan de voortgang op de blauwe plaat zien. Dat doen we nu al sinds 2015 voordat de fusie 
van de twee waterschappen had plaatsgevonden. 
 
Interviewer: 00:10:26 
Als we dan naar de matrix gaan, dan zien we in de verticale kolom de processen 
onderverdeeld in thema’s. Een proces heeft een procesbeschrijving, lees definitie met wat 
we onder een bepaald processtap verstaan. Op basis van de gevonden documentatie heb ik 
de naam van het document met bijbehorende paginanummer en context in de tabel 
toegevoegd welke refereert aan de processtappen. Maar dan zie dat ik er geen rollen aan 
toe kan kennen, omdat deze niet in de documenten beschreven zijn.  
 
Respondent: 00:11:27 
Van de rechterkolommen wil je vanuit de verschillende processtappen het RACI-model 
toepassen op de verschillende rollen? 
 
Interviewer: 00:11:48 
Ik licht het RACI-model toe. 
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Als we het RACI-model in ons achterhoofd meenemen bij het invullen van het model dan 
erkennen we dat we uitgangspunten hebben om het portfolio vorm te geven en wie doet 
dan wat bij het waterschap. 
Voor het Portfoliomanagementbeleid zie ik vanuit eerdere onderzoeken van Vogels en een 
vorige afstudeergroep dat de Portfolio review board, een groep van mensen/specialisten die 
samenzitten, zoals we dit ook bij het waterschap hebben ingericht. Zij stellen dus de 
uitgangspunten op voor de besluitvorming van portfoliomanagement. In dit geval is de 
Senior manager, de clustermanager IT de eindverantwoordelijke (accountable) hiervoor is. 
 
Respondent 00:13:02 
Bedoel je bij de Portfolio review board de projectleiders of is dit de club van mensen die 
deze ontwikkelingen vertalen naar projecten toe. 
 
Interviewer: 00:13:21 
Dat laatste. De IV-adviseurs zoals we het nu hebben ingericht. 
 
Respondent: 00:13:39 
Die rollen had je dus kunnen invullen? 
 
Interviewer: 00:13:43 
Niet vanuit de deskresearch, de documentanalyse. 
Enkel vanuit de ervaring die we hebben kunnen we het model aanvullen. 
 
Respondent: 00:14:02 
Maar dat zo dus een aanbeveling kunnen zijn dat we dit bij het waterschap beter moeten 
beschrijven. 
 
Interviewer: 00:14:14 
Bij de uitwerking van de architectuurproducten hebben we een aantal 
architectuurprocessen beschreven van bijvoorbeeld een IV-toets. Daarin hebben we ook 
opgenomen wie wat doet volgens, in overeenstemming met het RACI-model. Als we dat ook 
op die manier doen voor IT-projectportfolio zou dit heel goed aansluiten. 
 
Respondent: 00:14:37 
Ja, inderdaad. 
 
Interviewer: 00:14:47 
Integratie van bedrijfsprocessen. 
 
Respondent: 00:15:25 
De board wat wij de afgelopen maanden, jullie eigenlijk, hebben gedaan met de specialisten 
bij elkaar. Ik heb dat al vaker gezegd dat ik daar moeite mee heb dat de afstand tot de 
bedrijfsprocessen groot is mogelijk te groot is. Dat we te veel vanuit onze rol dit denken in 
te invullen. Als ik kijk naar de integratie van zou je eigenlijk een aantal rollen worden 
toegekend aan mensen in de processen zelf om die ontwikkelingen die wij zien en de 
vertaling die wij dan doen om dit in de toekomst integrale te gaan aanpakken. En dat 
moeten dan mensen zijn die verstand hebben van de bedrijfsprocessen, maar ook weten 
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waar wij mee bezig zijn. En dat zijn eigenlijk de mensen die nu onderdeel zijn van de 
Portfolio review board aangevuld met managers of specialisten vanuit de business. 
Daarmee concluderen we dat de huidige inrichting van de Portfolio review board te smal is. 
 
Interviewer: 00:17:08 
Hier kan je nog de afweging maken of de uitbreiding gezocht moet worden het verbreden 
van de bezetting van de Portfolio review board of dat een kolom toegevoegd moet worden 
met specialisten van een ander domein die hier input voor leveren. Ik ga dit in de uitwerking 
van het model verder vormgeven. 
 
Interviewer: 00:17:50 
Governance compliancetriggers. 
 
Respondent: 17:52 
Ik denk te weten wat hiermee bedoeld wordt. Wat hiermee bedoeld wordt is, is er een 
governance waardoor we niet alleen inhoudelijk naar de ontwikkelingen kijken en proberen 
daar een portfolio op de maken. Je noemt hier een wetswijziging, dat zijn eigenlijk 
ontwikkelingen die op ons afkomen. Persoonlijk denk ik dat we dit al doen zonder dat we dit 
hebben vastgelegd. Als we kijken hoe de portfolio nu tot stand komt, dan is het aan de ene 
kant goed dat het beeld gevuld worden door eigen ontwikkelingen die we zien binnen onze 
eigen organisatie. En dan doe ik het heel zwart-wit, en ontwikkelingen die vanuit het 
Waterschapshuis of door wetgeving op ons afkomt zoals bijvoorbeeld een wet 
Openbaarheid. Persoonlijk denk ik dat die complaincetriggers bij ons heel erg vorm krijgt 
door de relatie die we met het Waterschapshuis hebben. En daarmee kan het niet zo zijn 
dat we ontwikkelingen over het hoofd zien en ons daarmee gaan verrassen. Wordt dat 
hiermee bedoeld? 
 
Interviewer: 00:19:40 
Ja, gebeurtenissen buitenaf zoals veranderde wet- en regelgeving is veelal informatie die 
vanuit andere overleggremia (zoals het i-Platform) tot ons komt. De mensen die op dit 
moment onderdeel zijn van het Portfolio review board kunnen hier dus invulling aan geven 
van dit zijn ontwikkelingen waar we op moeten letten. 
 
Dan de volgende Governance processen. 
 
Respondent: 00:20:28 
Wordt hiermee het PMO bedoeld? 
 
Interviewer: 00:20:32 
Nee, dit zit nog voor de uitvoering van de projecten. 
 
Respondent: 00:20:46 
Dit hebben we nog niet geformaliseerd. Door de manier zoals we het nu doen door de 
bedrijfsdoelstellingen te vertalen naar voorzieningen en ontwikkelingen is er op dit moment 
geen centrale coördinatie dit in de gaten houdt. Dat missen we denk ik wel. Dat had jezelf 
ook geconstateerd? 
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Interviewer: 00:21:21 
Ja, dit is ook wat ik geconstateerd heb naar aanleiding van de documentanalyse. 
 
Interviewer: 00:21:25 
Het inrichten van de organisatie. 
 
Respondent: 00:21:39 
Ik denk dat we hier nog iets kunnen winnen. 
 
Interviewer: 00:21:42 
En winnen in de zin van? 
 
Respondent: 00:21:44 
Door dit beter in te richten en rollen toe te kennen. Een proces inrichten om te beoordelen 
of we compleet zijn, omdat we dit nu vooral sterk vanuit de beelden die de board heeft 
zonder dat dit getoetst wordt in de business en op een hoger niveau. De roadmap die we 
volgend jaar komt nu enkel tot stand vanuit de specialisten in de review board. En ik weet 
zeker dat het bestuur dit goedkeurt. We kunnen dit ondervangen door het inrichten van een 
organisatie die deze governance aangevuld met mensen uit de business. 
 
Interviewer: 00:23:14 
Het boordelen van de huidige situatie. 
 
Respondent: 00:23:24 
Ja, in relatie met het implementatieplan. Kan je dit toelichten? 
 
Interviewer 00:23:33 
Voordat je de gewenste situatie beschrijft, beschrijf je ook de huidige situatie waar het 
waterschap zich in bevindt. Op basis van de blauwe plaat beoordeel je wat er op dit 
moment operationeel is en wat daarmee ontbreekt om uiteindelijk de verandering te 
kunnen beschrijven. 
 
Respondent: 00:24:04 
Dat doen we op dit moment niet expliciet. De beoordeling van de huidige situatie is de 
inschatting wat de huidige review board op dit moment doet en daarmee beschrijft welke 
ontwikkelingen en daarmee veranderingen zijn. 
 
Interviewer: 00:24:26 
Het vertrekpunt is nu inderdaad de blauwe plaat. 
 
Respondent: 00:24:48 
Eigenlijk als je de matrix erlangs legt dan kom je steeds tot de conclusie dat het bij het 
waterschap op een smalle basis ingericht is hoe we al onze ontwikkelingen op baseren. Op 
eigen inschattingen die we maken waar we staan. En zelfs een eigen inschatting maken 
waar we over een aantal jaren moeten staan. 
 
Interviewer: 00:25:13 
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Het is nu inderdaad te veel vanuit de bril van IV/IT bekeken. 
 
Respondent: 00:25:21 
Niet helemaal. Ik denk dat de mensen een goed oog hebben van wat er speelt in de 
organisatie. We zitten niet meer op een eiland zoals dit 10 jaar geleden was. Maar op 
onderdelen wel nog veel te veel. En te weinig integraal met de business. 
 
Interviewer: 00:25:40 
En hoe wordt dan die huidige situatie gevalideerd? 
 
Respondent: 00:25:53 
Je doelt als we nu concluderen dat waar een proces nu staat en die ontwikkelingen komen 
eraan om hier vervolgens in te investeren, is het op dit moment zo dat we dit niet 
gezamenlijk afconcluderen en beoordelen waar we nu staan. Nee dat gebeurt niet. 
 
Veel dingen doen we goed, maar erg gecomprimeerd. Heel erg smal. 
 
Interviewer: 00:26:45 
Dat is inderdaad een goed conclusie. We willen te snel naar de inhoud, terwijl we het proces 
nog niet goed vastgelegd en ingericht hebben. En daarmee te smal redeneren en wel op 
onderdelen organisatiesensitiviteit laten zien, maar vanuit een eigen beeld. 
 
Respondent: 00:27:17 
Hoe meer we groeien als waterschap hoe belangrijker dit wordt. We zijn ondertussen 
gegroeid naar 400 medewerkers. In een kleine organisatie waar we vandaan komen is de 
roadmap ontstaan en dan kan je dit een beetje veroorloven. Hoe complexer het wordt hoe 
beter we dit moeten inrichten. 
 
Interviewer: 00:27:53 
Dat brengt ont tot het volgende punt het beoordelen van de volwassenheid van het IT-
projectportfolio management. 
 
Respondent 00:28:09 
Het is een beetje van een slager die zijn eigen vlees keurt. 
Het is niet volwassen genoeg. Ik denk dat er wel voldoende componenten inzitten dat we 
goed bezig zijn. Wat we net al constateerde dat we in de breedte, de integraliteit, niet 
volwassen genoeg zijn. 
 
Interviewer: 00:28:41 
Dan de verschillenanalyse, de Gap analyse. 
 
Respondent: 00:28:51 
We vallen een beetje in herhaling. Als we hier specifiek naar gaan kijken kom je ook tot de 
conclusie dat we zoals we het nu doen een noodzakelijk kwaad is, omdat er onvoldoende 
kennis bij de mensen uit de business aanwezig is om dit te kunnen vertalen en wat het dan 
betekend voor de informatievoorziening of ICT. Daar moeten we zeker in gaan investeren. 
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Het is ook niet voor niets dat wij de beoordeling doen voor de business. Er zit veel kennis 
over met wat ze met het proces willen bereiken. Ik die daar wel een beweging in komen, 
omdat de informatievoorziening steeds meer belangrijker wordt. 
 
Interviewer: 00:29:54 
De doelstellingen worden door de review board geformuleerd en komen voort uit het 
Waterbeheerplan. 
 
Respondent: 00:30:11 
Ik denk dat er heldere bedrijfsdoelstellingen zijn, die ook terug te vinden zijn in het 
Waterbeheerplan. Wat ook terecht wordt opgemerkt is dat deze doelstellingen op 
hoofdlijnen zijn en het als lastig ervaren wordt om deze doelstellingen te vertalen naar IV- 
en ICT-ontwikkelingen. Niet de afgeleide doelstellingen maar de bedrijfsdoelstellingen zijn 
wel allemaal (globaal) benoemd. 
 
Interviewer: 00:30:46 
Wordt dit ook teruggelegd bij de business? 
 
Respondent: 00:31:18 
In de nieuwe roadmap is dit wel aan de orde. 
Alleen de mensen vinden in de organisatie is een uitdaging. Maar we gaan het zeker via de 
manager terugleggen in de business en vragen om hierin mee te denken. 
 
Interviewer: 00:31:53 
Stelt het proces eisen aan deze doelstellingen? 
 
Respondent: 00:32:04 
Nee, de doelstelling als die al vertaald is naar eenheden of metrieken over wat wil je 
wanneer bereiken is dat alleen ingericht op waterdoelstellingen in de vorm van aantal 
kilometers te verbeteren waterkeringen, aantal aan te leggen waterbuffers, geld e.d. 
 
Interviewer: 00:32:43 
Als laatste onderdeel van dit thema is het samenstellen van het implementatieplan. 
Die is er wel… 
 
Respondent: 00:32:50 
Ja, er is voor de nieuwe roadmap een eerste aanzet gemaakt van een implementatieplan. 
 
Interviewer: 00:33:12 
Het volgende thema Plannen is aan de beurt. Het plannen van de investeringsstrategie. 
 
Respondent: 33:32 
Dit hebben we wel, zowel financieel als in tijd en capaciteit. Het plan wordt vertaald naar 
projecten waar financiële middelen voor beschikbaar zijn met een looptijd van 2 jaar. Dat is 
daarmee ook de strategie die we daarmee hanteren. 
 
Interviewer: 00:33:56 
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Het klopt dat financieel plan wordt voorgelegd aan een manager financiën of een adviseur 
financiën. 
 
Respondent: 00:34:00 
Als hij met het plan instemt dan wordt, omdat het een besluit van bestuur is, een 
besluitgenomen voor een periode van 2 jaar. 
 
Interviewer: 00:34:28 
Het plannen van de portfoliostructuur rekening houdend met vereisten of behoefte. 
Vanuit de behoefte wordt een planning opgesteld onderverdeeld naar goud, zilver en brons. 
Dus eigenlijk een grove planning in de tijd gezien. Daarbij is een structuur nodig. Bij het 
waterschap is dit de roadmap inclusief de blauwe plaat en de planning. Daarin zie je de 
samenhang en prioritering van de ontwikkelingen. 
 
Respondent: 00:34:37 
Ja, dat is er. 
 
Interviewer: 00:35:59 
Werkt het waterschap met sub portfolio’s? 
 
Respondent: 00:36:01 
Nee, de roadmap is niet onderverdeeld naar subportfolio’s. 
 
Interviewer: 00:37:05 
Het vullen van de portfolio is onderdeel van de STEP-methodiek. In de STEP-methodiek 
(Excel document) ga je de portfolio vullen aan de hand van de ontwikkelingen. 
 
Respondent: 00:37:53 
Dat is een traject wat jullie gedaan hebben. Het is wel steeds dezelfde groep die dit doet. 
 
Interviewer: 00:38:00 
Het zijn allemaal logische stappen die doorlopen worden met steeds dezelfde medewerkers. 
Bij het creëren zie je dat juist andere mensen bevraagt worden die input hiervoor leveren. 
 
