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ABSTRACT 
 
Het is van belang de kwaliteit van een ITPP constant te kunnen meten omdat een kwalitatief 
slecht ITPP kan leiden tot hoge kosten en uitvoeren van activiteiten die niet of weinig 
bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie.  
In eerder onderzoek zijn beoordelingscriteria om een ITPP te meten benoemd.  
 
In dit onderzoek zijn bij deze criteria aspecten gezocht om ze meetbaar te maken en er is 
onderzoek gedaan naar de ontwerpeisen aan een dashboard. Daarmee is er vervolgens een 
dashboard opgesteld. 
 
Het ontworpen dashboard is met een single casestudy gevalideerd in de praktijk. Het 
dashboard is in de caseorganisatie daadwerkelijk in de praktijk gebruikt door het te laten 
invullen, het gezamenlijk bespreken van de ingevulde resultaten en individuele interviews met 
de deelnemers aan de casestudy. Het is gebleken dat het dashboard in de huidige vorm 
bruikbaar is in de praktijk maar er ook verbeteringen mogelijk zijn voor wat betreft 
begrijpelijkheid, bruikbaarheid en hanteerbaarheid. 
 
Sleutelwoorden: 

- ITPP 
- Projectportfolio 
- Dashboard 
- Ontwerpeisen  
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SAMENVATTING 
 
Dit (afstudeer)onderzoek is de afsluiting van mijn master Business Proces Management & IT 
aan de Open Universiteit. Het onderzoek levert een bijdrage aan het ontwerpen van een type 
dashboard voor het monitoren van de gezondheid van een IT Projectportfolio (ITPP) en heeft 
als resultaat gehad een in de praktijk gevalideerd dashboard.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd samen met 4 medestudenten en is een vervolg op eerder 
onderzoek door een andere afstudeergroep. Deze eerdere groep heeft criteria gevonden die 
iets zeggen over de gezondheid van een ITPP. Onze afstudeergroep heeft bij deze criteria 
door middel van een literatuurstudie aspecten gezocht om ze meetbaar te maken en heeft de 
eerder gevonden criteria aangescherpt. Ook is in de literatuur onderzocht wat de structurele- 
en ontwerpeisen voor een dashboard moeten zijn. Deze kennis is vervolgens gebruikt om 
daadwerkelijk een dashboard te ontwerpen. 
 
Dit dashboard is vervolgens door de afstudeergroep individueel gevalideerd in de praktijk 
door het uitvoeren van casestudy bij verschillende organisaties. In mijn geval bij een 
waterleidingbedrijf. De validatie heeft plaatsgevonden door het dashboard daadwerkelijk te 
laten gebruiken in de caseorganisatie en de resultaten vervolgens met de gebruikers te 
bespreken. Aansluitend zijn met de gebruikers individuele interviews gehouden met 
betrekking tot de bruikbaarheid in de praktijk. Ik heb tijdens het gezamenlijk bespreken van 
de resultaten en de individuele interviews observaties gedaan en aansluitend de 
getranscribeerde teksten geanalyseerd. Hieruit zijn een 7-tal categorieën gekomen die van 
belang zijn voor het dashboard. Deze categorieën heb ik ook nog geclassificeerd naar de 
thema’s begrijpelijkheid, bruikbaarheid en hanteerbaarheid. 
 
Geconcludeerd kan worden dat het door ons ontworpen dashboard in de praktijk is 
gevalideerd en daarmee een bijdrage levert aan het ontwerpen van een type dashboard voor 
het monitoren van de gezondheid van een ITPP. Het dashboard is in de huidige vorm 
bruikbaar maar er zijn ook wel verbeteringen mogelijk voor wat betreft begrijpelijkheid, 
bruikbaarheid en hanteerbaarheid. Vooral de koppeling naar het bijhouden van acties en 
ambities en/of de koppeling met een kwaliteitsmanagementmethodiek vragen verder 
onderzoek. 
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SUMMARY 
 
This is a master thesis for the programme Business Process Management & IT at Open 
University, Netherlands. The study contributed to designing a dashboard aimed at monitoring 
the health of an IT Project Portfolio (ITPP) and resulted in a practice validated dashboard.  
 
The research is conducted together with four peers and follows upon studies of other 
graduates of Open University who set assessment criteria to measure an ITPP. Together with 
my four peers, I made these assessment criteria measurable based on further review of the 
literature, a case study, and refinement. Furthermore, structural- and design requirements for a 
proper dashboard are set based on literature. Both the refined assessment criteria and 
structural- and design requirements are used to construct a dashboard.  
 
Thereafter, the constructed dashboard is validated in practice by all group members 
individually. For this study, the sample dashboard has been tested by employees of a water 
company, after which they were interviewed about their experiences of using the dashboard. 
Data gathered during the interviews is transcribed and analysed. During analysis, seven 
categories emerged out of the data as being of importance for dashboard design. The seven 
categories are classified based on comprehensibility, usability, and manageability.  
 
It can be concluded that our validated dashboard contributes to designing a dashboard for 
monitoring the health of an ITPP. Our dashboard is profoundly usable, yet improvement 
regarding comprehensibility, usability, and manageability can still be accomplished. Further 
research could focus on improving the link to tracking actions and ambitions, and the link to 
quality management methodologies.  
  



 

 5 

Inhoudsopgave 

1. INTRODUCTIE 6 
 ACHTERGROND 6 
 GEBIEDSVERKENNING 7 
 PROBLEEMSTELLING 7 
 OPDRACHTFORMULERING 7 
 RELEVANTIE VAN HET ONDERZOEK 8 
 GLOBALE ONDERZOEKAANPAK 8 

2. THEORETISCH KADER 9 
2.1 ONDERZOEKAANPAK 9 
2.2 UITVOERING 10 
2.3 RESULTATEN EN CONCLUSIES 11 
2.4 DOEL VAN HET VERVOLGONDERZOEK 14 

3. METHODOLOGIE 15 
 CONCEPTUEEL ONTWERP: KEUZE VAN ONDERZOEKSMETHODE(N) 15 
 TECHNISCH ONTWERP: UITWERKING VAN DE METHODE 16 

3.2.1. Ontwikkelen conceptdashboard 16 
3.2.2. Validatie conceptdashboard in de praktijk 17 
 GEGEVENSANALYSE 18 
 REFLECTIE T.A.V. VALIDITEIT, BETROUWBAARHEID EN ETHISCHE ASPECTEN 18 

3.4.1. Validiteit 18 
3.4.2. Betrouwbaarheid 19 
3.4.3. Ethische aspecten 19 

4. RESULTATEN 20 
 ONTWERPEN DASHBOARD 20 

4.1.1. Resultaat ontwerp dashboard 21 
 CASESTUDY 22 

4.2.1. Enquête 22 
4.2.2. Groepssessie 23 
4.2.3. Individuele reflectie interviews 23 
4.2.4. Resultaten Casestudy 24 

5. DISCUSSIE, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 28 
 DISCUSSIE – REFLECTIE 28 
 CONCLUSIES 29 

5.2.1. Ontwerp van het dashboard 29 
5.2.2. Validatie van het dashboard 30 
 AANBEVELINGEN VOOR DE PRAKTIJK 31 
 AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 31 

REFERENTIES 32 

 
Bijlage 1 De 13 gevalideerde Criteria 
Bijlage 2 Toelichting op keuze onderzoeksmethodiek 
Bijlage 3 Metaplanmethode 
Bijlage 4 Eerste opzet vragenlijst interview 
Bijlage 5 Design Science 
Bijlage 6 SUS: A quick and dirty usability scale. Usability evolution in industry 
Bijlage 7 Volledig overzicht gehanteerde criteria en aspecten  
Bijlage 8 Uitwerking interviews en groepssessie 
Bijlage 9 Uitnodigingsmail en herinnering mail 
Bijlage 10 Impressie ‘card sorting’ codering - categorisering interviews en groepssessie 
Bijlage 11 Getranscribeerde groepssessie en interviews 



 

 6 

1. Introductie 
 
Deze introductie bevat de context waarbinnen mijn afstudeeronderzoek zich afspeelt. Het 
geeft aan welk onderzoek reeds is uitgevoerd en waarop dit onderzoek verder gaat en bevat de 
onderzoeksvraag en onderzoekaanpak. 
 

 Achtergrond 

In de snel veranderende wereld is het gebruik maken van nieuwe Information technology (IT) 
van groot belang. Organisaties die gebruik maken van de mogelijkheden die de nieuwe 
digitale technieken bieden, hebben enorme groeikansen. Inzet van deze nieuwe technieken is 
daarmee voor organisaties van groot belang (Loonam, Eaves, Kumar, & Parry, 2018). 
Gelijktijdig blijkt echter dat de implementatie van deze nieuwe technieken in een organisatie 
grote kans (tot wel 90%) op mislukken heeft (Loonam, Eaves, Kumar, & Parry, 2018). 
Organisaties steken veel geld in hun IT-projecten, maar de uitkomsten voldoen vaak niet aan 
de verwachtingen, kosten meer dan begroot en duren vaak langer dan gepland. Het is 
bovendien niet eenvoudig de IT-projecten te selecteren die het beste aansluiten bij de strategie 
van een organisatie (Jeffery & Leliveld, 2004). 

Er zijn inmiddels veel onderzoeken gedaan naar aspecten die de kans op succes vergroten. Zo 
wijst onderzoek uit dat de afstemming tussen Business en IT, invloed heeft op de prestaties 
van de organisatie (Gerow, Grover, & Thatcher, 2015). De meeste organisaties hebben 
meerdere IT-projecten die worden uitgevoerd of die klaar staan om uitgevoerd te gaan 
worden. Omdat deze projecten veelal gebruik maken van dezelfde (schaarse) middelen moet 
worden gekozen welke projecten wel of niet worden uitgevoerd. Het proces van kiezen uit de 
potentiële projecten betreft het IT Projectportfolio management (ITPPM). De projecten die 
daadwerkelijk worden uitgevoerd vormen de IT Projectportfolio (ITPP) 
 
Het is van belang de kwaliteit van een ITPP constant te kunnen meten omdat een kwalitatief 
slecht ITPP kan leiden tot hoge kosten en uitvoeren van activiteiten die niet of weinig 
bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. 
 