Respondent: 00:38:26 
Dit is een terugkerend iets dat mensen uit de business niet gevraagd wordt om inhoudelijk 
mee te denken bij het vullen van de portfolio. Dat is wat we net ook geconstateerd hebben, 
dat dit een verbeterpunt is. 
Het identificeren van risico’s is ook wat er gedaan wordt binnen de STEP-methodiek, dat zit 
er duidelijk in. 
 
Het indelen van plateaus kan je ook zien als een metriek. Het meten van de doelstellingen 
zit er zeker in. Hoe bepalen wij dat we op een volgend plateau terecht zijn gekomen? 
Door het realiseren van een voorziening binnen een plateau, maar daar zit geen 
beoordelingscyclus achter die aantoonbaar maakt dat we op een ander plateau terecht zijn 
gekomen. 
 



 

57 
 

Interviewer: 00:41:40 
Op het moment dat het project is opgeleverd en een beheerorganisatie is ingericht, dan zijn 
we op een ander plateau terecht gekomen. 
 
Daarmee zien we ook dat de STEP-methodiek voorziet in het samenstellen van portfolio 
overzichten. 
 
Respondent: 00:41:58 
Dat klopt. Heel duidelijk. 
 
Interviewer: 00:42:11 
Het opstellen van de IT-projectportfolio is letterlijk de vertaling naar de roadmap. 
 
Respondent: 00:42:13 
Dat klopt. 
 
Respondent: 00:42:19 
Het meten en beoordelen van de individuele projecten gebeurt binnen het PMO. Maar hier 
wordt denk ik bedoeld om de totale ontwikkeling van de portfolio.  
Het continue meten van ontwikkelingen die van invloed zijn op de portfolio doen we op dit 
moment onvoldoende. Op 2 momenten binnen de roadmap doen we dit wel, dit is bij het 
afsluiten van de oude portfolio en het starten van een nieuwe portfolio. Dat is ook een 
verbeterpunt.  
Door meer meetpunten gedurende de looptijd van een portfolio zouden we dit moeten 
monitoren. Dat zijn niet alleen de afzonderlijke projecten, maar zeker de bijdrage van de 
totale portfolio. 
 
Interviewer: 00:43:33 
En daarmee ook het meten van de risico’s? 
 
Respondent: 00:43:40 
Ja, en daarmee ook de metingen naast de doelstellingen leggen. 
 
Interviewer: 00:43:59 
Daarmee gaan we naar het volgende thema Balanceren. 
 
Respondent: 00:44:21 
Het balanceren kan je enkel goed doen als je het beoordelen goed hebt ingericht. Ook 
hiervoor geldt dat we dit enkel op de twee meetmomenten uitvoeren. Alle processtappen 
welke onder dit thema staat gebeurt onvoldoende tot niet. 
 
Interviewer: 00:45:00 
Bij de beoordeling van de uitvoering komt het PMO in beeld. 
 
Respondent: 00:45:10 
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De beoordeling van het implementatieplan gebeurt door de projectleiders die de projecten 
uitvoeren welk in het PMO gevolgd kan worden. Maandelijks wordt de stand van zaken 
gerapporteerd. Dat gebeurt wel. 
 
Interviewer: 00:45:51 
Wordt hier ook sponsoren of het bestuur bij betrokken? 
 
Respondent: 00:46:01 
Nee. 
 
Interviewer: 00:46:18 
Onderdeel van het portfolio is het opstellen van een PID. In dit document ga je met een 
projectteam verder in op de details, samenhang, afhankelijken, geld en risico’s van het 
betreffende project. 
 
Respondent: 00:47:31 
Deze processtappen zijn allemaal onderdeel van de PID. Aan het einde van het project vindt 
een decharge plaats.  
 
Interviewer: 00:49:56 
Resources kun je toekennen aan IT en de business. 
 
Respondent: 00:49:59 
Wat we op dit moment doen met de financiële middelen is dat we het omdraaien. We 
zeggen niet wat we allemaal willen bereiken en daarbij de hoeveelheid aan financiële 
middelen koppelen. Maar beschikken over een bepaald hoeveelheid aan financiële 
middelen die we binnen die twee jaar kunnen uitgeven en dat is maatgevend voor de 
dingen die we doen. Uit ervaring blijkt dat we dit ook altijd uitgeven. 
Het toewijzen van de financiële resources is niet zo’n probleem om de ambitie leidend te 
maken t.o.v. het geld. Capaciteit van mensen is een ander probleem. De laatste jaren krijgen 
we hier meer grip op doordat mensen binnen het cluster de rol van projectleider kunnen en 
willen zijn. En dat we vanuit het budget externe capaciteit kunnen inhuren. Dat is een beetje 
standaard geworden. Het is een wisselwerking tussen hoe het geld uitgegeven wordt met 
eigen mensen of door het inhuren van externen. Wat we meer zouden moeten doen is dat 
we resources vanuit de business toegewezen krijgen. Niet zo zeer in geld, maar in capaciteit. 
Waar we nu mee bezig zijn is een claim neer te leggen bij de clustermanager voor de inzet 
van interne projectleiders. Redenerend dat het een intern project is en daarbij ook een 
interne projectleider bij hoort. Daar zit wel ontwikkeling in. 
 
Interviewer: 00:52:07 
Dan zijn we toegekomen aan het laatste thema Communicatie, het identificeren van de 
stakeholders. Wie maakt inzichtelijk welke stakeholders betrokken zijn. 
 
Respondent: 00:52:26 
In de PID worden de stakeholders per project in beeld gebracht op basis van een eigen 
inschatting. 
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Als het over communicatie binnen de afzonderlijke projecten als de totale portfolio gaat, 
dan schieten we daarin te kort. We hebben geen communicatieplan hiervoor. Technisch 
krijgen we veel voor elkaar, maar om dit vervolgens te laten landen in de organisatie, en 
daar is het communiceren zeker een onderdeel in is daar onvoldoende aandacht voor. En 
daarmee blijven de laatste twee processtappen leeg. 
 
Interviewer: 00:53:43 
Daarmee zijn we aan het eind gekomen en hebben we de hele matrix doorlopen. Heb jij nog 
vragen of wil je nog ergens op terugkomen? 
 
Respondent: 00:53:49 
Nee, ik vind het nogmaals goed om langs alle processtappen te lopen en het geeft mij meer 
inzicht in waar wij ons moeten gaan ontwikkelen. Graag wil ik het uiteindelijk resultaat 
bespreken met de mensen die op dit moment de roadmap vormgeven. Om samen te 
bepalen hoe we dit in de toekomst beter kunnen inrichten. 
 
Interviewer 00:54:32 
Dankjewel en bedankt voor je tijd. 
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Bijlage 10 Lokaal referentiemodel 
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Bijlage 11 Interviewprotocol – proefinterview 
 
Openingswoord 

• Dank dat respondent tijd vrij heeft gemaakt voor dit interview. 
• Mag het interview opgenomen worden? 

Doel en probleemstelling van het afstudeeronderzoek 
• Toelichting van het doel van het afstudeeronderzoek aan de Open Universiteit (OU) op basis 

van de centrale hoofdvraag: “Hoe dient binnen een organisatie IT-projectportfolio 
management (ITPPM) ingericht te worden in termen van processen, rollen, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden?”. 

• Uit de literatuur blijkt dat ondanks dat voor portfoliomanagement een wereldwijde 
standaard (PMI, 2017) is opgesteld, worstelen organisaties nog steeds met zaken als 
gedeelde resources en constante veranderingen in het portfolio (Martinsuo, 2013). De rol 
van portfoliomanagement zou cruciaal moeten zijn bij het effectiever en efficiënter plannen 
en beheersen van complexe projectlandschappen. Volgens (Koh, 2011) vormt het 
portfoliomanagement een uitdaging voor middenkader om hun processen, mensen en 
praktijken te beheren. 

 
Het afstudeeronderzoek tot nu toe 

• Aan de hand van een literatuuronderzoek is een kritische analyse uitgevoerd wat in de 
literatuur bekend is over ITPPM. 

• Het resultaat van het literatuuronderzoek is een overzicht van processen, rollen, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden (RACI-model) die binnen de ITPPM onderscheiden 
worden. 

• Als referentie is het theoretisch (referentiemodel) model van eerdere afstudeerstudenten 
kritisch geanalyseerd en met de medestudenten is middels een gezamenlijke ontwerpsessie 
het referentiemodel verbeterd. 

• Op basis van een documentanalyse is het lokale referentiemodel van de caseorganisatie 
opgesteld. 

• Dit lokale referentiemodel is middels een interview geverifieerd met de Portfoliomanager. 
Dit heeft geleid tot overeenkomsten en verschillen ten opzichte van het referentiemodel uit 
eerdere onderzoeken. 

 
Het interview 

• Het doel van het interview is of de geïdentificeerde processen, rollen, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden volledig en juist zijn. Is dit niet het geval, dan moet beargumenteerd 
worden welke gewijzigd of toegevoegd moeten worden. 

• Het interview is opgedeeld in de volgende onderdelen, namelijk: 
o Algemene vragen bedoeld ter controle of de respondent de persoon is met de juiste 

expertise; 
o Vragen over het afstemmen van een gezamenlijk begrippenkader en het hanteren 

van een gezamenlijk begrippenkader tijdens het interview; 
o Vragen met interactie over het lokale referentiemodel om vast te stellen of het 

model compleet is; 
o Afsluitende vragen ter afronding van het interview. 
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• Van het interview wordt een geanonimiseerd verslag gemaakt welke door de respondent 
beoordeeld wordt op een correcte weergave van de werkelijkheid. Bij goedkeuring wordt 
het verslag onderdeel van dit onderzoeksverslag. 

 
De interviewvragen 
 
Deel 1: Algemene vragen 

1.1 Welke functie oefent uit bij deze caseorganisatie? 
Toelichting Vraag ter verificatie wat de positie en verantwoordelijkheden zijn van de 

respondent. 
 

1.2 Wat is uw rol en verantwoordelijkheden in relatie tot ITPPM binnen deze 
caseorganisatie? 

Toelichting Welke concrete rol vervuld de respondent en welke verantwoordelijkheden 
heeft de respondent binnen ITPPM. 

 
1.3 Hoe lang vervult u deze rol? 
Toelichting De ervaring en duur bepalen van de respondent. 

 
1.4 Heeft u binnen deze caseorganisatie ook een andere rol gehad in relatie 

met ITPPM? 
Toelichting Nagaan of de respondent ervaring heeft met andere rollen. 

 
 
Deel 2: Afstemmen gezamenlijk begrippenkader 

2.1 Wat verstaat u onder IT-projectportfolio? 
Toelichting Vaststellen of het begrippenkader van IT-projectportfolio overeenkomt 

tussen de onderzoeker en de respondent. 
 

2.2 Welke overeenkomsten of verschillen constateert u tussen uw definitie en 
de definitie van dit onderzoek? 

Toelichting Vaststellen welke overeenkomsten of verschillen er zijn om zo een 
gezamenlijk begrippenkader te verkrijgen. 
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Deel 3: Interactie over IT-projectportfolio processen, rollen, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 

3.1 Welke processen komt u in de praktijk tegen i.r.t. IT-projectportfolio? 
Toelichting Vraag ter verificatie of de processen in het referentiemodel volledig zijn. 
3.1a Waarom of waarom niet vindt u dat de verschillende processen 

belangrijk/nuttig zijn? 
Toelichting Deelvraag om de achterliggende motivatie op vraag 3.1 te achterhalen. 

 
3.2 Welke rollen komt u in de praktijk tegen i.r.t. IT-projectportfolio? 
Toelichting Vraag ter verificatie of de rollen in het referentiemodel volledig zijn. 
3.2a Waarom of waarom niet vindt u dat de verschillende rollen 

belangrijk/nuttig zijn? 
Toelichting Deelvraag om de achterliggende motivatie op vraag 3.2 te achterhalen. 

 
3.3 Welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden komt u in de praktijk 

tegen i.r.t. IT-projectportfolio? 
Toelichting Vraag ter verificatie of de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het 

referentiemodel volledig zijn. 
3.3a Waarom of waarom niet vindt u dat de verschillende 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden belangrijk/nuttig zijn? 
Toelichting Deelvraag om de achterliggende motivatie op vraag 3.3 te achterhalen. 

 
 
Afsluiting 

4.1 Zijn er documenten beschikbaar die gerelateerd zijn aan ITTPPM? 
Toelichting Vraag ter verificatie of er additionele documenten beschikbaar zijn die de 

onderzoeker niet tot zijn beschikking had. 
 

4.2 Heeft u opmerkingen of vragen ten aanzien van dit onderwerp of het 
interview? 

Toelichting Afsluitende vraag om te beoordelen of de respondent alles heeft kunnen 
vragen. 
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Bijlage 12 Transscriptie interview lokaal referentiemodel (interview 
2) 
 
Datum: 16 november 2021 
Tijd: 09:00u 
Duur: 1:40 uur 
Methode: Microsoft Teams (WL Cloud) en iPhone dictafoon (iCloud) 
 
00:00:00 
Interviewer: Introductie 
 
Deel 1: Algemene vragen 
00:04:34 
Interviewer: Welke functie oefent u uit bij deze caseorganisatie? 
Respondent: Adviseur Informatievoorziening 
 
00:04:57 
Interviewer: Wat is uw rol en verantwoordelijkheden in relatie tot ITPPM binnen deze 
caseorganisatie? 
Respondent: Een medeopsteller van het portfolio vanuit de architectuur rol dat we kijken 
wat heeft de business nodig en wat moeten wij daarvoor doen vanuit informatievoorziening 
en samen met de andere IV-adviseurs en Senior IV-adviseurs een mooi plan voor neerleggen 
van wat we de komende jaren dan doen. Als het plan er ligt, we hebben een aantal keren 
een herijking uitgevoerd die ik voor het grootste gedeelte getrokken en samen met andere 
IV-adviseurs en Senior IV-adviseurs de inhoud ingevuld, maar een trekkende rol hierin. 
 
00:05:56 
Interviewer: Hoe lang vervult u deze rol? 
Respondent: Deze rol vervul ik al meerdere jaren. Sinds 2015. 
 
00:06:40 
Interviewer: Heeft u binnen deze caseorganisatie ook een andere rol gehad in relatie met 
ITPPM? 
Respondent: Heel breed. De rol als projectleider van een van de projecten, de rol als 
architecten en die van inhoudelijke adviseur en vakspecialist. 
 
Deel 2: Afstemmen gezamenlijk begrippenkader 
00:07:59 
Interviewer: Wat verstaat u onder IT-projectportfolio? 
Respondent: In vond het wel een aardige dat het begrippenkader als eerste in staat. Ik denk 
dat het goed is om deze als eerste af te pellen. Ook waar wij mee bezig zijn. Het viel mij op 
dat er IT-projectportfolio staat, dus de definitie gaat over het porfolio verhaal, waarbij IT 
voor Informatie Technologie staat. Wordt daarmee meer bedoelt het technische gedeelte 
van de informatievoorziening want ik zit veel meer op de IV (informatievoorziening) in zijn 
geheel. IT komt bij over als de technische tak ervan, dus meer vanuit de ICT kant. Ik ga er 
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van uit dat het dat niet is, omdat je de roadmap noemt. Maar als je het hebt over begrippen 
afstemmen dan klopt het dan dat het IV-component onderdeel is van IT-projectportfolio? 
 
Interviewer: Ja, dat klopt. Bij WL is de basis van IT-projectportfolio primair ingericht op 
Informatievoorziening waarbij onder andere (ICT) voorzieningen realiseert en beheerd 
worden. 
 