In het onderzoek van Wissenburg uit 2015 is onderzocht of er een meetinstrument te 
ontwerpen is waarmee gedurende de gehele levenscyclus van een IT Project Portfolio (ITPP) 
de gezondheid hiervan te meten is. Ook Hendriksen (2018) beveelt aan onderzoek te doen 
naar de mogelijkheid om belangrijke criteria om te zetten in een meetinstrument.  
Zo’n meetinstrument is een dashboard. Een dashboard is een visuele presentatie van cruciale 
data ten behoeve van managers. Het zorgt ervoor dat managers in een één oogopslag 
eventuele afwijkingen kunnen zien en de situatie kunnen beoordelen (Sharda, Delen, Turban, 
2018) 
In vervolgonderzoek op Wissenburg (2015) zijn er 21 criteria gevalideerd welke onderdeel 
zouden kunnen/moeten uitmaken van een te ontwikkelen dashboard voor het meten van de 
gezondheid van een ITPP gedurende de gehele levenscyclus.  
Mijn afstudeeronderzoek is vervolgonderzoek op Wissenburg (2015) en de gedurende het 
eerder uitgevoerd vervolgonderzoek vastgestelde en gevalideerde 21 criteria. Het onderzoek 
heeft als doestelling ‘het ontwerpen en valideren van een gezondheids-dashboard voor 
ITPP’s’.  
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Daarnaast wordt met behulp van de literatuur onderzocht waaraan een te ontwikkelen 
dashboard moet voldoen om ‘goed’ genoemd te mogen worden, welke criteria zijn hierbij van 
belang. 
 

 Gebiedsverkenning 
 
De termen ‘IT-Projectportfolio (ITPP)’ en ‘Dashboard’ worden in dit onderzoek veelvuldig 
gebruikt. Binnen dit onderzoek wordt voor deze termen onderstaande definities gehanteerd. 
 
ITPP: Een ITPP betreft een aantal IT-projecten, geselecteerd uit een groter aantal potentiële 
IT-projecten, die bijdragen aan de organisatiestrategie gedurende de gehele portfolio 
levenscyclus, gemanaged door een daarvoor verantwoordelijke organisatie-eenheid en 
gebruikmakend van dezelfde, schaarse middelen (Frey, 2014)). 
 
Dashboard: Dashboards voorzien in een visuele presentatie van cruciale informatie ten 
behoeve van managers, welke is geconsolideerd en geplaatst op één scherm opdat de 
informatie kan worden verwerkt in een oogopslag en eenvoudig kan worden geanalyseerd 
(afwijkingen kunnen zien en de situatie beoordelen). (Sharda, Delen, Turban, 2018). 
 

 Probleemstelling 
 
Het is van belang de kwaliteit van een ITPP constant te kunnen meten omdat een kwalitatief 
slecht ITPP kan leiden tot hoge kosten en uitvoeren van activiteiten die niet of weinig 
bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. Een dashboard kan dit inzicht verschaffen 
in de kwaliteit en gezondheid van een ITPP. Op welke wijze kan een bruikbaar dashboard 
voor het meten van de gezondheid van een ITPP worden ontworpen? 
 

 Opdrachtformulering 

Dit onderzoek dient een bijdrage te leveren aan het ontwerp van een type dashboard voor het 
monitoren van de gezondheid van een ITPP. Het resultaat van het onderzoek is een in de 
praktijk gevalideerd dashboard.  

De doelstelling van dit onderzoek is daarmee ‘het ontwerpen en valideren van een dashboard 
waarmee de gezondheid van een ITPP kan worden bepaald’. Om aan deze doelstelling te 
kunnen voldoen moet de volgende centrale vraag worden beantwoord: 
 ‘Met behulp van welk dashboard kunnen organisaties de gezondheid van hun IT Project 
Portfolio meten?’ 
 
Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden is er een antwoord nodig op de volgende 
deelvragen: 

a) Welke aspecten zijn van belang om de criteria, die deel uitmaken van een dashboard 
voor het meten van de kwaliteit van een IT Projectportfolie, meetbaar te maken? 

b) Hoe is dit het beste te presenteren in een dashboard? 
c) Aan welke structurele- en ontwerpeisen moet een dashboard voldoen? 
d) Welke verbeteringen voor naamgeving en definities zijn mogelijk? 
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 Relevantie van het onderzoek 
 
Dit afstudeeronderzoek is vervolgonderzoek op de onderzoeken van Wissenburg (2015) en 
een vijftal master-studenten. Het is noodzakelijk om te komen tot een bruikbaar dashboard om 
de kwaliteit van een ITPP constant te meten omdat een kwalitatief slecht ITPP kan leiden tot 
hoge kosten en uitvoeren van activiteiten die niet of weinig bijdragen aan de doelstellingen 
van de organisatie. Naast het meten en monitoren van de gezondheid is een nevendoel van het 
dashboard het faciliteren van discussie over de ITPP door tonen van rode of groene signalen. 
Door deze discussie binnen de groep van ITPP-professionals in een organisatie met ITPP, 
wordt actief nagedacht over de gezondheid van de ITPP en ingegrepen in de ITPP als dit 
nodig wordt geacht. Dit zal de ITPP van een organisatie verbeteren.  
Uit de literatuur blijkt dat er nog weinig onderzoek is geweest naar de wijze waarop IT-
resources binnen organisaties worden ingezet. Er is daarmee behoefte aan extra onderzoek op 
het terrein van het continu kunnen beoordelen/meten van de kwaliteit van ITPP (Kumar, 
Ajjan & Niu, 2008).  
 

 Globale onderzoekaanpak 
 
Het onderzoek vindt plaats in een aantal stappen, te weten: 

• Onderzoek naar structuur van en ontwerp(eisen) voor dashboards (literatuur); 
• Onderzoek naar meetbaar maken van de assessment criteria (literatuur); 
• Ontwerpen van een type dashboard; 
• Toetsen van het type dashboard (empirisch onderzoek); 
• Analyse; 
• Aanbevelingen/conclusies. 

 
Schematisch is dit als volgt weer te geven: 
 

 
 
Figuur 1 Het conceptueel onderzoekmodel 
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2. Theoretisch kader 
 
Het theoretische kader is onderdeel van het onderzoek van vijf masterstudenten naar het 
ontwerpen van een in de praktijk gevalideerd type dashboard voor het monitoren van de 
gezondheid van een ITPP. In het theoretische kader wordt door de studenten gezocht naar 
aspecten om de in eerder onderzoek van Wissenburg (2015) genoemde assessment criteria 
(zie bijlage 1) meetbaar te maken en deze op adequate wijze te presenteren in een dashboard. 
Een van de deelvragen uit de opdrachtformulering die moeten worden beantwoord is: ‘aan 
welke ontwerpeisen moet zo’n dashboard voldoen’? Het is deze vraag waarop ik in dit 
theoretisch kader een antwoord probeer te vinden door middel van het bestuderen van de 
bestaande literatuur. 
 
2.1 Onderzoekaanpak 
 
De hoofdvraag van deze literatuurstudie (het theoretisch kader) heeft betrekking op punt c van 
de deelvragen uit het totale onderzoek: ‘Aan welke ontwerpeisen moet een dashboard 
voldoen’? 
 
Deelvragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn:  

- Hoe herken je een goed dashboard? 
- Wat moet er op een dashboard staan? 
- Wat zijn de visuele eisen die aan een dashboard gesteld worden? 

Om literatuur te vinden die een antwoord op de deelvragen en daarmee een antwoord op de 
hoofdvraag kan geven, ben ik gestart met de verwijzingen in Wissenburg (2015) en andere 
gerelateerde afstudeerverslagen. Een tweede startpunt is het Studieboek OU/BI van Sharda, 
(2018) en het boek Information Design van Few (2005). Few (2005) wordt veel genoemd en 
naar verwezen in de literatuur. Daarmee is dit een goede bron. Sharda (2018) wordt door de 
Open Universiteit gebruikt als studiemateriaal bij de module Business Intelligence. Daarmee 
is dit ook te beschouwen als een goede bron. Deze boeken heb ik in mijn bezit. Op basis van 
de bronverwijzingen in bovengenoemde literatuur is ‘backward snowballing’ toegepast. 
 
Daarnaast is gezocht via zoektermen in de OU Library Portal, 
 
Gehanteerde zoektermen: 

• Dashboard AND Design AND Requirements 
• Dashboard AND Design AND Principles 
• Effective AND dashboard 

 
De zoektermen zijn ingevoerd in combinatie met een aantal criteria middels ‘geavanceerd 
zoeken. Deze criteria zijn: 
 

• Het artikel is wetenschappelijk (ge-peer reviewd); 
• Het artikel is beschikbaar in het Engels; 
• De titel heeft betrekking op ontwerpeisen voor dashboards; 
• Het artikel is online beschikbaar. 
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De eerste selectie is, als na toepassing van de selectiecriteria er erg veel titels naar voren 
kwamen, verkleind door ook te specificeren op vakgebieden (Computer Science, Business). 
Vervolgens is op basis van de titel een nadere selectie gemaakt en als het een interessante titel 
betrof, is de samenvatting doorgenomen en de ‘koppen gesneld’. Als het artikel door deze 
eerste selectie kwam, is het artikel in meer detail doorgenomen. Dit geldt ook voor de boeken. 
Interessante hoofdtukken (op basis van de inhoudsopgave) zijn bestudeerd en in geval van een 
interessante verwijzing welke voldeed aan de selectiecriteria, is deze ook bestudeerd. 
 
2.2 Uitvoering 

In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel artikelen zijn gevonden en hoeveel 
artikelen zijn gebruikt. Er zijn artikelen gevonden via de literatuurlijst bij Wissenburg (2015) 
en andere afstudeerverslagen, via Sharda (2018), via Few (2005) en via invoeren van de 
zoektermen op de OU Library Portal. 
 