00:09:48 
Interviewer: Welke overeenkomsten of verschillen constateert u tussen uw definitie en de 
definitie van dit onderzoek? 
Respondent: Portfoliomanagement is ook gewoon een tak van sport, waarbij de definitie 
zoals die hier staat klopt. Je hebt een doelstelling als organisatie waar je iets voor moet 
doen. Je wilt veranderen naar dat doel toe, dat kan je doen door gaandeweg kleine stapjes 
te doen in de lijn en dan niet projecten ervan te maken. Wil je grotere dingen realiseren dan 
is het handiger om er een afgebakend projecten ervan te maken. En als je te veel projecten 
wilt uitvoeren, dan moet je een afwegingen maken wat ga ik wel en wat ga ik niet doen. Hoe 
kunnen ze in de juiste volgorde om er een goede lijn van te maken en qua prioritering van 
de projecten. Dat gedeelte vind ik projectportfolio management. Alles heeft er mee te 
maken met de resources, zoals dit ook in de definitie staat. Dus resources van menskracht 
en resources van financiën. Je kunt er een bak geld tegen aan gooien en mensen inhuren en 
dan kan je ook productie draaien. Je moet een juiste afweging maken tussen je 
doelstellingen en de menskracht die je daarvoor nodig hebt en hoeveel financiën heb je 
daarvoor nodig. 
 
Deel 3: Interactie over IT-projectportfolio processen, rollen, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 
 
00:16:17 
Respondent geeft toelichting op indeling en kleurengebruik van het lokaal model (Excel 
document). 
 
00:20:42 
Interviewer: De aanpak is om de totale tabel door te nemen en per processtap te 
beoordelen welke rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden er in de praktijk voor 
komen. 
Respondent: Dat is een goed aanpak om van boven naar beneden door het model te gaan. 
Portfoliomanagementbeleid. Mag ik kijken wat je uit de documentanalyse en het interview 
met de portfoliomanager hebt gehaald? 
Interviewer: Ja natuurlijk mag dat. 
Respondent: We hebben inderdaad gekeken naar de beleidsplannen, waarbij we de vorige 
keer ook workshops gehouden hebben. Nu hebben we dit erg smal en klein gehouden en 
daarbij is de business onvoldoende betrokken. De vorige keer hebben we wel geprobeerd 
om workshops te houden waarbij wel medewerkers vanuit de business deel hebben 
genomen. Om ook al input te dienen van wat we gaan doen en wat is onze opgave. Ik had 
zelf de ervaring dat het moeilijk was om de mensen uit de business inhoudelijk mee te 
nemen in de wereld van informatievoorziening. En dat er weinig toegevoegde waarde uit 
kwam boven op de beleidsplannen die we doorgeworsteld hadden. Misschien kwam dit 
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doordat de vorige roadmap vooral een karakter had van voorzieningen en applicaties 
neerzetten in relatie tot de fusie van de waterschappen. Met de huidige roadmap raak je de 
organisatie meer mee. En het afpellen van wat de opgave is voor de komende jaren. Ik ben 
van mening dat we dit smal hebben gedaan en kunnen we dat wel aardig. Ik ben ook van 
mening dat daar waar we nu mee bezig moeten zijn en bij het uitvoeren van projecten dit 
niet alleen kunnen doen. Als we kijken naar Data Governance dan is dat niet iets wat alleen 
bij ons cluster ligt. Het is uiteindelijk een organisatie keuze en hoe ver wil je daarin gaan. 
Daar moeten wij meer gaan faciliteren. Zij moeten hierin bepalen hoe ambitieus we hierin 
zijn. Dus dit is inderdaad beleidsplannen zoals het bestuur programma en de kadernota als 
uitgangspunt gebruiken. Inderdaad een klein clubje (Portfolio Review board) die responsible 
is en accountable bij de Senior managers. Vanuit de literatuur zijn dit de rollen? 
Interviewer: Niet alleen vanuit de literatuur, maar ook op basis van de deskresearch en het 
interview met de Portfoliomanager. 
 
00:24:04 
Interviewer: Integratie van het bedrijfsprocessen. 
Respondent: Ik denk voor het opstellen van portfolio management betrekken we de 
business nu niet, maar dat zouden we vele meer moeten doen. Ze moeten uiteindelijk wel 
affiniteit met de materie hebben en de lol ervan inzien. Die mensen hebben we tot nu toe 
niet gevonden. We roepen al jaren dat we vanuit de business voldoende en goede 
aanspreekpunten willen hebben. Helaas is hier onvoldoende invulling aangeven. Alleen 
vanuit Assetmanagement is er een goede aansluiting. 
 
00:28:46 
Interviewer: Governance compliance triggers 
Respondent: Dit is inderdaad vooral wat gebeurt er om ons heen waar we ons op moeten 
aanpassen. De huidige roadmap is nu van een bepaald abstractieniveau dat je nog alle 
kanten op kunt gaan. De leden van het portfolio review board nemen ook deel aan 
regionale en landelijke overleggremia waarbij veel aandacht is voor wet- en regelgeving en 
andere ontwikkelingen of koers die de waterschappen op gaan. De kennis hiervan nemen ze 
hierin mee. Ook bij het herijken van de roadmap die eens in de zoveel jaren uitvoeren en bij 
het opstellen van de PID staan we hierbij stil. Volgens mij doen we dit wel aardig. In de 
vorige roadmap hebben we in ieder tijdvak, dus per plateau, de wet- en regelgeving 
aangegeven. Dan hou je hem al vanuit de definitie al scherp, wat is dan in dat tijdvak 
geldend en waar moeten we dan aan werken. In de huidige roadmap zit het er minder 
uitgebreid in alleen bij Informatieveiligheid refereren we aan de BIO. 
 
00:31:00 
Interviewer: Governance processen 
Respondent: Dit hebben we inderdaad niet ingericht. Het enige wat we invullen is een 
stukje PMO en financieel beheer. Voor de rest is het heel mager.  
Interviewer: Heeft het toegevoegd waarde om dit wel te doen? 
Respondent: Ja. Ik heb al eerder aangegeven dat je een programmaplan naast je 
lijnmanagement moeten zetten. We hebben meerdere petten op. Zo is de Lijnmanager ook 
de Portfoliomanager. Dat zijn uiteindelijk twee verschillende rollen die je eigenlijk niet op 
een persoon wilt hebben. In de vorige roadmap is dit eens tegen het licht gehouden door 
het invullen van het 9-vlaksmodel van Maes. Alleen is het daarbij gebleven omdat er 
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onvoldoende capaciteit beschikbaar is in de organisatie. Deze discussie hebben we niet 
expliciet genoeg gevoerd. 
Interviewer: Zou je hier kunnen concluderen dat de Project review board accountable 
hiervoor zijn en de Senior manager accountable is? 
Respondent: De Portfolio review board zoals we te toepassen bij WL stelt enkel samen het 
portfolio op en volgen niet de voortgang van het portfolio. Ook het PMO is erg smal 
ingericht en legt alleen verantwoording af aan de Portfoliomanager en financiën. Het is dus 
niet zo dat we daar als brede groep in meegenomen worden of een taak of rol in hebben. 
Het goed om dit wel te organiseren.  
 
Interviewer: Komt doordat de output meer financieel gestuurd is dan op basis van doelen? 
Respondent: Ik denk dat het wel erg meespeelt. Heb het gevoel dat we in de organisatie en 
binnen IV te veel naar de financiële doelen kijken. Tijd is ook rekbaar. Of we inboeten aan 
de resultaten die we gaan halen dat weet ik niet. Maar hebben best veel realiseert. Niet alle 
projecten binnen de roadmap hebben we gerealiseerd, maar het geld is wel op. Een 
theoretisch kader is mooi, maar is de organisatie ernaar ingericht. Het is ook een 
cultuuraspect van de organisatie.  
 
00:37:44 
Interviewer: We komen tot de laatste processtap ‘Het inrichten van de organisatie’ binnen 
dit thema. 
Respondent: Ik denk dat we de organisatie onvoldoende ingericht hebben. We hebben wel 
voelsprieten uitgezet in de organisatie, dat is zeker een verbetering dan dat we hadden. 
Maar als je het hebt over de goverance van de processen of het inrichten van de 
organisatie. Dat je echt de rollen goed belegd voor het portfoliomanagement gedeelte dat 
weet ik niet. Ik zie dat jij vindt dat we dit wel hebben… 
 
Interviewer: Dat heeft inderdaad te maken dat we aanspreekpunten hebben per cluster en 
mensen invullingen geven aan het opstellen en vullen van het portfolio in de vorm van een 
Portfolio Review board. Ook hebben we een portfoliomanager, Senior manager en een PMO 
ingericht. Op onderdelen hebben we dit ingericht, maar het is niet zo ingericht zodat je het 
kan koppelen aan de governance processen. 
Respondent: Dat klopt. Ik vind het inrichten van een Portfolio Review board wel een 
aardige. Als we periodiek met de opstellers van de roadmap bij elkaar zitten om de 
voortgang van de totale portfolio te bespreken en te beoordelen of de roadmap bijgesteld 
moet worden. Er gebeurt meer gaandeweg waar we niks of onvoldoende mee doen. Daar 
zie ik zeker verbeter mogelijkheden. 
 
00:45:03 
Interviewer: Het beoordelen van de huidige situatie. Bij WL geeft de blauwe plaat de 
huidige situatie weer van onze voorzieningen en daarmee het vertrekpunt van onze 
portfolio. Op basis wat we uit de beleidsdocumenten halen vertalen we naar voorzieningen. 
 
Respondent: We hebben niet expliciet de as-is situatie in beeld. We hebben er wel een 
beeld van en dat iedereen daar wel een aardig beeld van heeft, omdat we best vaak met 
elkaar praten en dat neem je mee in de bepaling van ontwikkelingen in plateau’s kunnen we 
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aan en dat dit niet te grote brokkel worden. Op die manier hebben we het zeker 
meegenomen met de leden van de portfolio review board en de lijnmanager. 
 
00:48:32 
Respondent: Het valideren van de beoordeling van de huidige situatie doen we niet. Het is 
meer impliciet dan expliciet. 
Interviewer: Is daar wel behoefte aan? Voegt het iets toe? 
Respondent: Ik weet het niet. Met architectuur kun je ook doorschieten om de as-is situatie 
in beeld te brengen. En dat zal nooit af zijn omdat het altijd iets verandert. Beter kan je die 
schaarse tijd inzetten om naar je doelarchitectuur toe te werken of te ontwikkelen. Daarbij 
moet je wel reëel blijven om geen te grote broek aan te trekken. Maar volgens mij doen we 
dat wel. Of je het echt moet valideren, dat weet ik niet. Als je het theoretisch doet wel, dan 
moet je het allemaal erover eens zijn. 
Interviewer: Dan laat ik het voor nu leeg. 
 
00:49:32 
Interviewer: Het beoordelen van de volwassenheid van IT-projectportfolio management. 
Respondent: Dat doen we niet daar hebben we geen aandacht voor. 
Interviewer: Komt dit onderdeel niet terug in de volwassenheidstoets van Architectuur? 
Respondent: Daar staat wel iets over de aansluiting op de business. Hoe goed je daar bent. 
De architectuurtoets toets meer hoe jij je eigen werkt uitvoert. 
 
00:52:42 
Interviewer: De volgende processtap is de Gap-analyse en de beoordeling van 
competenties. 
Respondent: In de roadmap beschrijven we wel dat de beheerorganisatie op orde moet zijn 
en welke rollen en taken daarbij horen. We hebben er aandacht voor gehad, maar zijn er 
verder niet op door gegaan. Het is een gedwongen winkelnering. We hebben niet meer, dus 
we moeten het ermee doen. Nee, dat doen we niet. 
 
00:54:07 
Interviewer: Het definiëren van de doelstellingen. 
Respondent: Ik heb wel het idee dat we dat doen. Ja, de roadmap systematiek geeft daar 
voldoende invulling aan met de Portfolioreviewboard en de Senior manager, waarbij de 
klanten en gebruikers geconsulteerd worden. De voorgaande keren hebben we dit beter 
gedaan. Het zou nog iets strakker kunnen. 
 
00:55:05 
Interviewer: De volgende is het definiëren van proces metrieken. 
Respondent: Dat hebben we niet. We monitoren met het PMO wel de voortgang van de 
ontwikkelingen die moeten voldoen aan het behalen van de doelstellingen. We hebben 
geprobeerd om de doelstellingen van de organisatie te benoemen en dan af te pellen wat 
moeten wij dan doen vanuit informatievoorziening waar de maken. Vaak zijn het 
doelstellingen van de organisatie en niet van het resultaat van een roadmap ontwikkeling. 
Wij zetten iets neer wat rand voorwaardelijk is om een doelstelling kunnen behalen voor de 
organisatie, dus kunnen wij als IV ook niet echt die doelstellingen meten en moeten we de 
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IV-doelstellingen ertussen plakken. De doelstelling van uit IV is dan de doelstelling per 
plateau beschreven zijn. Dan meten we een soort van voortgang door het PMO in te vullen. 
Interviewer: In de beleidsplannen staat voor de uitvoeringsprojecten 
(dijkversterkingsprojecten of het aanleggen van regenwaterbuffers) metrieken benoemd, 
die je kunt monitoren. 
Respondent: Ja, voor IV moet je dan veel beter je doelstellingen SMART beschrijven wat we 
nu niet gedaan hebben. Nu leggen we via het PMO enkel de voortgang van het realiseren 
van projecten vast en kijken hoe ver het budget daarvoor is uitgeput op basis van de 
inschatting van de projectleider. 
 
01:00:16 
Interviewer: Het plannen van de investeringsstrategie. 
Respondent: Dat doen we qua investering zeker wel in afstemming met financiën. Dat is 
goed ingevuld in de matrix. 
 
01:00:49 
Interviewer: Het plannen van de portfoliostructuur. 
Respondent: We hebben een portfoliostructuur voor wat het waard is qua plannen. 
 
01:01:49 
Interviewer: Het plannen van de individuele subportfolio’s. 
Respondent: Nee, dat hebben we niet. We hebben de roadmap als portfolio waarbinnen we 
de projecten uitvoeren. De organisatie is niet naar qua grootte en omvang projecten dat we 
met subportfolio’s moeten werken. 
 
01:02:23 
Interviewer: Vullen van de portfolio. 
Respondent: Als je teruggrijpt naar de oorspronkelijke definitie dat je uit een veelheid aan 
projecten bepaald welke projecten ga je uitvoeren of niet. In feite doen we dit als we de 
roadmap opstellen. Het is niet zo dat gaandeweg de jaren allemaal projecten hebben. We 
definiëren alleen maar projecten die we nodig hebben. Het is dus niet zo dat we projecten 
hebben die afvallen. De rol van programmamanager hebben we niet en klanten/gebruikers 
en sponsoren betrekken we hier niet in. 
 
01:03:16 
Interviewer: Identificeren van risico's en het opstellen van verwachte resultaten. 
Respondent: Het identificeren van risico’s doen we per project en komt ook wel binnen de 
roadmap terug. De verwachte resultaten leggen we vast per project en binnen de roadmap. 
Veelal zijn het dezelfde risico’s m.b.t. beperkte resources waar uiteindelijk niks mee gedaan 
wordt. Ook hier hebben de rol van programmamanager niet en is het erg smal ingericht. 
Volgens het referentiemodel wordt hier de Programmamanager geconsulteerd, die wij bij 
het waterschap niet in die rol kennen.  
Interviewer: Dat klopt. Eerdere onderzoeken zijn bij andere bedrijven en overheden 
uitgevoerd en daarmee zie dat deze rol aanwezig is en voor dit onderdeel geconsulteerd 
wordt. Onze organisatie kent wel programmamanagers (bijv. Hoogwater 
beschermingsprogramma), maar niet binnen ons domein en daarmee is die rol niet binnen 
het ITPPM ingericht. 
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Respondent: Als je nou niet een hele grote organisatie bent dan kan je niet al die rollen 
afzonderlijk gaan invullen. Daar hebben we de mensen niet voor. 
 