Om de actualiteit te bewaken heb ik een indeling gemaakt op periode waarin de betreffende 
artikelen zijn uitgebracht. De artikelen zijn gecategoriseerd op publicatiedatum en verdeeld in 
drie periodes, dit om de meest actuele artikelen te kunnen herkennen en geen risico te lopen 
meer gedateerde, maar wel relevante artikelen te missen. 
 

- Voor 2010 
- 2010 – 2014 
- 2015 – heden 

 
Een andere naam die ook wel wordt gebuikt voor een dashboard is een scorecard. Hoewel 
deze niet exact identiek zijn, heb ik ook gezocht op Scorecard AND Design. 
 
Tabel 1 geeft de resultaten weer: 
 
Tabel 1 Resultaten zoeken artikelen 
 Publicatie 

-2009 
Publicatie 
2010-
2014 

Publicatie 
2015-
heden 

TOTAAL 

Uitgereikte artikelen 4 2 1 7 
Backward Snowballing 4 2 1 7 
Databases via OU Library 
-Dashboard & Design 
-Dashboard & Design & Requirement 
-Dashboard & Design & Principles 
-Effective & Dashboard 
-Scorecard & Design 
-Business & Visualization 
 

 
4 
2 
0 
0 
3 
4 

 
7 
0 
0 
0 
8 
5 

 
28 
0 
1 
3 
6 
16 

 
39 
2 
1 
3 
17 
25 

 
De gevonden aantallen zijn acceptabel om mee verder te gaan en de titels te gaan beoordelen 
op relevantie. In ieder geval is te concluderen dat het onderwerp in de laatste jaren aan 
belangstelling wint.  
 
De gevonden titels zijn in eerste instantie gescand op relevante titels. Daarnaast is de 
bruikbaarheid beoordeeld op basis van het doornemen van de samenvatting. Als duidelijk 
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werd dat het artikel (gedeeltelijk) ging over ontwerpeisen met betrekking tot dashboards en 
het volledig beschikbaar was, is het als relevant beoordeeld. Tabel 2 geeft een overzicht van 
het aantal gevonden en het aantal relevante artikelen. 
 
Tabel 2 Aantal relevante artikelen t.o.v. gevonden artikelen 
 TOTAAL 

gevonden 
Relevant 

Uitgereikte artikelen 7 7 
Backward Snowballing 7 7 
Databases via OU Library 
-Dashboard & Design 
-Dashboard & Design & Requirement 
-Dashboard & Design & Principles 
-Effective & Dashboard 
-Scorecard & Design 
-Business & Visualization 
 

 
39 
2 
1 
3 
17 
25 

 
8 
0 
1 
1 
4 
1 
 

 
Dashboard AND Design levert samen met Scorecard AND Design de meeste resultaten op. In 
combinatie met Requirements en/of Principles wordt de selectie erg beperkt. Overigens bevat 
het resultaat in Dashboard AND Design ook de resultaten van Dashboard AND Design AND 
Requirements en Dashboard AND Design AND Principles! In totaal zijn er 15 relevante 
artikelen gevonden via de OU Library en nog 14 via de uitgereikte artikelen en backward 
snowballing met de referentielijsten van deze artikelen. 
 
2.3 Resultaten en conclusies 

Om te kunnen bepalen wat een ‘goed’ dashboard is, moet er eerst een eenduidige definitie van 
de term ‘dashboard’ worden gekozen. De literatuur geeft diverse definities waarbij veelal 
onderstaande aspecten altijd worden genoemd: 

- Data zichtbaar maken als informatie 
- Dashboards voorzien in een visuele presentatie van belangrijke informatie welke is 

geconsolideerd en geplaatst op één scherm opdat de informatie kan worden verwerkt 
in een oogopslag en eenvoudig kan worden geanalyseerd. (Sharda, 2018) 

Volgens Few (2005) en Eckerson (2010) zijn dashboards te onderscheiden op drie niveaus 
van informatievoorziening (strategisch, analytisch/tactisch en operationeel). Zij hebben elk 
hun eigen ontwerpeisen. Er zijn inhoudelijke eisen zoals ‘actueel’, ‘correct’ en visuele eisen 
als ‘niet te vol scherm’, ‘gebruik van juiste Visuals’ en rekening houdend met ‘de manier van 
lezen van mensen’. Een ITPP-dashboard zal veelal op strategisch en/of analytisch/tactisch 
niveau worden gebruikt. Hiervoor geldt volgens Few (2005) naast de inhoudelijke en visuele 
eisen dat ze managers voorzien in een manier om snel de gezondheid en mogelijkheden van 
hun verantwoordelijkheidsgebied te overzien. Het dashboard heeft een hoog abstractieniveau 
en voorziet in voorspellingen om op toekomstige zaken te kunnen voorsorteren. Over het 
algemeen is het volgens Few (2005) zo dat een dashboard beter is naarmate het simpeler is.   
 
Een van de cruciale aspecten van een dashboard volgens Few (2005) en Eckersson (2010) is 
dat alleen essentiële informatie wordt getoond en dat dit in een oogopslag bekeken kan 
worden. 
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Een dashboard kan ook kwalitatieve informatie bevatten (Sharda, 2018), al is dit minder 
gebruikelijk dan kwantitatieve informatie. Sommige processen zijn nu eenmaal niet 
kwantitatief uit te drukken dus kunnen daar kwalitatieve metingen voor gebruikt worden. Er 
zijn geen vaste voorschriften voor wat een kwalitatief dashboard moet bevatten en waar het 
aan moet voldoen. Elke situatie vereist een andere inrichting, andere KPI’s en een andere 
vormgeving. Het is aan de designer om hier gefundeerde keuzes in te maken. 
 
Een dashboard is volgens Paulen en Finken (2009) veelal opgebouwd uit KPI’s, al dan niet 
getoond op basis van een Balanced Score Card. 
 
Goede KPI’s voldoen aan een aantal voorwaarden zodat ze effectief gebruikt kunnen worden. 
Paulen en Finken (2009) geven de volgende criteria waar een goede KPI aan voldoet: 

• De KPI moet specifiek zijn. Het moet voor alle relevante personen in een organisatie 
duidelijk zijn wat een bepaalde KPI betekent. Bijvoorbeeld de ”Sales forecast” is een 
onduidelijke, niet specifieke KPI. Als dezelfde KPI is gespecificeerd als 
”Totaalwaarde van alle lopende deals die in het systeem staan en naar verwachting het 
komende kwartaal worden afgesloten”, dan is dat een specifiek getal.  

• Het moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor een KPI. Als uit de waarde van 
een KPI blijkt dat er actie ondernomen moet worden om die waarde te verbeteren, dan 
moet het duidelijk zijn welke persoon/afdeling/etc. verantwoordelijk is voor die KPI. 
Als dit niet het geval is dan zal de KPI een interessant weetje zijn, maar geen basis 
voor actie. 

• De KPI is meetbaar. Een KPI moet meetbaar zijn om te kunnen bepalen of de huidige 
prestatie op de KPI voldoende is, of dat er verbetering nodig is. 

• KPI’s moeten op dezelfde tijdsbasis bekeken worden. Sommige KPI’s kunnen real-
time bijgehouden worden, andere eens per week, maand of zelfs kwartaal. Het is 
belangrijk dat KPI’s die met elkaar vergeleken moeten worden om een totaalbeeld van 
de organisatie te krijgen, over eenzelfde tijdsspanne gaan.  

• Gebruik niet te veel KPI’s. KPI’s worden gebruikt om managers in korte tijd een 
overzicht te geven van prestaties. Als er enorm veel KPI’s gepresenteerd worden, dan 
is het voor de manager lastig om een overzicht te krijgen. Het is van belang dat alleen 
de belangrijkste KPI’s gebruikt worden.  

• KPI’s moeten doelstellingen hebben. Een goede KPI heeft een doelstelling aan zich 
verbonden. Op die manier kan bepaald worden of de KPI verbetering nodig heeft, of 
dat het al aan de eis voldoet. 

• KPI’s moeten een afspiegeling zijn van de doelen van een organisatie. Goede KPI’s 
zijn strategisch gekozen en houden de organisatie op het juiste pad om gestelde doelen 
te bereiken. 

 
Boddy (2014) zegt dat KPI’s ingedeeld kunnen worden onder vijf algemene 
prestatiemaatstaven, namelijk kwaliteit, betrouwbaarheid, snelheid, flexibiliteit en kosten. 
Elke van deze algemene maatstaven kan uitgedrukt worden in veel kleine en specifieke 
maatstaven of samengevoegd worden tot samengestelde maatstaven. De specifieke 
maatstaven hebben over het algemeen betrekking op operationele aspecten en de 
samengestelde op strategische aspecten. 
 
Few (2005) stelt dat de fundamentele uitdaging bij dashboarddesign is om alle vereiste 
informatie op één scherm te krijgen op eenduidige, duidelijke wijze en zonder afleidende 
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zaken zodanig dat de gebruiker deze informatie snel kan opnemen en verwerken. Dit bepaalt 
of een dashboard goed of minder goed is. 
 
Naast alle visuele aspecten is het volgens Sharda (2018) bij een dashboard ook van belang dat 
de data klopt. Is deze actueel en compleet?  
 
Met bovenstaande informatie kunnen de deelvragen (en daarmee ook de hoofdvraag) van deze 
literatuurstudie worden beantwoord. 
 
Antwoord op de deelvragen: 

- Hoe herken je een goed dashboard? 

Een goed dashboard is te herkennen aan het feit dat het allereerst eenvoudig is. Er wordt 
conservatief omgegaan met kleuren en gebruikte ‘Visuals’ zijn geschikt voor de weergegeven 
informatie. De informatie is beschikbaar op één scherm. Van belang is ook dat de getoonde 
data actueel en correct is en is gekoppeld aan de organisatiedoelen. 

 
- Wat moet er op een dashboard staan? 

 
Op een dashboard staan alleen essentiële gegevens en dit in visuele vorm. De gegevens 
hebben betrekking op het heden (monitoring) maar ook op de toekomst (voorspellend).  

 
- Wat zijn de visuele eisen die aan een dashboard gesteld worden? 

 
Op een dashboard dient de informatie geconsolideerd te zijn en ingedeeld op de manier zoals 
‘de mens leest’, dus van links naar rechts en van boven naar beneden. Er moet terughoudend 
zijn omgegaan met kleurgebruik. 
 
Tabel 3 geeft de ontwerpeisen van een strategisch dashboard, en daarmee het antwoord op de 
hoofdvraag van deze literatuurstudie; ‘Aan welke ontwerpeisen moet een dashboard 
voldoen’? 
 
Tabel 3 Ontwerpeisen strategisch dashboard 
Ontwerpeis Toelichting 
Data dient gevisualiseerd te zijn Eenvoudig te analyseren 
Data dient geconsolideerd te zijn Snel te beoordelen, in één oogopslag 

duidelijk 
Gerelateerde data moeten op één scherm bij 
elkaar te staan 

Relaties in data dienen snel, in één 
oogopslag inzichtelijk te zijn. Moeten 
zoeken naar relaties is onwenselijk 

Een dashboard bevat alleen essentiële 
informatie 

Niet relevante informatie mag niet afleiden 
van de essentie 

Een dashboard bevat voorspellende opties Er moet op toekomstige situaties kunnen 
worden geanticipeerd. Uit het dashboard 
moet blijken dat er actie nodig is 

Minder is meer Een dashboard moet zo simpel mogelijk te 
zijn, beperkt maar consistent kleurgebruik. 

De data in een dashboard dient zeer 
regelmatig ververst te worden 

De gegevens moeten actueel zijn.  
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De op een dashboard getoonde KPI’s dienen 
aan voorwaarden te voldoen 

Een KPI moet: 
- Specifiek zijn 
- Een doelstelling hebben (norm) 
- Er moet iemand voor 

verantwoordelijk zijn 
- Meetbaar zijn 
- Altijd binnen dezelfde tijdspanne 

gemeten worden 
- Gekoppeld zijn aan 

organisatiedoelen 
De data in een dashboard dient correct te 
zijn 

Niet correcte data laat het vertrouwen en 
daarmee gebruik, afnemen 

 
2.4 Doel van het vervolgonderzoek 
 
Dit theoretische kader (literatuurstudie) is onderdeel van een breder onderzoek naar het 
ontwikkelen van een dashboard voor het meten van de gezondheid van een ITPP. Dit 
onderzoek zal samen met de resultaten van de andere studenten en voorgaand onderzoek 
gebruikt worden om een concept dashboard te ontwerpen. Dit concept dashboard zal middels 
vervolgonderzoek worden gevalideerd voor gebruik in de praktijk. 
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3. Methodologie 
 
In dit hoofdstuk verantwoord ik de onderzoeksmethode, het ontwerp van het onderzoek en de 
manier van gegevensverwerking.  
 

 Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)  
 
Het doel van dit onderzoek is het beantwoorden van de (hoofd)vraag: ‘Met behulp van welk 
dashboard kunnen organisaties de gezondheid van hun ITPP meten’? 
In voorgaand onderzoek zijn er reeds een dertiental beoordelingscriteria gevonden die hierop 
invloed hebben (zie bijlage 1).  
Bij deze criteria zijn nu aspecten benoemd die deze criteria ‘meetbaar’ zouden kunnen maken. 
Dit is gedaan middels litteratuurstudie door drie studenten. Op basis van deze aspecten 
zouden de criteria nu in een goed ontworpen en goed gestructureerd dashboard moeten 
kunnen worden getoond. Wat een goede structuur van een dashboard is en aan welke 
ontwerpeisen dit dashboard moet voldoen is middels literatuurstudie door twee studenten 
onderzocht.  
 
Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen wordt er door de vijf studenten, 
R. Wissenburg en R. Kusters in februari 2021 een conceptdashboard ontwikkeld. Dit gebeurt 
door de gevonden ontwerp- en structuureisen samen met de onderliggende aspecten van de 
assessmentcriteria te categoriseren. Dit categoriseren is noodzakelijk omdat er zeer 
waarschijnlijk overlap zal zijn bij de door de studenten gevonden aspecten en ontwerp- en 
structuureisen en het ook waarschijnlijk is dat er een verschil in abstractieniveau zal zijn. Met 
behulp van deze categorisering zal vervolgens een conceptdashboard voor het meten en 
monitoren van ITPP-gezondheid worden opgesteld. 
 
Met dit conceptdashboard wordt vervolgens een onderzoek uitgevoerd om de bruikbaarheid in 
de praktijk te verifiëren. Elk van de vijf studenten zal een onderzoek uitvoeren en daaruit 
conclusies trekken met betrekking tot de bruikbaarheid van het dashboard. 
 
Er wordt uitgegaan van een conceptdashboard dat gevalideerd moet worden in de praktijk. 
We hebben hiermee te maken met een ‘Artifact’ (het conceptdashboard) dat in een context (de 
praktijk) moet worden onderzocht. Dit voldoet volgens R.J. Wieringa (2016) aan de eisen van 
Design Science. Binnen Design Science wordt gewerkt met iteraties om het ontwerp steeds 
beter te maken. Schematisch is dit weergegeven in figuur 2. 



 

 16 

  
Figuur 2 Design Science, een iteratief proces 
 
Met het conceptdashboard wordt door middel van dit onderzoek nu de eerste iteratie 
doorlopen en mogelijke verbeteringen gevonden. In bijlage 5 is meer informatie opgenomen 
over Design Science. 
 
Het onderzoek betreft het valideren van een concept dashboard in de praktijk van ITPP. Dit is 
geen onderzoek dat in harde data is te vatten omdat het afhankelijk is van de mening en 
kennis van experts op het gebied van ITPPM. Saunders (2019) geeft een drietal methodieken 
voor onderzoek, kwalitatief onderzoek, kwantitatief onderzoek en een mix van deze twee. Het 
verschil tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek is dat bij kwantitatief onderzoek wordt 
gezocht naar harde cijfers/aantallen/data en bij kwalitatief onderzoek meer naar gegevens die 
niet in harde data te vatten zijn. Mijn onderzoek betreft daarmee een kwalitatief onderzoek.  
Bij een kwalitatieve onderzoekmethode zijn er vervolgens een aantal onderzoeksstrategieën 
mogelijk (Saunders, 2019), te weten: 

- Archival and documentary research 
- Action Research 
- Casestudy research 
- Ethnograpy 
- Grounded Theory. 

De casestudy is een onderzoek naar een onderwerp of fenomeen in de praktijk (Saunders 
2019). De ‘case’ is een organisatie of persoon, in dit geval de organisatie die aan ITPP doet. 
Omdat we met dit onderzoek een concept dashboard willen toetsen/valideren op 
bruikbaarheid in de praktijk, is de casestudy erg geschikt als onderzoekstrategie. Daarnaast 
moet er ook kunnen worden doorgevraagd naar de argumenten van de respondenten. Ook 
hiervoor is een casestudy meer geschikt dan bijvoorbeeld een enquête, waarbij de vragenlijst 
vast staat. Omdat het een in tijdsduur beperkt onderzoek betreft, wordt gekozen voor een 
enkelvoudige casestudy. Zie voor een nadere toelichting op de onderzoeksmethode en -
strategie bijlage 2. 
 

 Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 
 
Uitgangspunt van het onderzoek is een conceptdashboard voor ITPP, welke gevalideerd gaat 
worden op bruikbaarheid in de praktijk. 
 

3.2.1. Ontwikkelen conceptdashboard 
 
Het conceptdashboard wordt opgesteld in een gezamenlijke sessie, op basis van de door de 
vijf studenten uitgevoerde literatuurstudies. Om dit dashboard vorm te geven moeten de 



 

 17 

gevonden ontwerp- en structuureisen en de onderliggende aspecten van de assessmentcriteria, 
zoals eerder opgemerkt, worden gecategoriseerd. Dit gaan we doen middels sessie waarbij we 
(Hybrid) card sorting gaan toepassen. Card sorting is het sorteren van een reeks kaarten, elk 
gelabeld met informatie in groepen die logisch zijn voor de deelnemers (Maurer & Warfel, 
2004). Er zijn weliswaar reeds categorieën van onderliggende aspecten gedefinieerd in de 
vorm van assessmentcriteria, hetgeen zou pleiten voor closed card sorting, maar omdat er uit 
de ontwerp- en structuureisen wellicht ook nieuwe categorieën gedefinieerd kunnen worden 
moeten we ook de mogelijkheid hebben deze toe te voegen. Dit leidt tot Hybrid card sorting. 
 
Om deze sessie te structureren, maken we gebruik van de metaplan methode. Deze methode 
gaat uit van een gezamenlijke ‘sessie’ omdat dit wordt geassocieerd met een hoge effectiviteit 
(Paul, 2008). Deze methode is moeilijker te organiseren dan de andere methodes voor 
structureren van zo’n sessie (parallel en sequentieel) omdat iedereen aanwezig moet zijn op 
eenzelfde plek en tijd, maar is wel erg effectief. Zie bijlage 3 voor een toelichting op de 
metaplanmethode. 
 

3.2.2. Validatie conceptdashboard in de praktijk 
 
Met het ontwikkelde conceptdashboard zal een Casestudy worden uitgevoerd bij een 
organisatie die aan ITPP doet. De Casestudy zal bestaan uit een vragenlijst die vooraf aan de 
respondenten wordt toegezonden met het verzoek deze reeds in te vullen en te retourneren. 
Hiermee ben ik in staat me goed op het interview voor te bereiden en is eventueel benodigde 
verduidelijking vroegtijdig duidelijk. De antwoorden worden gegeven middels een schaal van 
1 tot 5 (zeer mee eens, mee eens, neutraal, oneens, zeer mee oneens). Hiermee is uiteindelijk 
een overall beeld van de bruikbaarheid af te leiden. Dit omdat de vragen allemaal zo worden 
gesteld dat ‘eens’ (1) betekent dat het onderdeel ‘bruikbaar’ wordt geacht door de 
geïnterviewde. Door uiteindelijke een gemiddelde te nemen kan iets worden gezegd over de 
algemene bruikbaarheid. Bij alle vragen wordt ook gevraagd een toelichting te geven 
(waarom eens of oneens) en ervaringen te delen. 
 