01:03:16 
Interviewer: Definiëren/ verbeteren van Portfolio metrieken 
Respondent: Volgens mij doen we dit expliciet. We hebben wel wat ingericht zoals het 
toepassen van plateau’s. Het meten van de doelstellingen zit er zeker in, dus de voortgang 
van de PMO in tijd en geld.  
 
01:08:45 
Interviewer: Het samenstellen van portfolio overzichten. 
Respondent: Er is een totaaloverzicht (dashboards) waarin de PMO in terugkomen. 
 
01:09:06 
Interviewer: Opstellen IT-projectportfolio. 
Respondent: Dat is dan de roadmap. 
 
01:09:21 
Interviewer: Monitoren van ontwikkelingen. 
Respondent: Dat doen we impliciet. Dat is het wel of niet herijken van de roadmap. De IV-
adviseurs hebben periodiek overleg met de clustermanagers en nemen deel aan regionale 
en landelijke overleggroepen. Daar komt het e.e.a. uit terug. Onderling koppelen we dat 
terug binnen het taakveld IV-overleg. 
Interviewer: Het continue monitoren doen we niet. Toch? 
Respondent: Continue niet, maar als we de noodzaak er is dan nemen we het hierin mee. 
 
01:10:42 
Interviewer: Meten portfolio. 
Respondent: Nou nee, dat wordt onvoldoende gedaan.  
Interviewer: Heeft het wel een toegevoegde waarde om dit in te richten? 
Respondent: We werken met KPI’s in de organisatie en binnen IV niet. Ik denk dat het goed 
is om kritisch te zijn van wat geef je uit en wat levert het op. Dat kan scherper. 
 
01:11:38 
Interviewer: Vergelijking metingen met de doelstellingen. 
Respondent: Is gelijk wat in de vorige vraag ook als antwoord gegeven is, we hebben de 
ontwikkelingen gebaseerd op de organisatiedoelstellingen beschreven onderverdeeld naar 
plateau’s. Aan het eind van een project wordt een decharge gegeven en daarmee is er een 
vergelijking wat er gerealiseerd is met de doelstellingen. We hebben helaas de 
doelstellingen niet SMART geformuleerd. En daarbij wordt de Portfolio Review board niet bij 
betrokken enkel de Portfoliomanager. 
 
01:12:54 
Interviewer: Het identificeren van verfijningsopties 
Respondent: Dit is onderdeel van de roadmap systematiek. Daar hebben we het balanceren 
in meegenomen. Van wat moet eerst of later op basis van afhankelijkheden. Dit doen we 
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veelal aan de voorzijde, dus bij het opstellen van de roadmap en de herijking hiervan. Ook 
zit het impliciet in de PID en het PMO-voortgangsformulier. 
 
01:14:49 
Interviewer: Bepalen afwegingen 
Respondent: Nee, we wegen dit niet af door het toekennen van scores enkel op basis van 
onderlinge afhankelijkheden. 
 
01:14:57 
Interviewer: Selecteren/ goedkeuren van portfolio wijzingen 
Respondent: Er vindt geen portfoliowijzing tussentijds plaats. Bij de herijking van de 
roadmap trekken we het weer recht. 
 
01:15:45 
Interviewer: Doorvoeren van portfolio wijzingen 
Respondent: Dit komt alleen voor bij de herijking van de roadmap. 
 
01:16:22 
Interviewer: Beoordelen uitvoering implementatieplan 
Respondent: Dat is wat de Projectportfolio manager ook aangeeft is de stand van zaken 
rapporteren in het PMO op basis van de PID door de projectleider. Dit is zeer eenzijdig 
ingericht. De Project review board is hier niet in beeld. De PMO bewaakt de voortgang van 
de afzonderlijke projecten van de roadmap als implementatieplan en wordt niet met een 
brede club gedeeld. 
 
01:19:05 
Interviewer: Vergelijken prestatiebeoordelingen 
Respondent: Hoe presteren wij als organisatie op de uitvoering? Nee, dat doen we niet. Als 
we dit doen dan zouden we heel hard schrikken.  
Interviewer: Is dit dan een gewenste inrichting? 
Respondent: Als jij je scherp wilt houden en continue wilt verbeteren en willen leren, dan 
moeten we dit zeker gaan doen.  
 
01:20:40 
Interviewer: Beoordelingsverslag 
Respondent: Beoordelen doen we onvoldoende. Onderdeel hiervan is een PID, maar doen 
we niet de hele portfolio. De PID is enkel voor een project en dan ben je projectmatig aan 
het werken. 
Interviewer: Kunnen we hier concluderen dat we het op projectniveau doen en niet op 
portfolioniveau? 
Respondent: Ja, maar misschien zie ik dit onvoldoende omdat ik hier niet in betrokken ben. 
 
01:23:23 
Interviewer: Toewijzen resources (IT) 
Respondent: Financiële middelen zijn niet het probleem. Het toewijzen van capaciteit is een 
uitdaging, daarmee zie je direct dat mensen meerdere rollen vervullen. 
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01:23:34 
Interviewer: Toewijzen resources (Business) 
Respondent: Het toewijzen van de business doen we niet. Resources worden financieel 
allemaal prima geregeld. Daarmee is er ruimte voor het inhuren van externe capaciteit.  
Interviewer: Het toewijzen van resources uit de business doen we wel door een inschatting 
te maken hoeveel uren iemand voor het uitvoeren van taken binnen nodig heeft. Ook vanuit 
de PID is hier aandacht voor. Hier gaat de projectleider zelf shoppen wie hij of zij wil 
toevoegen aan het projectteam. 
Respondent: Dat is inderdaad wel zo. Ik vind dat resourcemanagement bij de lijnmanager 
hoort te liggen en niet bij de review board. Het PMO speelt hier ook geen rol in. 
 
01:32:34 
Interviewer: Identificeren stakeholders 
Respondent: In de PID worden de stakeholders benoemd en dat is per project en niet voor 
het portfolio. We hebben dit wel gedaan als voorbereiding op de fusie van de 
waterschappen (TWI) en dat is inmiddels alweer veroudert. We hebben dit nooit meer actief 
en actueel gehouden na de fusie (> 5 jaar). 
 
01:33:01 
Interviewer: Creëren communicatiepakketten 
Respondent: Het bepalen van richtlijnen voor een communicatiepakket hebben we niet. Dat 
is zeker iets waar we met de nieuwe roadmap aandacht voor moeten hebben. 
 
01:33:48 
Interviewer: Communiceren 
Respondent: Het communiceren beperkt zich nu tot het Taakveld IV-overleg. Daarbuiten 
vindt er geen communicatie plaats volgens een communicatieplan. 
 
Deel 4: Afsluitende vragen 
01:35:41 
Interviewer: Zijn er aanvullende documenten beschikbaar die gerelateerd zijn aan ITPPM? 
Respondent: Tijdens de voorbereidende werkzaamheden van de fusie (TWI) zijn ook 
roadmap documenten opgesteld. Deze waren opgeslagen op een externe locatie. Ik weet 
niet of deze bestanden duurzaam zijn opgeslagen of dat deze verloren zijn gegaan. Wellicht 
kun je nagaan of we deze bestanden nog hebben en of er bruikbare documenten bij zitten. 
 
01:37:23 
Interviewer: Heeft u opmerkingen of vragen ten aanzien van dit onderwerp of het 
interview? 
Respondent: Nee. We gaan vaak pragmatisch te werk. Het is goed om te kijken naar 
theorieën en modellen om te zien waar het ons kan helpen. 
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Bijlage 13 Interviewprotocol – aangepast 
 
Openingswoord 

• Dank dat respondent tijd vrij heeft gemaakt voor dit interview. 
• Mag het interview opgenomen worden? 

Doel en probleemstelling van het afstudeeronderzoek 
• Toelichting van het doel van het afstudeeronderzoek aan de Open Universiteit (OU) op basis 

van de centrale hoofdvraag: “Hoe dient binnen een organisatie IT-projectportfolio 
management (ITPPM) ingericht te worden in termen van processen, rollen, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden?”. 

• Uit de literatuur blijkt dat ondanks dat voor portfoliomanagement een wereldwijde 
standaard (PMI, 2017) is opgesteld, worstelen organisaties nog steeds met zaken als 
gedeelde resources en constante veranderingen in het portfolio (Martinsuo, 2013). De rol 
van portfoliomanagement zou cruciaal moeten zijn bij het effectiever en efficiënter plannen 
en beheersen van complexe projectlandschappen. Volgens (Koh, 2011) vormt het 
portfoliomanagement een uitdaging voor middenkader om hun processen, mensen en 
praktijken te beheren. 

 
Het afstudeeronderzoek tot nu toe 

• Aan de hand van een literatuuronderzoek is een kritische analyse uitgevoerd wat in de 
literatuur bekend is over ITPPM. 

• Het resultaat van het literatuuronderzoek is een overzicht van processen, rollen, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden (RACI-model) die binnen de ITPPM onderscheiden 
worden. 

• Als referentie is het theoretisch (referentiemodel) model van eerdere afstudeerstudenten 
kritisch geanalyseerd en met de medestudenten is middels een gezamenlijke ontwerpsessie 
het referentiemodel verbeterd. 

• Op basis van een documentanalyse is het lokale referentiemodel van de caseorganisatie 
opgesteld. 

• Dit lokale referentiemodel is middels een interview geverifieerd met de Portfoliomanager. 
Dit heeft geleid tot overeenkomsten en verschillen ten opzichte van het referentiemodel uit 
eerdere onderzoeken. 

 
Het interview 

• Het doel van het interview is of de geïdentificeerde processen, rollen, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden volledig en juist zijn. Is dit niet het geval, dan moet beargumenteerd 
worden welke gewijzigd of toegevoegd moeten worden. 

• Het interview is opgedeeld in de volgende onderdelen, namelijk: 
o Algemene vragen bedoeld ter controle of de respondent de persoon is met de juiste 

expertise; 
o Vragen over het afstemmen van een gezamenlijk begrippenkader en het hanteren 

van een gezamenlijk begrippenkader tijdens het interview; 
o Vragen met interactie over het lokale referentiemodel om vast te stellen of het 

model compleet is; 
o Afsluitende vragen ter afronding van het interview. 
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• Van het interview wordt een geanonimiseerd verslag gemaakt welke door de respondent 
beoordeeld wordt op een correcte weergave van de werkelijkheid. Bij goedkeuring wordt 
het verslag onderdeel van dit onderzoeksverslag. 

 
De interviewvragen 
 
Deel 1: Algemene vragen 

1.1 Welke functie oefent u uit bij deze caseorganisatie? 
Toelichting Vraag ter verificatie wat de positie en verantwoordelijkheden zijn van de 

respondent. 
 

1.2 Wat is uw rol en verantwoordelijkheden in relatie tot ITPPM binnen deze 
caseorganisatie? 

Toelichting Welke concrete rol vervuld de respondent en welke verantwoordelijkheden 
heeft de respondent binnen ITPPM. 

 
1.3 Hoe lang vervult u deze rol? 
Toelichting De ervaring en duur bepalen van de respondent. 

 
1.4 Heeft u binnen deze caseorganisatie ook een andere rol gehad in relatie 

met ITPPM? 
Toelichting Nagaan of de respondent ervaring heeft met andere rollen binnen ITPPM. 

 
 
Deel 2: Afstemmen gezamenlijk begrippenkader 

2.1 Wat verstaat u onder IT-projectportfolio? 
Toelichting Vaststellen of het begrippenkader van IT-projectportfolio overeenkomt 

tussen de onderzoeker en de respondent. 
 
Definitie onderzoek: 
Een IT-projectportfolio wordt door (Frey, 2014) gedefinieerd als een groep 
van IT-projecten die, in overeenstemming met de organisatiestrategie 
gedurende de hele levenscyclus van het portfolio, geselecteerd zijn uit een 
groter aantal potentiële IT-projecten en beheerd worden door een aparte 
organisatie die strijden om dezelfde schaarse resources. 
 
De definitie van (Frey, 2014) wordt als basis voor dit onderzoek gehanteerd. 
De definitie is het meest compleet, omdat er een gebalanceerde selectie 
van projecten plaatsvindt en niet alle IT-projecten uitgevoerd kunnen 
worden binnen de levenscyclus van het portfolio. 

 
2.2 Welke overeenkomsten of verschillen constateert u tussen uw definitie en 

de definitie van dit onderzoek? 
Toelichting Vaststellen welke overeenkomsten of verschillen er zijn om zo een 

gezamenlijk begrippenkader te verkrijgen. 
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Deel 3: Interactie over IT-projectportfolio processen, rollen, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 

3.1 Waarom denkt u dat de procestap ‘Het valideren van de beoordeling van 
de huidige situatie’ niet voorkomt binnen het IT-PPM van de 
caseorganisatie? 
 
Waarom denkt u dat de procestap ‘Beoordelen volwassenheid IT-portfolio 
management’ niet voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
 
Waarom denkt u dat de procestap ‘Gap-analyse en beoordeling 
competenties’ niet voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
 
Waarom denkt u dat de procestap ‘Definiëren proces metrieken’ niet 
voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
 
Waarom denkt u dat de procestap ‘Plannen individuele subportfolios’ niet 
voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
 
Waarom denkt u dat de procestap ‘Monitoren van ontwikkelingen’ niet 
voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
 
Waarom denkt u dat de procestap ‘Meten portfolio’ niet voorkomt binnen 
het IT-PPM van de caseorganisatie? 
 
Waarom denkt u dat de procestap ‘Vergelijken metingen met de 
doelstellingen’ niet voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
 
Waarom denkt u dat de procestap ‘Bepalen van afwegingen’ niet 
voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
 
Waarom denkt u dat de procestap ‘Selecteren/ goedkeuren portfolio 
wijzigingen’ niet voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
 
Waarom denkt u dat de procestap ‘Doorvoeren Portfolio wijzigingen’ niet 
voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
 
Waarom denkt u dat de procestap ‘Vergelijken prestatiebeoordeling’ niet 
voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
 
Waarom denkt u dat de procestap ‘Creëren communicatiepakketten’ niet 
voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
 
Waarom denkt u dat de procestap ‘Communiceren’ niet voorkomt binnen 
het IT-PPM van de caseorganisatie? 

 
3.2 Waarom denkt u dat de rol van Programmamanager niet voorkomt binnen 

het IT-PPM van de caseorganisatie? 
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Waarom denkt u dat de rol van Projectmanager niet voorkomt binnen het 
IT-PPM van de caseorganisatie? 
 
Waarom denkt u dat de rol van Enterprise Architecture groep niet 
voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
 
Waarom denkt u dat de rol van Leveranciers/ business partners niet 
voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
 
Waarom denkt u dat de rollen van Klanten/ gebruikers en Sponsoren in de 
processtap ‘Vullen van de portfolio’ niet voorkomt binnen het IT-PPM van 
de caseorganisatie? 
 
Waarom denkt u dat de rollen van Klanten/ gebruikers en Sponsoren in de 
processtap ‘Identificeren van risico's en het opstellen van verwachte 
resultaten’ niet voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
 
Waarom denkt u dat de rol van Sponsoren in de processtap ‘Definiëren/ 
verbeteren van Portfolio metrieken’ niet voorkomt binnen het IT-PPM van 
de caseorganisatie? 
 