Per structurele ontwerpvereiste en -criterium worden de volgende vragen/stellingen 
geponeerd: Dit is een belangrijk criterium/kenmerk en waarom wel/waarom niet? 
Per assessment criterium – onderliggende aspecten worden de volgende stellingen geponeerd: 
U gebruikt dit aspect in de praktijk voor het meten van de gezondheid van de ITPP. Zo ja kunt 
u dit toelichten met een voorbeeld uit de praktijk? Zo nee, vindt u dat dit aspect gebruikt zou 
moeten worden voor het meten van de gezondheid van ITPP en waarom wel of niet.  
 
In bijlage 4 bevindt zich een eerste, korte, opzet van de vragenlijst. Het is overigens pas 
mogelijk een definitieve vragenlijst op te stellen nadat het conceptdashboard beschikbaar is en 
bekend is welke aspecten en ontwerpcriteria zijn toegepast. 
 
Binnen de Case-organisatie zal het conceptdashboard worden getoond en toegelicht waarna er 
een interview zal worden afgenomen. De geïnterviewde(n) is/zijn (een) professional(s) binnen 
het vakgebied van ITPP.  Deze managers moeten minimaal 3 jaar werkzaam zijn in deze rol, 
bij organisaties die een omvangrijke IT-component hebben met vele IT-projecten die 
gelijktijdig lopen en in portefeuille zitten en waar een proces van IT-Projectportfolio 
management wordt toegepast. Van belang is ook dat er bereidheid is mee te werken aan dit 
onderzoek. Zowel op niveau van de organisatie als op niveau van de individuele manager en 
professional. 
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Het interview zal semigestructureerd zijn. Enerzijds zijn de vragen volgens een strak schema 
opdat de geïnterviewde dezelfde uitgangspositie heeft, anderzijds wordt er altijd een 
toelichting en voorbeelden en ervaringen gevraagd waarbij kan worden afgeweken van het 
schema en kan worden doorgevraagd op specifieke details. Hiermee wordt gedetailleerdere 
informatie verkregen dan alleen vasthouden aan het vooraf vastgestelde schema 
(gestructureerd interview). De vragenlijst en het interview-protocol zal vooraf worden 
gevalideerd middels een pilot-interview. 
 
Het zal een face-to-face interview zijn hetgeen kan vanwege het beperkte aantal ITPP-
professionals in de case-organisatie. Dit voorkomt beïnvloeding van elkaar. 
 

 Gegevensanalyse 
 
De interviews worden opgenomen en volledig uitgewerkt (transcriptie). De tekst wordt 
vervolgens geordend en gecodeerd door middel van labelen. De labels geven het onderwerp 
van (geordende) antwoorden aan en worden gekoppeld aan de onderzoeksvraag. Hiermee 
wordt een grote hoeveelheid data gereduceerd tot een beperkt aantal labels waarmee 
verbanden kunnen worden gezocht tussen de antwoorden, ervaringen en argumenten van de 
verschillende geïnterviewde. Door deze manier van analyseren is het mogelijk om een 
antwoord dat bij een vraag gegeven is, maar dat ook relevant is voor een andere vraag te 
onderkennen. Opgelet moet worden voor labelen op basis van eigen interpretatie van de 
onderzoeker zodat een label niet in lijn meer is met wat de geïnterviewde bedoelde. Omdat de 
vragensteller ook de analist is, is dit risico zeer beperkt  
 
De resultaten van de gegevensanalyse valideren het conceptdashboard voor gebruik in de 
praktijk of, waarschijnlijker, geeft een aantal aspecten of ontwerpkeuzen die gebruik in de 
praktijk tegenhouden of minder logisch maken. Op basis hiervan is het mogelijk een voorstel 
te doen voor een verbeterde versie van een conceptdashboard t.b.v. de tweede iteratie conform 
het iteratieproces dat hoort bij Design Science. 
 

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

3.4.1. Validiteit 
 
Saunders (2019) stelt dat validiteit de mate is waarmee een verzamelmethode meet wat ook 
het doel was om te meten (Construct Validiteit). De interviewvragen zijn gebaseerd op de 
benoemde/gevonden aspecten en ontwerpcriteria van het dashboard. Het interviewverslag ter 
review aangeboden aan de respondent. 
 
Nauwkeurigheid van analyseresultaten, de redenatie van data naar conclusies moet zo goed 
mogelijk zijn, dit is de interne validiteit (Saunders, 2019). Tijdens de analysefase wordt zo 
objectief mogelijk gezocht naar dezelfde type argumenten van de respondenten. Op basis van 
deze argumenten wordt geconcludeerd of het dashboard is gevalideerd. Deze contentanalyse 
wordt in hoofdstuk vier uitgebreid beschreven. 
 
Het onderzoek betreft een single casestudy, waarmee de resultaten niet algemeen geldig 
verklaard kunnen worden (externe validiteit), maar slecht voor gelijksoortige organisaties. 
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Door eerst een pilotinterview te houden en de vragen vooraf ter inzage te geven en zo de 
gelegenheid te geven om verduidelijking te vragen voordat het interview plaatsvindt, wordt 
ervoor gezorgd dat iedereen hetzelfde referentiekader heeft.   
 
 

3.4.2. Betrouwbaarheid 
 
Saunders (2019) stelt dat betrouwbaarheid de mate is waarin het onderzoek herhaalbaar is. 
We hebben hier te maken met interne, gericht op de onderzoeker en externe, gericht op 
herhaalbaarheid, betrouwbaarheid. Door het zo uitgebreid mogelijk opstellen en toetsen van 
de interviewvragen is de interne betrouwbaarheid voldoende geborgd. Het herhalen van het 
interview bij andere organisaties met een ITPP is mogelijk. Saunders (2019) stelt overigens 
wel dat de methode van (semi) gestructureerde interviews veelal bedoeld is om een complexe 
en dynamische situatie te verkennen. Vanwege die dynamiek is herhaling, met verkrijgen van 
identieke resultaten, op een later moment lastig. 
 

3.4.3. Ethische aspecten 
 
Saunders (2019) stelt dat ethiek de mate is waarin het onderzoek rekening houdt met de 
privacy en andere rechten van de deelnemers. Voorafgaand aan de interviews wordt de 
geïnterviewde gewezen op het feit dat het volledig vrijwillig is en dat het mogelijk is om op 
vragen geen antwoord te geven. De resultaten worden vertrouwelijk behandeld en niet verder 
verspreid/gebruikt dan als geanonimiseerde bijlage bij het verslag. Voordat het als bijlage 
wordt opgenomen zal het ter reactie en accordering ter inzage worden gegeven aan de 
geïnterviewde en wordt duidelijk gemaakt dat de case-organisatie niet zelf het onderwerp van 
onderzoek is, maar de bruikbaarheid van het ontworpen dashboard in de praktijk. Door het 
nemen van deze stappen is voldoende geborgd dat het onderzoek ethisch zal verlopen.  
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4. Resultaten 
 
De resultaten van dit onderzoek zijn tweeledig, nl: 
 
1 Het ontwerpen van het dashboard 
2 Het toetsen van het dashboard op bruikbaarheid in de praktijk 
 
Dit hoofdstuk is dan ook opgedeeld in deze twee onderdelen. 
 

 Ontwerpen dashboard 
 
In hoofdstuk drie is beschreven hoe het dashboard ontworpen zou gaan worden. Mede door de 
Covid-19 perikelen zijn op de hier beschreven werkwijze wat kleine aanpassingen gedaan. Zo 
is de voorgenomen card sorting sessie digitaal gedaan. Dit heeft als gevolg gehad dat er niet 
met kaarten is gewerkt zoals een card sorting sessie wel vereist, maar dat de classificering van 
ontwerp- en structuureisen samen en de onderliggende aspecten van de assessmentcriteria 
heeft plaatsgevonden middels een discussie tussen de afstudeerbegeleider, prof. dr. Kusters en 
de vijf studenten.  Daarbij bleek dat er een aantal aspecten en beoordelingscriteria dezelfde 
lading dekten. Daarom zijn ‘Return on investment’, ‘Sluit aan bij kerncompetenties’, 
‘Prioriteitsstelling IT projecten binnen ITPP’ en ‘Koppeling portfolio en strategische 
doelstellingen’ samengevoegd tot twee beoordelingscriteria: ‘Juiste projecten in ITPP’ en 
‘Prioriteitsstelling IT-projecten binnen ITPP’. Zie bijlage 7 voor het volledige overzicht met 
de uiteindelijke beoordelingscriteria en onderliggende aspecten. 
Gedurende de sessie is er een eerste prototype van het dashboard gemaakt, waarbij zoveel 
mogelijk rekening werd gehouden met de ontwerpeisen en structurele kenmerken uit de 
literatuurstudie. 
Voor het invullen van het dashboard is besloten gebruik te gaan maken van de vijfpunten 
schaal van Likert. Deze schaal is een wetenschappelijk bewezen methode voor het uitvragen 
van enquêtes.  
 
De studenten hebben na deze sessie dan ook de verschillende beoordelingscriteria en 
onderliggende aspecten omgezet in vragen zodat deze door de deelnemers konden worden 
beantwoord met de vijfpunten schaal van Likert t.b.v. de vulling van het dashboard. Het 
model is vervolgens in een tweede sessie met de begeleiders besproken. Tijdens deze sessie is 
ook de mogelijkheid gecreëerd om, behalve louter de constatering hoe een aspect scoort, 
acties ter verbetering toe te voegen. Dit in de verwachting dat het dashboard hiermee meer 
een instrument voor verbetering zou zijn dan louter een meetinstrument. Feitelijk is dit out of 
scope van het onderzoek, maar zoals verderop uit de resultaten zal blijken wel een goede 
aanvulling.  
 
Dit alles is weer door een van de studenten verwerkt, nu in een Google Doc’s met een, in 
Google Forms gemaakte, enquête als invoermogelijkheid. De andere studenten hebben dit 
getest, waarna het door iedereen is ingezet bij hun eigen caseorganisatie. 
 
Gedurende de ontwerpsessie is er ook een werkmethode voor het inzetten binnen de 
caseorganisatie ontworpen. Deze werkmethode bestaat uit drie onderdelen: 

1. De respondenten scoren individueel de vragen via een enquête; 
2. Er wordt een groepssessie gehouden met de respondenten om de verschillen te 

bespreken en te komen tot consensus over de score; 
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3. Er worden individuele reflectie-interviews gehouden over begrijpelijkheid, 
bruikbaarheid en hanteerbaarheid van het dashboard en de gehanteerde werkmethode. 

 
De ontworpen werkmethode is erop gericht dat het dashboard in de praktijk gaat worden 
gebruikt. Dit om ervoor te zorgen dat de deelnemers daadwerkelijk met het dashboard zouden 
werken, in gezamenlijk overleg bespreken en wij hun gebruikservaring kunnen observeren en 
bespreken tijdens de individuele interviews. Op deze wijze was het mogelijk het ontwerp op 
basis van daadwerkelijke gebruikservaring van de deelnemers te laten valideren in plaats van 
louter op basis van de mening van de deelnemers.  
 

4.1.1. Resultaat ontwerp dashboard 
 
Het definitieve dashboard dat voor de casestudy is gebruikt, is uiteindelijk onderstaande 
figuur (figuur 3 Het ontworpen dashboard) geworden (data is fictief!). Het dashboard heeft 
drie tabbladen. Het eerste tabblad is het tabblad waar de enquêteresultaten, zowel de score als 
het belang, van de gebruikers wordt getoond per aspect. In de laatste kolom wordt de 
gezamenlijke score en belang vanuit de groepssessie vastgelegd door de procesbegeleider, de 
overall score. Met kleurcodering van rood (niet goed) naar groen (goed) is in een oogopslag 
de score zichtbaar. In het tweede tabblad kunnen acties worden vastgelegd en gemonitord. Dit 
is overigens nog onvoldoende uitgewerkt en gedurende mijn onderzoek alleen aan de 
deelnemers getoond. In het laatste tabblad is de historische score zichtbaar. Hierdoor wordt 
vooruit- (of achteruitgang) zichtbaar. 
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Tabblad Acties

 
Tabblad Historie 

 
Figuur 3 Het ontworpen dashboard 
 

 Casestudy 
 
Deze casestudy is gehouden bij een waterleidingbedrijf met een omvang van zo’n 1400 
medewerkers. Dit waterleidingbedrijf en heeft een grote ICT-organisatie met veel projecten 
en een miljoenenbudget. Er wordt intensief aan Project Portfolio management gedaan, zowel 
voor ICT-projecten als voor de projecten binnen het primaire proces. De ICT-projecten 
kennen een eigen projectenportfolio en een dedicated portfoliomanager. De deelnemers aan 
de casestudy (de manager Winning & Zuivering, de ICT-Portfoliomanager en de IT-manager) 
hebben allen meerdere jaren (>3) ervaring binnen deze organisatie en met 
portfoliomanagement. Zowel de organisatie als de deelnemers voldoen hiermee aan de eisen 
zoals gesteld in paragraaf 3.2.2. 
 
De casestudy heeft, in overeenstemming met de ontworpen werkmethode, bestaan uit een 
drietal stappen, te weten: 
 

1) De deelnemers hebben individueel het dashboard ingevuld via een enquête; 
2) Er is een groepssessie gehouden waarin de deelnemers de verschillen hebben 

besproken en tot een gezamenlijk standpunt zijn gekomen; 
3) Tenslotte zijn er reflectie-interviews gehouden met de deelnemers. 
 
4.2.1. Enquête 

 
Alle deelnemers hebben individueel ter voorbereiding het dashboard ingevuld. Hiervoor heb 
ik ze via een mail uitgenodigd (zie bijlage 8). Een deelnemer vulde vervolgens per 
ommegaande de enquête behorende bij het dashboard in. De andere twee heb ik twee weken 
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later nog een reminder gestuurd (zie bijlage 8). Nadat alle deelnemers de vragenlijst/enquête 
hadden ingevuld heb ik hiervoor een dankmail verzonden met daarbij ook de resultaten. Dit 
ter voorbereiding op (en herinnering aan) de komende groepssessie. Zie bijlage 8 voor de 
inhoud van deze mail. 
 

4.2.2. Groepssessie 
 
 Tijdens een gezamenlijke sessie op 23-6-2020 met alle drie de deelnemers en mijzelf als 
moderator is elk aspect besproken, waarbij de nadruk is gelegd op de aspecten waar 
individueel verschillen waren. Hier is gezocht naar de oorzaak van de verschillen en gekomen 
tot een gezamenlijk standpunt. Deze groepssessie is overigens digitaal gehouden in verband 
met de Covid-19 beperkingen. 
 

4.2.3. Individuele reflectie interviews 
 
Bij de individuele interviews is gebruik gemaakt van de 10 stellingen uit de ‘System Usability 
Scale’ (SUS) van Brooke (1996) die worden beoordeeld op een schaal van helemaal eens tot 
helemaal oneens. Zie hiervoor ook bijlage 6. Naast het scoren van de stellingen is gevraagd 
om toelichting en voorbeelden. Dit is, net als de groepssessie, ook afwijkend van het initiële 
plan voor validatie waarbij per gevonden aspect middels een schaal van helemaal mee oneens 
tot helemaal eens zou worden uitgevraagd of het aspect gebruikt zou gaan worden en de 
mogelijkheid tot het geven van voorbeelden en toelichting.  
 
De SUS stellingen van Brooke zijn vertaald en uitgebreid met 6 stellingen die bepaald zijn 
gedurende de ontwerpsessie van het dashboard. Deze gebruikte stellingen zijn: 

1. Hoe beviel deze aanpak? 
2. Ik denk dat ik deze aanpak regelmatig zou willen hanteren. 
3. Ik vond deze aanpak onnodig complex. 
4. Ik vond de aanpak makkelijk. 
5. Ik denk dat ik ondersteuning van een procesbegeleider nodig heb om deze aanpak te 

hanteren. 
6. Ik vond de verschillende onderdelen van deze aanpak goed met elkaar geïntegreerd. 
7. Ik vond dat er veel tegenstrijdigheden in de aanpak zaten. 
8. Ik kan me voorstellen dat de meeste mensen deze aanpak snel kunnen hanteren. 
9. Ik vond de aanpak zeer omslachtig te hanteren. 
10. Ik voelde mij zelfverzekerd tijdens de aanpak. 
11. Ik moest veel over deze aanpak leren voordat ik hem goed kon gebruiken. 
12. Ik vond de aanpak goed passen voor gebruik binnen onze branche. 
13. Ik kan door middel van deze aanpak de status van een portfolio goed volgen. 
14. Ik kan door deze aanpak acties en opvolgingen goed volgen. 
15. Ik kan deze aanpak anderen aanbevelen. 
16. Heeft u nog aanbevelingen? 

De eerste en de laatste vraag zijn open vragen. 
 
Voorafgaand aan de stellingen zijn twee vragen gesteld om terug te kijken op de groepssessie: 
 

• Wat vond u van de groepssessie? 
• Zijn er bepaalde zaken die u tijdens de groepssessie niet heeft kunnen zeggen maar 

nog wel graag kwijt wilt? 
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4.2.4. Resultaten Casestudy 
 
De groepssessie en de individuele interviews zijn door mij, met toestemming, opgenomen. 
Deze opnamen heb ik getranscribeerd (zie bijlage 9) en ter verificatie aan de deelnemers 
voorgelegd. 
Op basis van de resultaten van de interviews met daarin de uitvraag van de SUS stellingen 
van Brooke (1996) is onderstaande tabel gemaakt waarbij de eerste en de laatste vraag niet is 
meegenomen omdat dit open vragen betroffen. Bij drie stellingen is er een duidelijk 
verschillende mening van de respondenten (zie rode kleur). Bij twee meningen is de uitkomst 
niet overeenkomstig, maar ook niet duidelijk verschillend (zie gele kleur). Bij de overige 
negen stellingen is de mening van de respondenten geheel overeenkomstig. Zie figuur 4. 
 

 
Figuur 4 Resultaten stellingen individuele interviews 
 
Uit bovenstaande resultaat van de beantwoording van de SUS stellingen, blijkt dat het 
dashboard over het algemeen als bruikbaar wordt ervaren. Alle respondenten vonden de 
aanpak bijvoorbeeld niet complex en ook snel te hanteren. Men is unaniem van mening dat de 
aanpak goed past voor gebruik binnen de branche van waterleidingbedrijven. De grootste 
afwijking in de mening van de respondenten betreft het kunnen borgen van acties en 
opvolging. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat deze mogelijkheid er op het 
laatst aan is toegevoegd en door tijdgebrek gedurende de groepssessie weinig aandacht heeft 
gekregen. 
 
Uit de groepssessie en de individuele interviews zijn naast de eens – oneens waardering ook 
diverse observaties en citaten gekomen. Deze heb ik gecodeerd en in een Excelsheet per vraag 
onder elkaar gezet (zie bijlage 8) en vervolgens met een ‘persoonlijke’ card sorting sessie 
gecategoriseerd naar een 7-tal categorieën. Om dit te kunnen doen heb de relevante citaten die 
ik had opgenomen in de Excelsheet gecodeerd en uitgeknipt. Met deze uitgeknipte ‘kaartjes’ 
heb ik vervolgens de card sorting sessie uitgevoerd (zie de foto’s in bijlage 8 voor een 
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impressie). Elk van de op deze manier gevonden categorieën heb ik voorzien van een 
overkoepelende naam: 

- Inzetbaarheid 
- Objectivering/duidelijkheid 
- Reflectie 
- Benchmarking 
- Kwaliteitsverbetering 
- Mening vormend 
- Methode/aanpak 

 
Onderstaande tabel bevat in kolom 4 het aantal observaties en citaten per gevonden categorie, 
het aantal keren dat deze positief waren (kolom 2) en het aantal waarbij verbetering mogelijk 
is (kolom 3), en het aantal aanbevelingen (kolom 1). Het aantal keren per gevonden categorie 
(kolom 4) zegt iets over de mate van belang/relevantie die deze categorie kennelijk heeft bij 
deze caseorganisatie.  
 