Waarom denkt u dat de rol van Financieel manager in de procestap 
‘Beoordelingsverslag’ niet voorkomt binnen het IT-PPM van de 
caseorganisatie? 
 
Waarom denkt u dat de rol van Portfolio review board in de procestap 
‘Toewijzen resources (IT)’ niet voorkomt binnen het IT-PPM van de 
caseorganisatie? 
 
Waarom denkt u dat de rol van Project portfolio management office in de 
procestap ‘Toewijzen resources (Business)’ niet voorkomt binnen het IT-
PPM van de caseorganisatie? 
 
Waarom denkt u dat de rol van Portfolio review board in de procestap 
‘Identificeren stakeholders’ niet voorkomt binnen het IT-PPM van de 
caseorganisatie? 

 
 
 
Afsluiting 

4.1 Zijn er aanvullende documenten beschikbaar die gerelateerd zijn aan 
ITPPM? 

Toelichting Vraag ter verificatie of er additionele documenten beschikbaar zijn die de 
onderzoeker niet tot zijn beschikking had. 
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4.2 Heeft u opmerkingen of vragen ten aanzien van dit onderwerp of het 
interview? 

Toelichting Afsluitende vraag om te beoordelen of de respondent alles heeft kunnen 
vragen. 
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Bijlage 14 Transscriptie interview lokaal referentiemodel (interview 
3) 
 
Datum: 24 november 2021 
Tijd: 13:00u 
Duur: 1:30 uur 
Methode: Microsoft Teams (WL Cloud) en iPhone dictafoon (iCloud) 
 
00:00:00 
Interviewer: Introductie 
 
Deel 1: Algemene vragen 
00:06:29 
Interviewer: Welke functie oefent u uit bij deze caseorganisatie? 
Respondent: Senior Adviseur Informatievoorziening. 
 
00:06:42 
Interviewer: Wat is uw rol en verantwoordelijkheden in relatie tot ITPPM binnen deze 
caseorganisatie? 
Respondent: In de rol van portfolio review board (het samenstellen van de portfolio) en 
Projectleider. 
 
00:07:00 
Interviewer: Hoe lang vervult u deze rol? 
Respondent: Bij dit waterschap is dit sinds de 2e helft van 2015. 
 
00:07:38 
Interviewer: Heeft u binnen deze caseorganisatie ook een andere rol gehad in relatie met 
ITPPM? 
Respondent: In de beginfase bij het opzetten van IT-Portfolio bij het waterschap heb ik 
meerdere rollen gehad. Je bent in de rol als beleidsmaker en Architect betrokken bij het 
vormgeven van het portfolio en de methodiek ervan. Bij het delen van het portfolio als IV-
adviseur en uitvoering van projecten als Projectleider. Op onderdelen ben ik nu ook 
betrokken bij de budgetbewaking. 
 
Deel 2: Afstemmen gezamenlijk begrippenkader 
00:09:01 
Interviewer: Wat verstaat u onder IT-projectportfolio? 
Respondent: De definitie die je in het onderzoek hanteert sluit naadloos aan op onze 
roadmap Informatievoorziening. We hebben de roadmap niet voor niets zo ingestoken, 
omdat we denken dat een portfolio er ook zo zou moeten uitzien en hebben we het zo in de 
praktijk gebracht. Op hoofdlijnen komt het erop neer dat je een roadmap samenstelt op 
basis van organisatiedoelen en deze in de tijd gezien uitvoert. De doelstellingen zijn in 
beweging omdat je niet alleen een missie en een visie hebt, maar ook bestuurlijke kaders 
hebt die om de vier jaar wisselen. Ook is de organisatie en de omgeving in beweging waar je 
rekening mee moet houden. 
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00:11:08 
Interviewer: Welke overeenkomsten of verschillen constateert u tussen uw definitie en de 
definitie van dit onderzoek? 
Respondent: Geen. 
 
Deel 3: Interactie over IT-projectportfolio processen, rollen, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 
 
Rollen 
00:18:42 
Interviewer: Waarom denkt u dat de rol van Programmamanager niet voorkomt binnen het 
IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: Ik denk dat die wel voorkomt. Dat de Clustermanager hier de 
programmamanager is. 
Interviewer: Ik heb de Clustermanager in deze matrix de rol van Portfoliomanager 
toebedeeld, dit omdat hij een portfolio managet en niet een programma. Daarbij is een 
programma eindigend als het doel gerealiseerd is en dat is hier niet van toepassing. 
Respondent: dat is een logische invulling met een kleine kanttekening dat de 
Clustermanager de portfolio hoog over managet en bij de samenstelling van het portfolio 
geven de IV-adviseurs daar invulling aan. De Clustermanager is in ieder geval 
verantwoordelijk voor het portfolio. 
Interviewer: De groep informatieadviseurs vormt het Portfolio review board en geven 
invullen aan de totstandkoming van het portfolio zoals in de matrix te zien is, waarbij de 
Portfoliomanager verantwoordelijk hiervoor is. Wat je in de matrix af kunt lezen is dat de 
clustermanager meerdere rollen vervult. 
Respondent: Dat klopt. Als we een grotere organisatie waren geweest of het anders hadden 
ingericht, dan waren de rollen breder in de organisatie belegt. 
 
00:23:21 
Interviewer: Waarom denkt u dat de rol van Projectmanager niet voorkomt binnen het IT-
PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: Hebben we dan een verschil tussen projectmanager en projectleider? Hoe zie 
jij het dan welke rol de projecten leidt? 
Interviewer: De IV-adviseurs die de projecten begeleiden zijn onderdeel van de rol 
Projectteam. Zij voeren samen met de andere teamleden de projecten uit. Een 
projectmanager managet enkel het project en geeft veel meer invulling aan het 
procesmatige deel i.p.v. een inhoudelijke zoals wij het hebben ingericht. 
Respondent: We hebben ook een aantal projecten binnen de roadmap waar we een externe 
projectleider op zetten. En natuurlijk zit hij altijd wel op de inhoud, maar rapporteert zoals 
iedere projectleider aan het PMO de voortgang in tijd en geld. 
Interviewer: Ik zal dit onderdeel meenemen in de verdere uitwerking van het onderzoek. 
 
00:26:57 
Interviewer: Waarom denkt u dat de rol van Enterprise Architecture groep niet voorkomt 
binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
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Respondent: De architecten bij ons waterschap zijn werkzaam bij ons cluster, binnen het IV-
domein, en daarmee hebben we enkel IV Architecten en nog geen Enterprise Architect of 
domein architect. We hebben wel een Enterprise Architect maar wordt ingevuld door IV-
architecten. 
 
00:27:54 
Interviewer: Waarom denkt u dat de rol van Leveranciers/ business partners niet voorkomt 
binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: Ik vraag me af of deze niet voorkomt en dat verschilt zeker per project. Als we 
als voorbeeld het project van de implementatie van het zaaksysteem nemen, dan bepaalt 
de leverancier voor bijna de helft de projectplanning. Leveranciers zijn zeker betrokken bij 
de uitvoering van de projecten, of het business partners zijn weet ik niet. 
Interviewer: Nu we het er zo over hebben stellen we de roadmap op onder begeleiding van 
een extern bureau en daarmee is de rol wel aanwezig. 
 
00:33:35 
Interviewer: Waarom denkt u dat de rollen van Klanten/ gebruikers en Sponsoren in de 
processtap ‘Vullen van de portfolio’ niet voorkomt binnen het IT-PPM van de 
caseorganisatie? 
Respondent: Op kleine schaal gebeurt dit wel. Bij het vertalen van het waterbeheerplan 
hebben we contact met de opstellers van dit plan, zodat we er vragen over kunnen stellen. 
Dat is zeker geen volwassen invulling, maar het is niet zo dat ze helemaal niet geconsulteerd 
worden. In theorie is het belangrijk dat dit gedaan wordt, alleen zien we dat het weinig 
toegevoegde waarde heeft. Het lastige hierin is dat je van iets abstract iets smart moet 
maken. Als ze daar goed in waren, dan hadden ze de doelen meer smart gemaakt. Naar mijn 
weten zijn wij het enige cluster die deze vertaling maakt. 
Interviewer: Zou het dan wenselijk zijn als de organisatie de doelen meer smart beschrijven? 
Respondent: Het vertalen naar een bepaalde discipline, zoals naar Financiën, 
Informatievoorziening zal toch door Adviseurs van dat cluster gedaan moeten worden. Aan 
de andere kant is het interessant om te kijken of de resultaten die bereikt moeten worden 
met de ondersteunende middelen of zij hetzelfde beeld hierbij hebben met de 
ondersteunende middelen.  
 
00:41:44 
Interviewer: Waarom denkt u dat de rollen van Klanten/ gebruikers en Sponsoren in de 
processtap ‘Identificeren van risico's en het opstellen van verwachte resultaten’ niet 
voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: Dat is wat we op dit moment niet doen, maar is wel erg verstandig om dit te 
gaan doen. Juist omdat we niet goed zijn met het inschatten van de risico’s en des te meer 
redenen om ze te consulteren. Er zijn ergere risico’s te bedenken dan enkel het uitlopen van 
de planning en financiële middelen. 
 
00:42:39 
Interviewer: Waarom denkt u dat de rol van Sponsoren in de processtap ‘Definiëren/ 
verbeteren van Portfolio metrieken’ niet voorkomt binnen het IT-PPM van de 
caseorganisatie? 
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Respondent: Dat is bijna hetzelfde antwoord als de vorige vraag. Het niet goed inschatten 
van de risico’s kunnen we deels opvangen door ze te consulteren. In dit geval om het smart 
maken daarvan zijn we het nu uit de duim aan het zuigen om het smart te krijgen. Het heeft 
nu vaak geen inhoudelijke onderbouwing. Als je kijkt naar de ontwikkelingen die we 
noemen per plateau. Het is belangrijk voor de methodiek van werken dat die smart zijn. Als 
voorbeeld dat het 2e plateau beschrijft dat je 20 zaaktypen gaat beschrijven. Waarom 20? 
Gewoon dat het een haalbaar aantal is, maar er is niemand vanuit het proces die deze 
behoefte uitgesproken heeft. Daar ligt een groot verbeterpunt. 
 
00:44:59 
Interviewer: Waarom denkt u dat de rol van Financieel manager in de procestap 
‘Beoordelingsverslag’ niet voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: Ik heb geen idee hoe we dit nu georganiseerd hebben. We doen het niet op 
portfolioniveau, maar op projectniveau. Je kunt ze natuurlijk aan elkaar knopen en dan heb 
je ook de totale portfolio.  
 
00:48:32 
Interviewer: Waarom denkt u dat de rol van Portfolio review board in de procestap 
‘Toewijzen resources (IT)’ niet voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: Met de planningspoker vul de je capaciteitsplanning in op basis van een 
schaalverdeling en daarmee doe je de capaciteitsplanning en budget bepalen op 
portfolioniveau met de leden van de portfolio review board (dus de groep IV-adviseurs). Dit 
is wel op hoofdlijnen. Bij het opstellen van de PID scherpt het projectteam dit verder aan. 
 
00:52:17 
Interviewer: Waarom denkt u dat de rol van Portfolio review board in de procestap 
‘Identificeren stakeholders’ niet voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: We hebben nu geen sessie belegt om de stakeholders in beeld te brengen wat 
we wel in 2015 als voorbereiding op de fusie wel hebben gedaan. We hebben ze wel in 
beeld, maar niet gecategoriseerd en vastgelegd. We weten dat de omgeving bestaat uit 
burgers, bedrijven en ketenpartners en dat we een bestuur, cluster en gebruikers hebben. 
In hoeverre wil je daar stakeholdersmanagment op los laten? Het zijn zeker doelgroepen 
voor de projecten, maar op portfolioniveau wat wil je hiermee bereiken. Nu doen we de 
vertaling zelf, maar als je dit door de verschillende stakeholders laat doen, dan heeft het 
zeker een toegevoegde waarde. 
 
00:55:21 
Interviewer: Waarom denkt u dat de procestap ‘Het valideren van de beoordeling van de 
huidige situatie’ niet voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: Als je bedoelt het bijstellen op een veranderde omgeving vindt dit voor een 
groot deel in de projecten plaats. En je hebt natuurlijk de herijking van de roadmap, dat 
hebben we tot nu toe maar 1x gedaan. Maar ik weet zeker dat we in de toekomst de 
herijking vaker gaan doen, dat we toe gaan naar een cyclus van roadmap – herijken 
roadmap - roadmap. Dus uiteindelijk doen we het wel op portfolioniveau bij een herijking. 
 
00:57:49 
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Interviewer: Waarom denkt u dat de procestap ‘Beoordelen volwassenheid IT-portfolio 
management’ niet voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: Per voorziening hebben we plateau’s gedefinieerd die de volwassenheid 
aangeven. Om die volwassenheid te bereiken voer je projecten uit. Je kunt op ieder moment 
een dwarsdoorsnede maken om je volwassenheid van je portfolio te beoordelen. 
 
00:59:51 
Interviewer: Waarom denkt u dat de procestap ‘Gap-analyse en beoordeling competenties’ 
niet voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: Nee, die voeren we niet uit. Uiteindelijk kan het voor het waterschap een 
toegevoegde waarde hebben. De resultaten uit het portfolio zijn randvoorwaardelijk voor 
de doelstellingen van de organisatie. Daarmee is het voor ons lastig om te meten wat we 
doen. We kunnen zeker een gap-analyse uitvoeren op basis van wat we ons hebben 
voorgenomen en het resultaat. 
 
01:02:17 
Interviewer: Waarom denkt u dat de procestap ‘Definiëren proces metrieken’ niet 
voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: Dat hebben we niet. We houden de voortgang (financiën, tijd en risico’s) van 
de projecten in de gaten, maar veel verder dan dat gaat het niet. 
 
01:06:24 
Interviewer: Waarom denkt u dat de procestap ‘Plannen individuele subportfolios’ niet 
voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: Binnen het IV-domein hebben we enkel een portfolio, dat is de roadmap. 
 
01:07:30 
Interviewer: Waarom denkt u dat de procestap ‘Monitoren van ontwikkelingen’ niet 
voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: Het monitoren suggereert dat we er continue mee bezig zijn omdat je een 
bepaalde systematiek ingericht hebt. Het is de taak van de IV-adviseur om aanraking met de 
business te behouden en in dat optiek monitoren we dat altijd. Ook al hadden we geen 
portfolio dan monitoren we dat.  
 
01:08:32 
Interviewer: Waarom denkt u dat de procestap ‘Meten portfolio’ niet voorkomt binnen het 
IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: Alleen bij ernstige risico’s doen we dit als de planning of het budget uit zijn 
voegen gaat lopen. Dit is niet iets structureels wat we doen.  
 