Tabel 4 Aantallen per categorie 
Categorie Aantal 

aanbevelingen 
Aantal 
‘positief’ 

Aantal 
‘verbetering 
mogelijk’ 

Aantal in 
categorie 

Inzetbaarheid 0 4 0 4 
Objectivering/duidelijkheid 2 4 6 12 
Reflectie 0 6 0 6 
Benchmarking 3 6 1 10 
Kwaliteitsverbetering 5 7 3 15 
Mening vormend 1 12 0 13 
Methode/Aanpak 9 5 1 15 

 
Onderstaand zijn per gevonden categorie de overall score opgenomen, voorzien van 
voorbeelden van citaten en observaties. Een volledig overzicht hiervan is opgenomen in 
bijlage 8, Uitwerking groepssessie en interviews. Deze uitwerking, samen met de resultaten 
van de stellingen uit de individuele interviews zeggen iets over de bruikbaarheid van het 
dashboard. 
 
Inzetbaarheid 
Deze categorie is relatief weinig genoemd, maar wel altijd als positief. Een citaat uit een 
interview is ‘Dit kun je echt wel breder doen dan alleen voor digital’ De belangrijkste 
observatie is dat overeenkomsten met eerder gegeven antwoorden worden geconstateerd 
en dat met een rode draad ontdekt bij het verkeerd gaan van projecten.  
 
Objectivering/duidelijkheid 
Deze categorie scoort relatief vaak dat er nog verbetering mogelijk is. Een citaat in deze 
categorie is bijvoorbeeld ‘en Ja, daar heb je weer hele andere problemen, namelijk hoe 
eerlijk is iedereen met zijn data’ of ‘ik denk dat een psycholoog eeuwig blijft discussiëren 
over de vraagstelling en de antwoordmogelijkheden en de beperkingen die er zijn. Dus het 
is wel afhankelijk van de doelgroep’. 
Een positief citaat is bijvoorbeeld ‘was goed overzichtelijk en de categorieën en de 
samenhang van categorieën is helder en begrijpelijk. 
Alle observaties geven aan dat er verbetering mogelijk is. Een voorbeeld is dat er wat 
onduidelijkheid is over wat wordt bedoeld met score. Wat het nu is? Of meer wat men zou 
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willen bereiken? Ambitie? Ook wordt er een groot en duur project even buiten 
beschouwing gelaten waarna de score wordt bepaald. 
Een aanbeveling betreft het betrekken van ‘harde’ data: ‘Dus ik denk dat in dit geval, dat 
als je zou beginnen met objectieve data, dat je misschien ook eerder in consensus had op 
de subjectieve antwoorden, maar ook wat meer vlees op de botten in de discussie’. 
 
Reflectie 
Deze categorie wordt relatief minder genoemd en scoort in alle gevallen positief. Een 
citaat is bijvoorbeeld ‘Ik heb er wel wat aan gehad’. Een observatie is de er meer begrip 
ontstaat voor de uitdagingen van IT. Ook constateert iemand een verbeterpunt voor 
zichzelf. 
 
Benchmarking 
Deze categorie wordt vaak genoemd. Voornamelijk positief en met een aantal 
aanbevelingen. Een positief citaat is bijvoorbeeld ’goed om de perspectieven vanuit de 
klant en de leverancier ook naar voren te krijgen’. Een observatie waarbij wordt 
geconstateerd dat er verbetering mogelijk is, is dat er wordt vergeleken met andere 
portfolio’s en er op basis van andere protfolio’s wordt gewaardeerd/gebenchmarkt. Dit 
wordt ook gezien als aanbeveling: ‘maar ik denk dat het best wel interessant is om te 
kijken van goh, hoe verhouden zich qua taakvolwassenheid de verschillende portfolio’s 
zich tot elkaar?’  
 
Kwaliteitsverbetering 
Deze categorie wordt samen met de categorie methode/aanpak het meest genoemd. Zowel 
wat betreft verbetering mogelijk als positief en heeft veel aanbevelingen. Een positief 
citaat is bijvoorbeeld ‘Ik denk dat het goed is om dit in gezamenlijkheid te doen. Dat is 
voor de gedragenheid van het eindantwoord, denk ik wel goed’ of ‘Ik denk, dat als je hem 
zo inzet je hem ook wel als een soort kwaliteitscirkel kunt gaan gebruiken’. 
Ook zijn er citaten die aangeven dat er verbetering mogelijk is, bijvoorbeeld ‘En 
uiteindelijk gaat het me niet om die KPI, het totale proces moet verbeteren en we hebben 
een aantal punten waar we wat meer energie in willen stoppen’. Een aanbeveling is 
bijvoorbeeld: ‘Capability Maturity Model dat gewoon in bepaalde classes denkt. Je zou 
aan dat soort modellen kunnen gaan koppelen in de toekomst, zodat je zegt van nou, hè, 
jullie hebben dit niveau volwassenheid 1 en in je ambitie bijvoorbeeld volwassenheid 4. 
Welke stappen zou je moeten nemen, om van 1 naar 4 te komen’ 
 
Mening vormend 
Deze categorie wordt vaak genoemd en als positief ervaren. Er zijn geen punten van 
verbetering benoemd en slecht één aanbeveling gegeven. Een positief citaat is 
bijvoorbeeld ‘Het is de ingang voor een goed gesprek’ of ‘de meerwaarde zat in het 
afstemmen met elkaar, dus dat we daar relatief de tijd voor nemen, denk ik dat belangrijk 
is. Want daar haal je uiteindelijk je punten op’. De gegeven aanbeveling is dat er wellicht 
meer mensen/functionarissen betrokken zouden moeten worden: ‘Ik denk, het had mij nog 
meer opgeleverd als we meer mensen hadden meegenomen. X zit bijvoorbeeld ook in de 
portfolioboard, ik heb nog een leidinggevende die officieel procesverantwoordelijke is. Ik 
denk: als je iets breder gaan kijken, een iets bredere groep pakt. Dat je dan nog meer 
afstemming in consensus krijgt en nog meer gezamenlijk een strategie ontwikkelt’. 
Een observatie is dat veelal de afwijkende keuzes wel worden aangepast na argumenten 
van de andere deelnemers. 
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Methode/Aanpak 
Bij deze categorie worden samen met de categorie kwaliteitsverbetering het meest 
genoemd, maar het aantal aanbevelingen hier is relatief hoog. Een citaat hierbij is 
bijvoorbeeld: ‘We hebben bij ons een kwartaalcyclus, dat zou me net iets te vaak zijn, 
want dan gaan mensen uit sleur antwoorden. Maar ik denk dat het goed is dat je ergens 
tussen de twee of drie keer per jaar met elkaar bij elkaar zit’ of ‘je kunt ook zeggen: van 
hebben we de enquêtes we gaan het voorbereiden en we gaan dat timeboxen. Jullie zijn 
het niet meer elkaar eens, dit zijn de antwoorden. We hebben nu vijf of tien minuten om 
met elkaar bediscussieerde en dan moeten we een eindconclusie geven. Dan moet je aan 
die kant iets meer regie pakken’ 
Een positief citaat is bijvoorbeeld ‘Het helpt in ieder geval wel om de discussie wat 
scherper te krijgen, dat je individueel de voorbereiding doet’ 
Er is een observatie waarbij een mogelijkheid tot verbetering wordt geconstateerd, 
namelijk dat er wordt gediscussieerd over de manier van keuze maken. De mediaan 
pakken? Het gemiddelde nemen? Dit komt ook weer terug in de aanbevelingen ‘Wat zou 
je methode zijn om bij grote verschillen, dus als er spreiding is in het antwoord, wat is dan 
de beste methode om tot een beter beeld te komen?’ en ‘Dus je zou dan in de methode 
moeten zeggen van wat als   iedereen bij zijn standpunt blijft? Dan kun je natuurlijk 
zeggen van dan gaan we ons richten op de minst positieve. Ja, weet je, ik denk dat het dan 
eigenlijk wel aan de hoogstgeplaatste persoon is om de ambitie neer te zetten’  

 
Bovenstaande resultaten zijn ook terug te brengen tot een classificatie naar begrijpelijkheid, 
hanteerbaarheid en bruikbaarheid zoals besproken tijdens de gezamenlijke ontwerpsessie van 
19 maart 2021. Hiervoor heb ik de zeven gevonden categorieën ondergebracht onder deze drie 
thema’s. Zie tabel 5. 
 
Tabel 5 Classificatie naar begrijpelijkheid, hanteerbaarheid en bruikbaarheid 
Categorie Aantal 

positief 
Aantal verbetering 
mogelijk 

Aantal 
aanbevelingen 

Begrijpelijkheid 4 6 2 
Objectivering/duidelijkheid 4 6 2 

Hanteerbaarheid 5 1 9 
Methode/aanpak 5 1 9 

Bruikbaarheid 35 4 9 
Inzetbaarheid 4 0 0 

Benchmarking 6 1 3 
Reflectie 6 0 0 

Mening vormend 12 0 1 
Kwaliteitsverbetering 7 3 5 

 
Duidelijk is dat de bruikbaarheid positief scoort. Bij de begrijpelijkheid zijn nog wel 
verbeteringen mogelijk. Vooral bij hanteerbaarheid worden relatief veel aanbevelingen 
gegeven.   
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5. Discussie, conclusies en aanbevelingen 
 
Dit hoofdstuk bevat een reflectie op het onderzoek en de conclusies die kunnen worden 
getrokken. Tenslotte worden aanbevelingen voor de praktijk en vervolgonderzoek gegeven. 
 