01:10:17 
Interviewer: Waarom denkt u dat de procestap ‘Vergelijken metingen met de 
doelstellingen’ niet voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: Dat heeft twee redenen, namelijk de organisatie doelstellingen zijn niet SMART 
genoeg beschreven en de projecten realiseren niet die organisatie doelstellingen. Onze 
projecten dragen eraan bij of zijn randvoorwaardelijk voor het bereiken van de 
doelstellingen.  
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01:13:08 
Interviewer: Waarom denkt u dat de procestap ‘Bepalen van afwegingen’ niet voorkomt 
binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: De omvang van een bepaalde ontwikkeling doen we wel met een 
capaciteitspoker. In de STEP methodiek zit een rekenblad met formules waar aan de hand 
van scores de afweging bepaald wordt. In de formule zit een weging in op basis van de 
verschillende input.  
Ik weet niet zeker of we de variabelen zelf bepaald hebben of deze al in de formule 
aanwezig zijn. De laatste keer dat we dit gedaan hebben was in 2016 bij het opstellen van 
de huidige roadmap. Voor de komende roadmap moet dit nog gedaan worden 
 
01:15:22 
Interviewer: Waarom denkt u dat de procestap ‘Selecteren/ goedkeuren portfolio 
wijzigingen’ niet voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: Alle wijzigingen zijn formeel afgestemd. Er zijn projecten benoemd die nog 
geen projectleider hebben of andere zaken die gebeuren tijdens de uitvoeren die leiden tot 
aanpassing van het portfolio. Het is geen formeel proces. Zoals we het nu doen werkt het 
ook.  
 
01:16:44 
Interviewer: Waarom denkt u dat de procestap ‘Doorvoeren Portfolio wijzigingen’ niet 
voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: Dat is een hele interessante. We voeren best veel wijzingen door, maar in 
hoeverre dit ook in de matrix bijgewerkt wordt van alles wat er gaandeweg gebeurt dat 
denk ik niet. Daarmee accepteer je alle wijzingen, maar werk je het totaal plaatje niet bij. En 
dat is zeker riskant. De matrix is gemaakt om het daarin bij te houden. Dit is zeker een 
verbeterpunt. 
 
01:19:02 
Interviewer: Waarom denkt u dat de procestap ‘Vergelijken prestatiebeoordeling’ niet 
voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: Als je geen prestatiebeoordeling hebt, dan kan je die ook niet vergelijken. Ik 
dat het daar wel op neer komt. Maar komt wel voor bij de herijking of opstarten van de 
roadmap maar daar wordt een financieel manager niet bij betrokken.  
 
01:20:53 
Interviewer: Waarom denkt u dat de procestap ‘Creëren communicatiepakketten’ niet 
voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: Klopt. Bij de vorige roadmap hadden we dit wel gedaan. Voor het opstellen van 
een communicatieplan heb je ook communicatieadviseurs nodig. Als die geen medewerking 
hieraan verlenen of het plan te hoog over is heb je niks. Het krijgt onvoldoende aandacht 
omdat er te weinig capaciteit op zit en gebrek aan expertise.  
 
01:23:58 
Interviewer: Waarom denkt u dat de procestap ‘Communiceren’ niet voorkomt binnen het 
IT-PPM van de caseorganisatie? 
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Respondent: Het is zeker belangrijk om te communiceren, maar de afgelopen jaren hebben 
we gemerkt dat de organisatie de gepubliceerde onderwerpen op EEF niet leest. De 
portfolio staat laag op de interesse schaal van de medewerker. 
 
Deel 4: Afsluitende vragen 
 
01:24:55 
Interviewer: Zijn er aanvullende documenten beschikbaar die gerelateerd zijn aan ITPPM? 
Respondent: De lijst met documenten is zeer compleet officiële documentatie van de input, 
de voorbereiding en het vaststellen van de roadmap. Wat ik hier niet in zie, en dat bevestigt 
ook een aantal constateringen uit je onderzoek, is dat het aan de voorkant goed 
gedocumenteerd is maar het procesmatige deel met de invulling van een RACI-matrix niet 
goed gedocumenteerd is. Voor een groot deel zou je een aantal ontbrekende onderdelen uit 
de werkdocumenten kunnen afleiden. Ik zou hier zeker het Project Initiatie document (PID) 
en een voorbeeld van de registratie van de voortgang aan het PMO opnemen. Dan weet je 
wat er gerapporteerd is en aan wie. Dat de Portfoliomanager dit goedgekeurd heeft en 
daarmee het proces eruit kunt herleiden. Het zijn geen formele vastleggingen, maar het 
geeft wel een goed beeld. 
Interviewer: Goede aanvulling. Neem ik mee. 
 
01:26:58 
Interviewer: Heeft u opmerkingen of vragen ten aanzien van dit onderwerp of het 
interview? 
Respondent: Nee, ik denk dat het interview volledig is geweest in de vragen. Heb geen 
aanvullingen hierop. Ik hoop dat je iets hebt aan de antwoorden. Voor ons waterschap heeft 
het zeker een toegevoegde waarde om stil te staan bij hoe wij e.e.a. hebben ingericht 
versus een model. Het is de beperkte groep die hier invulling aan geeft en weten van elkaar 
hoe we het doen en daarmee er een onvoldoende vastlegging in documenten hiervan is. 
Gezien prioritering van de capaciteit is het beter om het goed te doen en slecht te 
documenteren, dan het niet goed doen en goed te documenteren. Maar het is zeker een 
verbeterpunt voor de organisatie. 
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Bijlage 15 Transcriptie interview lokaal referentiemodel (interview 4) 
 
Datum: 1 december (1) en 8 december 2021 (2) 
Tijd: 11:00u en 16:00u 
Duur: 1:30 uur 
Methode: Microsoft Teams (WL Cloud) en iPhone dictafoon (iCloud) 
 
00:00:00 (1) 
Interviewer: Introductie 
 
Deel 1: Algemene vragen 
00:04:56 (1) 
Interviewer: Welke functie oefent u uit bij deze caseorganisatie? 
Respondent: Senior Adviseur Informatievoorziening met een coördinerende rol als 
inhoudelijk aanspreekpunt. 
 
00:05:26 (1) 
Interviewer: Wat is uw rol en verantwoordelijkheden in relatie tot ITPPM binnen deze 
caseorganisatie? 
Respondent: Medeopsteller van het portfolio (roadmap), de rol als budgetbeheerder en de 
rol van projectleider. Ook heb ik een adviesrol in relatie tot het PMO. 
 
00:06:19 (1) 
Interviewer: Hoe lang vervult u deze rol? 
Respondent: De rol van projectleider vervul ik meer dan 15 jaar. De rollen binnen de 
roadmap sinds 2015 en de adviesrol PMO sinds de doorstart van de roadmap in 2017. 
 
00:06:51 (1) 
Interviewer: Heeft u binnen deze caseorganisatie ook een andere rol gehad in relatie met 
ITPPM? 
Respondent: Een adviesrol richting de portfoliomanager voor de verantwoording aan het 
bestuur (sponsor). 
 
Deel 2: Afstemmen gezamenlijk begrippenkader 
00:07:44 (1) 
Interviewer: Wat verstaat u onder IT-projectportfolio? 
Respondent: Ik kan me heel goed vinden in de definitie die je voor je onderzoek gebruikt. 
 
00:08:32 (1) 
Interviewer: Welke overeenkomsten of verschillen constateert u tussen uw definitie en de 
definitie van dit onderzoek? 
Respondent: In de definitie staat dat de ITPP een aparte organisatie is. Bij ons is het meer 
een papieren scheiding dan een werkelijke scheiding. Overeenkomsten zie ik het strijden 
van schaarse resources. Daar zie je de uitdaging ontstaan tussen de lijnorganisatie en 
projecten als de opdrachtgever niet goed op de planning stuurt. De scheiding is bij ons heel 
mager. 
Interviewer: Waardoor denk je dat medewerkers meerdere rollen hebben? 
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Respondent: De organisatie heeft te weinig focus op wat belangrijk is of niet belangrijk is en 
landelijk wordt er steeds meer capaciteit van medewerkers gevraagd.  
Het is vaak de kracht van een externe projectleider die enkel gefocust is op het behalen van 
de projectresultaten en wordt niet afgeleid door alle andere randzaken. Als ze vervolgens 
beroep moeten doen op onze specialisten met vakkennis dan zijn die veelal ook overvraagt 
qua capaciteit. 
 
Deel 3: Interactie over IT-projectportfolio processen, rollen, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 
 
Rollen 
00:13:26 (1) 
Waarom denkt u dat de rol van Programmamanager niet voorkomt binnen het IT-PPM van 
de caseorganisatie? 
Respondent: De organisatie kent programma’s zoals het Hoogwater 
beschermingsprogramma (HWBP) en die hebben een programmamanager. Binnen ons 
cluster hebben we projecten die samenkomen in een roadmap (portfolio) en kennen de rol 
van Programmamanager niet. Belangrijk is dat binnen een organisatie een eenduidige 
rollenstructuur wordt gehanteerd. De rol programmamanager is op dit moment binnen WL 
alleen toebedeeld aan Water in Balans, Hoogwater beschermingsprogramma en 
Waterkwaliteit. 
 
00:14:21 (1) 
Waarom denkt u dat de rol van Projectmanager niet voorkomt binnen het IT-PPM van de 
caseorganisatie? 
Respondent: Ik denk dat je de clustermanager moet zien als projectmanager van de 
roadmap, die heeft onder zich een aantal projectleiders die de projecten uitvoeren. 
Interviewer: Ik heb onze Senior manager geclassificeerd als een portfoliomanager, dit omdat 
de portfolio gerelateerd is het waterbeheerplan en binnen het portfolio projecten 
uitgevoerd worden. 
Interviewer: Inderdaad. 
 
00:16:04 (1) 
Waarom denkt u dat de rol van Enterprise Architecture groep niet voorkomt binnen het IT-
PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: Niet als specifieke groep. Als je kijkt naar Enterprise Architectuur dan kijk je 
over de hele organisatie heen dan werken jij en een andere collega hieraan. Ik zeg niet dat 
we het embedded hebben, maar we kijken er wel naar. Binnen WL lukt het ons tot op heden 
nog niet om vanuit directie hier stappen in te laten maken. 
 
00:17:21 (1) 
Waarom denkt u dat de rol van Leveranciers/ business partners niet voorkomt binnen het 
IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: Ik zou het vreemd vinden als je leveranciers laat aansluiten bij het opstellen 
van een portfolio. Dit doe je middels gesprekken door het jaar door met leveranciers die je 
aanmoedigt je te als WL om je op de hoogte te houden m.b.t. ontwikkelingen. 
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Interviewer: Wat we wel zien is dat we ondersteuning hebben van een extern bureau om 
ons door het hele roadmap proces van het opstellen van een roadmap te begeleiden en hun 
methodiek toepassen. 
Respondent: Inderdaad. We maken gebruik van de STEP-methodiek die zij ontwikkeld 
hebben en vragen hierbij om een stukje procesbewaking en mee te denken of wij de 
methodiek goed toepassen. 
 
00:21:26 (1) 
Waarom denkt u dat de rollen van Klanten/ gebruikers en Sponsoren in de processtap 
‘Vullen van de portfolio’ niet voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: Waarom ze niet hierbij betrokken zijn is omdat wij de roadmap zien als de 
basisvoorzieningen van de organisatie. We leggen het fundament aan waarop de organisatie 
verder op moet gaan bouwen. Het fundament is deels bepaald door wet- en regelgeving en 
door afspraken die waterschappen onderling gemaakt hebben. Voorzieningen die specifiek 
neergezet worden voor een bepaald cluster valt buiten de scope van de roadmap. We gaan 
niet met alle klanten shoppen van wat ze allemaal willen. Wel zijn we vanuit de IV-adviseurs 
erg betrokken bij de IV-ontwikkelingen in ieder cluster zodat we weten wat de klant doet en 
wenst. De fout die we in het verleden gemaakt hebben is dat wij op basis van 
beleidsplannen een CMS-systeem neergezet moet worden terwijl we geen klant hadden. 
Vaak wil je een voorziening neerzetten terwijl de organisatie (klant) daar nog niet te 
behoefte tot heeft. 
 
00:23:56 (1) 
Waarom denkt u dat de rollen van Klanten/ gebruikers en Sponsoren in de processtap 
‘Identificeren van risico's en het opstellen van verwachte resultaten’ niet voorkomt binnen 
het IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: Als ik kijk naar de STEP-methodiek van leverancier Solventa dan gaat dat veelal 
hoog over. Op basis van een pokersessie wordt de capaciteit planning globaal bepaald aan 
de hand van scores. Het project initiatiedocument (PID) gaat hier meer in detail in. Daar zie 
je een eerste match tussen de doelstellingen van de plateau’s en wat werkelijk gerealiseerd 
is. En daarmee zit daar ook de risicoanalyse. De risicoanalyse komt veelal uit kennis van 
mensen en er geen centraal framework is hoe de organisatie tegen risico’s aan kijkt. Je moet 
je afvragen of een sponsor hierin geïnteresseerd is. Het gaat hem/haar enkel om het 
behalen van het resultaat ook daar zien we dat die interesse afzwakt. 
 
00:27:54 (1) 
Waarom denkt u dat de rol van Sponsoren in de processtap ‘Definiëren/ verbeteren van 
Portfolio metrieken’ niet voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: We meten en rapporteren in het PMO de voortgang van de projecten in tijd en 
geld en afwijkingen leggen we vast een decharge. De sponsoren vragen er niet naar. Zoals 
eerder aangegeven leggen wij de funderen en zien dat de cluster niet verder bouwen. De 
doelen in het waterbeheerplan zijn zeer abstract beschreven en het is lastig meetbaar te 
maken dat de resultaten uit de roadmap bijdragen aan de organisatiedoelstellingen. De 
directie maakt zich daar niet druk om en zien deze houding ook terug bij infrastructurele 
projecten. We zijn goed in de Plan en Do, maar de Check en Act doen we niet. 
 
00:49:53 (1) 
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Waarom denkt u dat de rol van Financieel manager in de procestap ‘Beoordelingsverslag’ 
niet voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: De financieel manager wordt hierbij wel betrokken, maar dit is meer 
organisatie breed geregeld. Je hebt een uitvoeringcredit die opgenomen (gereserveerd) is in 
de begroting, waarvan nog niet bepaald is dat je die mag gebruiken daarvoor moet het 
credit gevoteerd worden. Wat we met de nieuwe roadmap doen is aan het bestuur vragen 
om het credit te voteren. Als dat goedgekeurd is dan krijgen we van de financieel manager 
een boekingsnummer. Bij het afsluiten van een credit moet je rapporten en toelichten waar 
het credit aan opgegaan is en daarbij consulteer je ook een financieel manager.  
 
00:08:18 (2) 
Waarom denkt u dat de rol van Portfolio review board in de procestap ‘Toewijzen 
resources (IT)’ niet voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: Ze doen geen toewijzing van resources, omdat ze een adviesrol hebben en 
daarmee geen resourceplanning maken. De groep met adviseurs kijk veel meer naar welke 
informatiebehoefte er is en voert IV-toetsen uit. In de uitvoering ligt dit bij het projectteam 
en de portfoliomanager geeft hier zijn goedkeuring over. 
 
00:11:47 (2) 
Waarom denkt u dat de rol van Portfolio review board in de procestap ‘Toewijzen 
resources (Business)’ niet voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: besluiten m.b.t. capaciteit/ resource binnen ieder cluster of programma ligt 
uiteindelijk bij de directie afhankelijk hoe groot of klein dit is. Als het groot is dan ligt de 
verantwoordelijkheid bij de sponsoren en bij een kleine investering ligt dit bij de 
lijnmanager. 
 
00:00:00 (2) 
Waarom denkt u dat de rol van Portfolio review board in de procestap ‘Identificeren 
stakeholders’ niet voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: De uitdaging bij de vorige roadmap tijdens de TWI-organisatie is dat we 2 
verschillende sponsoren hadden, namelijk het bestuur de caseorganisatie die vanuit het 
verleden van elkaar hebben geleerd om het anders te doen. Daarmee moet je meer naar 
een eenduidige oplossing of hulpmiddel neerzetten wat voor beiden gelijk was en dat was 
de reden waarom de stakeholders in beeld zijn gebracht. In de huidige roadmap, waar de 
basisvoorzieningen inzitten, en niet de specifieke voorzieningen vanuit de processen of 
clusters. We hebben nauw contact met de stakeholders en hebben IV-adviseurs benoemd 
per cluster die deze informatie opgehaald, zodat er geen generieke zaken aan ons voorbij 
gaan. Ook hebben we ook de landelijke informatiebronnen, zoals het Waterschapshuis, 
waar je ook wordt bijgepraat. De kans dat we iets missen is daardoor beperkt. Interviewen 
we periodiek onze cluster en leggen we dit zodanig vast dat doen we niet. 
 
Processen 
00:18:58 (2) 
Waarom denkt u dat de procestap ‘Het valideren van de beoordeling van de huidige 
situatie’ niet voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
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Respondent: Ik lees daaruit dat je een controle op wat je eerder aangeleverd hebt. Dat doen 
we wel op financiële basis, maar niet op inhoudelijk basis. We rapporteren in onze 
voorjaars- en najaar rapportage hoe we er financieel voorstaan. 
 
00:22:47 (2) 
Waarom denkt u dat de procestap ‘Beoordelen volwassenheid IT-portfolio management’ 
niet voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: Dit gaat over van hoever ben je met de doorontwikkeling op basis van de 
plateau’s (oranje, geel en groen), dit is onderdeel van de STEP-methodiek. We beoordelen 
niet periodiek hoever we staan met het realiseren van een plateau. De portfoliomanager 
decharge de projecten, maar hij kijkt niet hoever je staat qua volwassenheidniveau. 
 
00:26:17 (2) 
Waarom denkt u dat de procestap ‘Gap-analyse en beoordeling competenties’ niet 
voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: Dit doen we niet. Ik kijk even groter dan het portfolio en meer naar de 
voorzieningen. Er vindt geen verschilanalyse plaats tussen de huidige en gewenste situatie. 
Dit is wel iets wat de groep van IV-adviseurs moet oppakken. Daar hebben we nog een weg 
te gaan. 
 
00:27:25 (2) 
Waarom denkt u dat de procestap ‘Definiëren proces metrieken’ niet voorkomt binnen het 
IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: Er is wel een metriek ontwikkeld om de roadmap te volgen op het gebied van 
financieel, tijd en risico’s. Er is geen proces gedefinieerd waarbij metrieken gerelateerd zijn 
aan de organisatiedoelstellingen. 
Interviewer: Dat klopt. We hebben geen metrieken bepaald die gerelateerd zijn aan ons 
waterbeheerplan. In het waterbeheerplan staat wel als voorbeeld het aanleggen van 1000 
km waterkeringen. Dat is een duidelijk metriek. 
 
00:35:27 (2) 
Waarom denkt u dat de procestap ‘Plannen individuele subportfolios’ niet voorkomt 
binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: Je hebt gelijk dat we binnen de roadmap geen onderverdeling hebben naar 
subportfolio’s. 
 
00:37:36 (2) 
Waarom denkt u dat de procestap ‘Monitoren van ontwikkelingen’ niet voorkomt binnen 
het IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: We hebben dit geborgd. Hebben we dit separaat geborgd in de roadmap, dan 
niet. Het is erg versnipperd bij de IV-adviseurs en nemen dit wel mee in de projecten. 
Interviewer: Kan je ook concluderen dat de groep van informatieadviseurs betrokken is bij 
landelijke en regionale ontwikkelingen dat ze dit indirect inbrengen? 
Respondent: Ook. Wat we ook doen is steeds meer aan kennis delen, zoals ik laatst liet zien 
in TOPdesk en daar zit dat stukje van wet- en regelgeving en externe ontwikkelingen ook in. 
 
00:51:37 (2) 
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Waarom denkt u dat de procestap ‘Meten portfolio’ niet voorkomt binnen het IT-PPM van 
de caseorganisatie? 
Respondent: Ik vraag me af of wij kundig genoeg zijn om risico’s te kunnen benoemen. De 
risicoparagraaf is erg onderbelicht bij WL. 
Interviewer: Veelal gaan de risico’s over het uitlopen in tijd en geld. 
Respondent: En niet over de kwaliteit van de informatie. 
 
00:52:13 (2) 
Waarom denkt u dat de procestap ‘Vergelijken metingen met de doelstellingen’ niet 
voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: Dat hebben we al eerder gezegd, dat je puur kijkt naar de 
organisatiedoelstellingen doen we dat veel te weinig. 
 
00:53:24 (2) 
Waarom denkt u dat de procestap ‘Bepalen van afwegingen’ niet voorkomt binnen het IT-
PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: In de eerste roadmap hebben we dit gedaan van wat vinden we belangrijk. 
Toen hadden we ook een mega lijst van wat doen we wel en wat niet. Ik heb het idee dat we 
het nu niet specifiek doen. Afwegingen wordt nu gedaan of het beschikbare budget. 
 
00:54:00 (2) 
Waarom denkt u dat de procestap ‘Selecteren/ goedkeuren portfolio wijzigingen’ niet 
voorkomt binnen het IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: Dit ligt bij de portfoliomanager en gebeurt enkel bij de aanpassing van het 
credit, dit is bij de herijking van de roadmap. Als de doorontwikkeling van het 
informatieknooppunt die buiten de roadmap plaatsvindt toch onderdeel moet zijn van de 
roadmap dan moeten we deze aanpassen. Als er kleine portfolio wijzingen plaatsvinden, 
dan gebeurt dit door de portfoliomanager. Het is allemaal budget bestuurd. 
 
00:55:02 (2) 
Waarom denkt u dat de procestap ‘Doorvoeren Portfolio wijzigingen’ niet voorkomt binnen 
het IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: Op projectniveau doen we dat in de PID als er een wijziging in het project 
plaatsvindt of in het budget. De portfoliomanager rapporteert dit weer aan de sponsoren. 
 
00:55:37 (2) 
Waarom denkt u dat de procestap ‘Vergelijken prestatiebeoordeling’ niet voorkomt binnen 
het IT-PPM van de caseorganisatie? 
Respondent: Dat doen we niet. 
Interviewer: Is dit wel wenselijk? 
Respondent: Dat moeten de groep met IV-adviseurs doen in combinatie met de 
portfoliomanager. We hebben beschreven van wat we willen bereiken in de roadmap 
periode en dit vergelijk met wat de projecten gerealiseerd hebben. 
 
00:15:40 (2) 
Waarom denkt u dat de procestap ‘Creëren communicatiepakketten’ niet voorkomt binnen 
het IT-PPM van de caseorganisatie? 
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Respondent: Een communicatieplan is geen onderdeel van de roadmap, dit wordt door het 
cluster integraal opgepakt in afstemming met het cluster Communicatie en Strategie. In het 
clusterkompas staat dat we als cluster veel meer reclame moeten maken en daar moet 
meer aandacht voor zijn. We zijn hier nog te traditioneel in. We moeten meer moderne 
technieken inzetten. 
Interviewer: Welke moderne technieken bedoel je? 
Respondent: Mensen lezen tegenwoordig niet meer. Je moet medewerkers enthousiast 
maken door bijvoorbeeld in de vorm van een gaming principe meeneemt in waarom we dit 
doen. Doordat hij het in de game gaat ervaren heeft dat mogelijk een grotere 
aantrekkingskracht dus een meerwaarde. 
 
00:16:42 (2) 
Waarom denkt u dat de procestap ‘Communiceren’ niet voorkomt binnen het IT-PPM van 
de caseorganisatie? 
Respondent: We communiceren niet volgens een communicatieplan. Als we iets 
communiceren dan wordt het vaak niet begrepen. 
Interviewer: Waarom wordt het niet begrepen? Is het te technocratisch of te ver van mijn 
bed show? 
Respondent: Ik heb het idee dat we het op een te hoog niveau inschieten. Er zijn veel 
technische termen die gebruikt worden en je ook iets afweten van de wetgeving. Het is alsof 
je op een sneltrein springt die al op snelheid is. We hebben de blauwe plaat redelijk 
simplistisch gehouden en daarmee begrijpen WL-collega’s deze meestal wel. 
 
Deel 4: Afsluitende vragen 
 
01:08:01 (1) 
Interviewer: Zijn er aanvullende documenten beschikbaar die gerelateerd zijn aan ITPPM? 
Respondent: Wat je kunt toevoegen is de financiële cyclus, een begrotingsdocument, waar 
de roadmap in opgenomen is. De documenten die je voor je onderzoek gebruikt hebt zijn 
inhoudelijke documenten. 
Interviewer: Hoe kan ik dit document opvragen? 
Respondent: Deze staat op EEF, onder het kopje Financiën staan de begrotingsdocumenten. 
Wat je ook kunt toevoegen is de credit votering. 
Interviewer: Deze heb ik niet. 
Respondent: Deze staat in het zaaksysteem (borging documenten in een zaal) en TOPdesk 
(waar je de voortgang snmel kunt terugvinden met hyperlinks naar de zaak). 
 
01:12:04 (1) 
Interviewer: Heeft u opmerkingen of vragen ten aanzien van dit onderwerp of het 
interview? 
Respondent: Wat ga je met de resultaten uit dit interview/ onderzoek verder doen? 
Interviewer: Naar aanleiding van de verschillende interviews hebben respondenten 
aangeven bij welke processtappen verbeterpunten mogelijk zijn. Deze verbeterpunten zal ik 
van alle respondenten samenvoegen en met de leden van de portfolio review board 
bespreken. Gezamenlijk kunnen we vervolgens beoordelen welke verbeterpunten in de 
huidige roadmap of volgende roadmap opgepakt kunnen worden. 
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Bijlage 16 Coderen 
 

Citaat Code Thema 
Maar we hebben dat proces nooit goed 
uitgewerkt in een schematische 
weergave om te zien wie doet wat en 
wie is waar verantwoordelijk voor 

Pragmatiek Best practice 

de afstand tot de bedrijfsprocessen groot 
is mogelijk te groot is  

Integrale aanpak Integraliteit 

mensen zijn die verstand hebben van de 
bedrijfsprocessen, maar ook weten waar 
wij mee bezig zijn  

Kennis Best practice 

de huidige inrichting van de Portfolio 
review board te smal is  

Integrale aanpak Integraliteit 

En daarmee kan het niet zo zijn dat we 
ontwikkelingen over het hoofd zien en 
ons daarmee gaan verrassen.   

Geen knelpunten Best practice 

Door de manier zoals we het nu doen 
door de bedrijfsdoelstellingen te vertalen 
naar voorzieningen en ontwikkelingen is 
er op dit moment geen centrale 
coördinatie die dit in de gaten houdt.   

Pragmatiek Best practice 

Een proces inrichten om te beoordelen of 
we compleet zijn 

Inrichting ITPPM - processen Inrichting 

Een proces inrichten om te beoordelen of 
we compleet zijn 

Inrichting ITPPM - rollen Inrichting 

We kunnen dit ondervangen door het 
inrichten van een organisatie die deze 
governance aangevuld met mensen uit 
de business 

Verbeterpunten Verbeterpunten 

De beoordeling van de huidige situatie is 
de inschatting wat de huidige review 
board op dit moment doet en daarmee 
beschrijft welke ontwikkelingen en 
daarmee veranderingen zijn.  

Pragmatiek Best practice 

bij het waterschap op een smalle basis 
ingericht is hoe we al onze 
ontwikkelingen op baseren  

Integrale aanpak Integraliteit 

Ik denk dat de mensen een goed oog 
hebben van wat er speelt in de 
organisatie. 

Integrale aanpak Integraliteit 

Ik denk dat de mensen een goed oog 
hebben van wat er speelt in de 
organisatie. 

Kennis Best practice 
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op dit moment zo dat we dit niet 
gezamenlijk afconcluderen en 
beoordelen waar we nu staan  

Inrichting ITPPM - processen Inrichting 

Veel dingen doen we goed  Expertise Best practice 
Heel erg smal  Integrale aanpak Integraliteit 
We zijn ondertussen gegroeid naar 400 
medewerkers.  

Organisatie context Organisatie 

Het is een beetje van een slager die zijn 
eigen vlees keurt.  

Integrale aanpak Integraliteit 

Het is niet volwassen genoeg  Volwassenheid Best practice 
onvoldoende kennis bij de mensen uit de 
business aanwezig is   

Kennis Best practice 

Daar moeten we zeker in gaan 
investeren. 

Verbeterpunten Verbeterpunten 

dat deze doelstellingen op hoofdlijnen 
zijn en het als lastig ervaren wordt om 
deze doelstellingen te vertalen naar IV- 
en ICT-ontwikkelingen.  

Pragmatiek Best practice 

de mensen vinden in de organisatie is 
een uitdaging   

Capaciteit Best practice 

de mensen vinden in de organisatie is 
een uitdaging   

Expertise Best practice 

Maar we gaan het zeker via de manager 
terugleggen in de business en vragen om 
hierin mee te denken 

Samenwerken Integraliteit 

voor de nieuwe roadmap een eerste 
aanzet gemaakt van een 
implementatieplan  

Geen knelpunten Best practice 

Het plan wordt vertaald naar projecten 
waar financiële middelen voor 
beschikbaar zijn met een looptijd van 2 
jaar 

Geen knelpunten Best practice 

Als hij met het plan instemt dan wordt, 
omdat het een besluit van bestuur is, een 
besluitgenomen voor een periode van 2 
jaar 

Organisatie context Organisatie 

de roadmap is niet onderverdeeld naar 
subportfolio’s   

Geen knelpunten Best practice 

de roadmap is niet onderverdeeld naar 
subportfolio’s   

Pragmatiek Best practice 

Het is wel steeds dezelfde groep die dit 
doet  

Integrale aanpak Integraliteit 

mensen uit de business niet gevraagd 
wordt om inhoudelijk mee te denken bij 
het vullen van de portfolio   

Integrale aanpak Integraliteit 
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mensen uit de business niet gevraagd 
wordt om inhoudelijk mee te denken bij 
het vullen van de portfolio   

Verbeterpunten Verbeterpunten 

geen beoordelingscyclus achter die 
aantoonbaar maakt dat we op een 
ander plateau terecht zijn gekomen   

Inrichting ITPPM - processen Inrichting 

geen beoordelingscyclus achter die 
aantoonbaar maakt dat we op een 
ander plateau terecht zijn gekomen   

Pragmatiek Best practice 

de STEP-methodiek voorziet in het 
samenstellen van portfolio overzichten  

Geen knelpunten Best practice 

Het continue meten van ontwikkelingen 
die van invloed zijn op de portfolio doen 
we op dit moment onvoldoende.  

Pragmatiek Best practice 

Door meer meetpunten gedurende de 
looptijd van een portfolio zouden we dit 
moeten monitoren.   

Verbeterpunten Verbeterpunten 

Het balanceren kan je enkel goed doen 
als je het beoordelen goed hebt 
ingericht.  

Pragmatiek Best practice 

Maandelijks wordt de stand van zaken 
gerapporteerd  

Geen knelpunten Best practice 

beschikken over een bepaald 
hoeveelheid aan financiële middelen die 
we binnen die twee jaar kunnen uitgeven 
en dat is maatgevend voor de dingen die 
we doen   

Pragmatiek Best practice 

beschikken over een bepaald 
hoeveelheid aan financiële middelen die 
we binnen die twee jaar kunnen uitgeven 
en dat is maatgevend voor de dingen die 
we doen   

Vertrouwen Organisatie 

Capaciteit van mensen is een ander 
probleem  

Capaciteit Best practice 

Wat we meer zouden moeten doen is dat 
we resources vanuit de business 
toegewezen krijgen  

Capaciteit Best practice 

We hebben geen communicatieplan 
hiervoor  

Communicatie Best practice 

Nu hebben we dit erg smal en klein 
gehouden en daarbij is de business 
onvoldoende betrokken   

Samenwerken Integraliteit 

Nu hebben we dit erg smal en klein 
gehouden en daarbij is de business 
onvoldoende betrokken   

Integrale aanpak Integraliteit 
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de ervaring dat het moeilijk was om de 
mensen uit de business inhoudelijk mee 
te nemen in de wereld van 
informatievoorziening. En dat er weinig 
toegevoegde waarde uit kwam boven op 
de beleidsplannen die we 
doorgeworsteld hadden.  

Samenwerken Integraliteit 

ben van mening dat we dit smal hebben 
gedaan  

Integrale aanpak Integraliteit 

Inderdaad een klein clubje   Integrale aanpak Integraliteit 
betrekken we de business nu niet  Integrale aanpak Integraliteit 
moeten uiteindelijk wel affiniteit met de 
materie  

Kennis Best practice 

De kennis hiervan nemen ze hierin mee Kennis Best practice 
Governance processen niet ingericht Inrichting ITPPM - processen Inrichting 
We hebben meerdere petten op  Inrichting ITPPM - rollen Inrichting 
het PMO is erg smal ingericht   Integrale aanpak Integraliteit 
legt alleen verantwoording af aan de 
Portfoliomanager en financiën  

Verantwoording Organisatie 

de output meer financieel gestuurd   Sturing organisatie Organisatie 
een cultuuraspect van de organisatie  Organisatie context Organisatie 
de organisatie onvoldoende 
ingericht  hebben 

Integrale aanpak Integraliteit 

inrichten van een Portfolio Review board   Integrale aanpak Integraliteit 
Als we periodiek met de opstellers van 
de roadmap bij elkaar zitten om de 
voortgang van de totale portfolio te 
bespreken en te beoordelen of de 
roadmap bijgesteld moet worden  

Verbeterpunten Verbeterpunten 

hebben niet expliciet de as-is situatie in 
beeld  

Inrichting ITPPM - processen Inrichting 

de beoordeling van de huidige situatie 
doen we niet  

Inrichting ITPPM - processen Inrichting 

Dat doen we niet daar hebben we geen 
aandacht voor  

Inrichting ITPPM - processen Inrichting 

Het is een gedwongen winkelnering  Inrichting ITPPM - processen Inrichting 
de roadmap systematiek geeft daar 
voldoende invulling aan  

Geen knelpunten Best practice 

doelstellingen SMART beschrijven   Volwassenheid Best practice 
qua investering zeker wel in afstemming 
met financiën  

Geen knelpunten Best practice 

De organisatie is niet naar qua grootte 
en omvang projecten dat we met 
subportfolio’s moeten werken  

Organisatie context Organisatie 
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We definiëren alleen maar projecten die 
we nodig hebben  

Omvang Best practice 

De rol van programmamanager hebben 
we niet   

Inrichting ITPPM - rollen Inrichting 

klanten/gebruikers en sponsoren 
betrekken we hier niet in  

Integrale aanpak Integraliteit 

hebben de rol van programmamanager 
niet   

Inrichting ITPPM - rollen Inrichting 

is het erg smal ingericht  Integrale aanpak Integraliteit 
Onze organisatie kent wel 
programmamanagers (bijv. Hoogwater 
beschermingsprogramma), maar niet 
binnen ons domein en daarmee is die rol 
niet binnen het ITPPM ingericht  

Organisatie context Organisatie 

niet een hele grote organisatie bent dan 
kan je niet al die rollen afzonderlijk gaan 
invullen  

Organisatie context Organisatie 

Daar hebben we de mensen niet voor  Capaciteit Best practice 
Het meten van de doelstellingen zit er 
zeker in  

Geen knelpunten Best practice 

Er is een totaaloverzicht (dashboards) 
waarin de PMO in terugkomen  

Geen knelpunten Best practice 

Dat is dan de roadmap  Geen knelpunten Best practice 
We werken met KPI’s in de organisatie 
en binnen IV niet  

Organisatie context Organisatie 

Ik denk dat het goed is om kritisch te zijn 
van wat geef je uit en wat levert het op 

Verbeterpunten Verbeterpunten 

hebben helaas de doelstellingen niet 
SMART geformuleerd  

Volwassenheid Best practice 

Portfolio Review board niet bij betrokken 
enkel de Portfoliomanager  

Integrale aanpak Integraliteit 

we wegen dit niet af door het toekennen 
van scores enkel op basis van onderlinge 
afhankelijkheden. 

Integrale aanpak Integraliteit 

Bij de herijking van de roadmap trekken 
we het weer recht  

Pragmatiek Best practice 

komt alleen voor bij de herijking van de 
roadmap  

Pragmatiek Best practice 

Dat is wat de Projectportfolio manager 
ook aangeeft is de stand van zaken 
rapporteren in het PMO op basis van de 
PID door de projectleider  

Pragmatiek Best practice 

De PMO bewaakt de voortgang van de 
afzonderlijke projecten van de roadmap 
als implementatieplan en wordt niet met 
een brede club gedeeld  

Integrale aanpak Integraliteit 
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Hoe presteren wij als organisatie op de 
uitvoering? Nee, dat doen we niet  

Inrichting ITPPM - processen Inrichting 

Als jij je scherp wilt houden en continue 
wilt verbeteren en willen leren, dan 
moeten we dit zeker gaan doen.   

Verbeterpunten Verbeterpunten 

Beoordelen doen we onvoldoende  Pragmatiek Best practice 
Het toewijzen van capaciteit is een 
uitdaging, daarmee zie je direct dat 
mensen meerdere rollen vervullen  

Capaciteit Best practice 

Resources worden financieel allemaal 
prima geregeld. Daarmee is er ruimte 
voor het inhuren van externe capaciteit.   

Pragmatiek Best practice 

Ik vind dat resourcemanagement bij de 
lijnmanager hoort te liggen en niet bij de 
review board  

Inrichting ITPPM - rollen Inrichting 

Het PMO speelt hier ook geen rol in. Inrichting ITPPM - rollen Inrichting 
We hebben dit nooit meer actief en 
actueel gehouden na de fusie   

Pragmatiek Best practice 

Het bepalen van richtlijnen voor een 
communicatiepakket hebben we niet    

Pragmatiek Best practice 

Het bepalen van richtlijnen voor een 
communicatiepakket hebben we niet    

Communicatie Best practice 

Het bepalen van richtlijnen voor een 
communicatiepakket hebben we niet    

Verbeterpunten Verbeterpunten 

Het communiceren beperkt zich nu tot 
het Taakveld IV-overleg   

Pragmatiek Best practice 

Het communiceren beperkt zich nu tot 
het Taakveld IV-overleg   

Communicatie Best practice 

Als we een grotere organisatie waren 
geweest of het anders hadden ingericht, 
dan waren de rollen breder in de 
organisatie belegt. 

Organisatie context Organisatie 

hebben we enkel IV Architecten en nog 
geen Enterprise Architect of domein 
architect   

Organisatie context Organisatie 

hebben we enkel IV Architecten en nog 
geen Enterprise Architect of domein 
architect   

Inrichting ITPPM - rollen Inrichting 

Dat is zeker geen volwassen invulling  Volwassenheid Best practice 
Het lastige hierin is dat je van iets 
abstract iets smart moet maken. Als ze 
daar goed in waren, dan hadden ze de 
doelen meer smart gemaakt  

Expertise Best practice 

Het vertalen naar een bepaalde 
discipline, zoals naar Financiën, 
Informatievoorziening zal toch door 

Verbeterpunten Verbeterpunten 



 

98 
 

Adviseurs van dat cluster gedaan 
moeten worden. Aan de andere kant is 
het interessant om te kijken of de 
resultaten die bereikt moeten worden 
met de ondersteunende middelen of zij 
hetzelfde beeld hierbij hebben met de 
ondersteunende middelen.  
Juist omdat we niet goed zijn met het 
inschatten van de risico’s en des te meer 
redenen om ze te consulteren   

Expertise Best practice 

Juist omdat we niet goed zijn met het 
inschatten van de risico’s en des te meer 
redenen om ze te consulteren   

Integrale aanpak Integraliteit 

Het niet goed inschatten van de risico’s 
kunnen we deels opvangen door ze te 
consulteren.  

Expertise Best practice 

Het niet goed inschatten van de risico’s 
kunnen we deels opvangen door ze te 
consulteren.  

Integrale aanpak Integraliteit 

Gewoon dat het een haalbaar aantal is, 
maar er is niemand vanuit het proces die 
deze behoefte uitgesproken heeft. 

Verbeterpunten Verbeterpunten 

Je kunt ze natuurlijk aan elkaar knopen 
en dan heb je ook de totale portfolio  

Pragmatiek Best practice 

Met de planningspoker vul de je 
capaciteitsplanning in op basis van een 
schaalverdeling en daarmee doe je de 
capaciteitsplanning en budget bepalen 
op portfolioniveau met de leden van de 
portfolio review board (dus de groep IV-
adviseurs).  

Pragmatiek Best practice 

We hebben ze wel in beeld, maar niet 
gecategoriseerd en vastgelegd  

Pragmatiek Best practice 

natuurlijk de herijking van de roadmap, 
dat hebben we tot nu toe maar 1x 
gedaan  

Pragmatiek Best practice 

Per voorziening hebben we plateau’s 
gedefinieerd die de volwassenheid 
aangeven  

Volwassenheid Best practice 

De resultaten uit het portfolio zijn 
randvoorwaardelijk voor de 
doelstellingen van de organisatie.   

Organisatie context Organisatie 

We houden de voortgang (financiën, tijd 
en risico’s) van de projecten in de gaten, 
maar veel verder dan dat gaat het niet 

Pragmatiek Best practice 

Binnen het IV-domein hebben we enkel 
een portfolio, dat is de roadmap.  

Geen knelpunten Best practice 
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Het is de taak van de IV-adviseur om 
aanraking met de business te behouden 
en in dat optiek monitoren we dat altijd  

Pragmatiek Best practice 

Alleen bij ernstige risico’s doen we dit als 
de planning of het budget uit zijn voegen 
gaat lopen. 

Pragmatiek Best practice 

Onze projecten dragen eraan bij of zijn 
randvoorwaardelijk voor het bereiken 
van de doelstellingen.  

Pragmatiek Best practice 

In de STEP methodiek zit een rekenblad 
met formules waar aan de hand van 
scores de afweging bepaald wordt  

Geen knelpunten Best practice 

Zoals we het nu doen werkt het ook  Pragmatiek Best practice 
Daarmee accepteer je alle wijzingen, 
maar werk je het totaal plaatje niet bij  

Pragmatiek Best practice 

De matrix is gemaakt om het daarin bij 
te houden  

Verbeterpunten Verbeterpunten 

bij de herijking of opstarten van de 
roadmap maar daar wordt een financieel 
manager niet bij betrokken   

Inrichting ITPPM - rollen Inrichting 

bij de herijking of opstarten van de 
roadmap maar daar wordt een financieel 
manager niet bij betrokken   

Integrale aanpak Integraliteit 

Het krijgt onvoldoende aandacht    Capaciteit Best practice 
Het krijgt onvoldoende aandacht    Expertise Best practice 
de afgelopen jaren hebben we gemerkt 
dat de organisatie de gepubliceerde 
onderwerpen op EEF niet leest.  

Organisatie context Organisatie 

De portfolio staat laag op de interesse 
schaal van de medewerker. 

Expertise Best practice 

De organisatie kent programma’s zoals 
het Hoogwater 
beschermingsprogramma (HWBP) en die 
hebben een programmamanager. 
Binnen ons cluster hebben we projecten 
die samenkomen in een roadmap 
(portfolio) en kennen de rol van 
Programmamanager niet.  

Organisatie context Organisatie 

Niet als specifieke groep  Inrichting ITPPM - rollen Inrichting 
We maken gebruik van de STEP-
methodiek die zij ontwikkeld hebben en 
vragen hierbij om een stukje 
procesbewaking en mee te denken of wij 
de methodiek goed toepassen. 

Geen knelpunten Best practice 

We gaan niet met alle klanten shoppen 
van wat ze allemaal willen  

Integrale aanpak Integraliteit 
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Wel zijn we vanuit de IV-adviseurs erg 
betrokken bij de IV-ontwikkelingen in 
ieder cluster zodat we weten wat de 
klant doet en wenst. 

Samenwerken Integraliteit 

De risicoanalyse komt veelal uit kennis 
van mensen en er geen centraal 
framework is hoe de organisatie tegen 
risico’s aan kijkt.  

Kennis Best practice 

Het gaat hem/haar enkel om het 
behalen van het resultaat ook daar zien 
we dat die interesse afzwakt  

Pragmatiek Best practice 

De sponsoren vragen er niet naar.  Pragmatiek Best practice 
We zijn goed in de Plan en Do, maar de 
Check en Act doen we niet  

Volwassenheid Best practice 

De financieel manager wordt hierbij wel 
betrokken  

Geen knelpunten Best practice 

omdat ze een adviesrol hebben en 
daarmee geen resourceplanning maken. 

Inrichting ITPPM - rollen Inrichting 

besluiten m.b.t. capaciteit/ resource 
binnen ieder cluster of programma ligt 
uiteindelijk bij de directie afhankelijk hoe 
groot of klein dit is. 

Capaciteit Best practice 

De kans dat we iets missen is daardoor 
beperkt   

Pragmatiek Best practice 

De kans dat we iets missen is daardoor 
beperkt   

Kennis Best practice 

We rapporteren in onze voorjaars- en 
najaar rapportage hoe we er financieel 
voorstaan.  

Pragmatiek Best practice 

We beoordelen niet periodiek hoever we 
staan met het realiseren van een 
plateau. De portfoliomanager decharge 
de projecten, maar hij kijkt niet hoever je 
staat qua volwassenheidniveau.  

Pragmatiek Best practice 

Er vindt geen verschilanalyse plaats 
tussen de huidige en gewenste situatie.   

Pragmatiek Best practice 

iets wat de groep van IV-adviseurs moet 
oppakken  

Verbeterpunten Verbeterpunten 

Er is wel een metriek ontwikkeld om de 
roadmap te volgen op het gebied van 
financieel, tijd en risico’s.  

Pragmatiek Best practice 

binnen de roadmap geen onderverdeling 
hebben naar subportfolio’s. 

Omvang Best practice 

Het is erg versnipperd bij de IV-adviseurs 
en nemen dit wel mee in de projecten  

Kennis Best practice 
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Ik vraag me af of wij kundig genoeg zijn 
om risico’s te kunnen benoemen  

Expertise Best practice 

Ik heb het idee dat we het nu niet 
specifiek doen  

Pragmatiek Best practice 

Het is allemaal budget bestuurd Pragmatiek Best practice 
We hebben beschreven van wat we 
willen bereiken in de roadmap periode 
en dit vergelijk met wat de projecten 
gerealiseerd hebben.  

Verbeterpunten Verbeterpunten 

Een communicatieplan is geen onderdeel 
van de roadmap   

Pragmatiek Best practice 

Een communicatieplan is geen onderdeel 
van de roadmap   

Communicatie Best practice 

Als we iets communiceren dan wordt het 
vaak niet begrepen  

Communicatie Best practice 
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