 Discussie – reflectie 
 
Dit onderzoek richtte zich op ‘het ontwerpen en valideren van een dashboard waarmee de 
gezondheid van een ITPP kan worden bepaald’. De te beantwoorden centrale vraag was ‘met 
behulp van welk dashboard kunnen organisaties de gezondheid van hun IT Projectportfolio 
meten?’ Gedurende het onderzoek is er op basis van literatuuronderzoek en voortborduren op 
eerder onderzoek (de 13 criteria) een dashboard ontwikkeld waarmee de centrale vraag is 
beantwoord. Vervolgens is het ontwikkelde dashboard daadwerkelijk ingezet bij een case-
organisatie om het te valideren in de praktijk. Onderstaand volgt nu per benoemde deelvraag 
een beschouwing over de totstandkoming van het dashboard en de validatie in de praktijk. 
Omdat er bij het uitwerken van deelvraag 1 en 4 een vergelijkbare werkwijze is gevolgd, 
inclusief de gezamenlijke sessie op 19 maart, wordt dit in één beschrijving samen genomen. 
Hetzelfde geldt voor deelvraag twee en drie. 
 
Deelvraag 1; welke aspecten zijn van belang om de criteria, die deel uitmaken van een 
dashboard voor het meten van de kwaliteit van een IP Projectportfolio meetbaar te maken? 
En deelvraag 4; welke verbeteringen voor naamgeving en definities zijn mogelijk? 
Hiervoor is gebruik gemaakt van 13 gevonden criteria uit voorgaand onderzoek door 
studenten in een eerdere afstudeergroep. Er is door een drietal studenten uit mijn 
afstudeergroep literatuuronderzoek gedaan naar onderliggende aspecten om de 13 criteria 
meetbaar te maken. Dit uitsplitsen van abstracte criteria naar meer meetbare/concrete aspecten 
heeft een verbetering van de constructvaliditeit tot gevolg. Gedurende een gezamenlijke 
ontwerpsessie met de studenten en de begeleiders op 19 maart 2021 is geconstateerd dat er 
overlappende criteria en aspecten waren. Hierin zijn daarom ter plekke aanpassingen 
doorgevoerd. Dat dit terecht is geweest, is aannemelijk, maar (nog) niet wetenschappelijk 
gevalideerd.  
Gedurende de gezamenlijke sessie op 19 maart 2021 is er naast het opnemen van de criteria 
en de onderliggende aspecten in het dashboard ook besloten om een voorziening voor het 
bijhouden van acties en ambitie op te nemen. Dit is ad-hoc gedaan, gebaseerd op de 
(uitgebreide) ervaring van de deelnemers aan de sessie. Het is echter niet gebaseerd op 
wetenschappelijke uitgangspunten.  
   
Deelvraag 2; Hoe is dit het beste te presenteren in een dashboard? En Deelvraag 3; Aan 
welke structurele- en ontwerpeisen moet een dashboard voldoen? 
In een door de begeleiders geaccordeerd literatuuronderzoek van twee studenten zijn 
structurele- en ontwerpeisen benoemd. Tijdens de gezamenlijke sessie van 19 maart 2021 is in 
Excel een concept dashboard gemaakt, rekening houdend met de benoemde eisen. Het is 
aannemelijk dat de gehanteerde structurele- en ontwerpeisen wetenschappelijk verantwoord 
zijn, want via literatuuronderzoek en geaccordeerd. Het gezamenlijk ontworpen concept is 
hiermee waarschijnlijk ook wetenschappelijk verantwoord, al zal dit nog wel definitief 
moeten worden vastgesteld.  
 
Validatie in de praktijk 
Om het ontworpen dashboard te valideren is er een single casestudy uitgevoerd bij 
Waterleidingbedrijf, een organisatie met 1.400 medewerkers, een grote (meerdere miljoenen 
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budget) IT-projecten portefeuille en een ingericht portfoliomanagementproces. De casestudy 
heeft bestaan uit drie onderdelen: 

1. Het daadwerkelijk invullen van het dashboard door middel van een enquête door een 
drietal medewerkers van het waterleidingbedrijf met voldoende kennis en ervaring op 
het gebied van portfoliomanagement.  

2. Vervolgens zijn de individuele resultaten in een groepssessie besproken en is per 
criterium en aspect tot een gezamenlijke mening gekomen. Door het dashboard 
daadwerkelijk in de praktijk te gebruiken en te laten beoordelen is de validiteit van de 
onderzoeksresultaten toegenomen.  

3. Afsluitend is met elke deelnemer een semigestructureerd reflectie-interview gehouden. 
Het merendeel van de vragen moest worden beantwoord via een schaal van zeer mee 
eens tot zeer mee oneens (de Likert-schaal). Over het algemeen zijn deze vragen 
uiteindelijk beantwoord met eens of oneens. De vraag is dan ook of er voldoende 
nuance bij de beantwoording is geweest. Overigens is er altijd gevraagd naar de reden 
van een antwoord en naar voorbeelden uit de praktijk.  

Alle interviews, dus met de redenen en voorbeelden uit de praktijk, zijn getranscribeerd en 
gecodeerd. Hetzelfde geldt voor de groepssessie waarbij ook nog eigen observaties van de 
onderzoeker zijn meegenomen. Daar is de nuance dan wel degelijk meegenomen waardoor de 
resultaten valide zijn. Door de beschikbaarheid van de transcripties zijn de resultaten 
controleerbaar, hetgeen de validiteit van het onderzoek verhoogt. Het gedeelte van het 
dashboard waar acties en ambities kunnen worden vastgelegd is niet besproken waardoor ik 
op dat punt niets over de validiteit kan zeggen. 
Overigens is de casestudy door mij slechts uitgevoerd bij één organisatie waardoor de 
onderzoeksresultaten niet gegeneraliseerd kunnen worden. 
 
Over het algemeen kan worden gesteld dat het onderzoek punten van aandacht heeft, maar dat 
het voldoende betrouwbaar is. Het feit dat dit onderzoek door andere studenten ook wordt 
uitgevoerd bij andersoortige organisaties geeft vertrouwen (maar geen zekerheid) wat betreft 
een meer algemene geldigheid. 
 

 Conclusies 
 
De onderzoeksdoelstelling is geweest ‘Het ontwerpen en valideren van een dashboard 
waarmee de gezondheid van een ITPP kan worden bepaald. De centrale vraag bij dit 
onderzoek is ‘Met behulp van welk dashboard kunnen organisaties de gezondheid van hun IT 
Project Portfolio meten?’ 
 

5.2.1. Ontwerp van het dashboard 
 
Ik heb mij in de literatuurstudie gericht op de deelvraag ‘aan welke ontwerpeisen moet een 
dashboard voldoen?’ Hieruit zijn een 7-tal ontwerpeisen gekomen: 

1. Data dient gevisualiseerd te zijn; 
2. Data dient geconsolideerd te zijn; 
3. Gerelateerde data moeten op één scherm bij elkaar staan; 
4. Een dashboard bevat alleen essentiële informatie 
5. Een dashboard bevat voorspellende opties; 
6. Meer is minder; 
7. De data in een dashboard dient zeer regelmatig ververst te worden. 

 



 

 30 

Door andere studenten zijn de andere deelvragen in de literatuur onderzocht. Zij hebben 
antwoorden gegeven op de onderstaande deelvragen: 

• Welke aspecten zijn van belang om de criteria, die deel uitmaken van een dashboard 
voor het meten van de kwaliteit van een IT Projectportfolio, meetbaar te maken? 

• Welke verbeteringen in naamgeving zijn mogelijk? 
• Hoe is dit het beste te presenteren in een dashboard? 
• Aan welke structurele eisen moet een dashboard voldoen? 

 
Met de resultaten van de literatuurstudies is gezamenlijk een dashboard gemaakt dat op een 
wetenschappelijk verantwoorde manier de gezondheid van een IT Projectportfolio zou moeten 
kunnen meten. Hiermee is voldaan aan het eerste deel van de onderzoeksdoelstelling, nl. het 
ontwerpen van een dashboard waarmee de gezondheid van een ITPP kan worden bepaald. 
Dit dashboard is vervolgens gevalideerd op bruikbaarheid in de praktijk. Dit betreft deel twee 
van de onderzoeksvraag.  
 

5.2.2. Validatie van het dashboard 
 
Het ontworpen dashboard is vervolgens gevalideerd in de praktijk. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van de 10 stellingen uit de System Usability Scale van Brooke (1996) met een 
beoordeling op een schaal van helemaal oneens tot helemaal eens. Hieruit is gebleken dat het 
dashboard als bruikbaar wordt ervaren. Een belangrijk aandachtspunt is dat de gebruikers 
groot belang hechten aan het kunnen borgen van acties en opvolging en het dashboard en dit 
(mede door het zeer beperkt tonen van deze optie) nog niet als goed wordt ervaren. 
 
Naast het gebruik van de System Usability Scale zijn er een aantal meer open vragen gesteld. 
Daarbij is altijd gevraagd naar een toelichting. Ook is er een groepssessie met de deelnemers 
gehouden na daadwerkelijk invullen van het dashboard. Uit de interviews en de groepssessie 
zijn een 7-tal categorieën gekomen die van belang blijken te zijn:  

1. Inzetbaarheid 
2. Objectivering/Duidelijkheid 
3. Reflectie 
4. Benchmarking 
5. Kwaliteitsverbetering 
6. Mening vormend 
7. Methode/aanpak 

Kwaliteitsverbetering en Methode/Aanpak worden het meest genoemd en daarmee als 
belangrijk ervaren. Bij deze categorieën worden ook veel aanbevelingen gegeven, er is dus 
nog verbetering mogelijk. De categorie Objectivering/duidelijkheid wordt ook vaak genoemd 
maar veelal als verbeterpunt of in een aanbeveling. Opvallend is dat de categorie mening 
vormend vaak wordt genoemd en erg positief scoort. De categorieën inzetbaarheid en reflectie 
worden het minst genoemd, maar als ze worden genoemd is het alleen in positieve zin.  
 
De 7 thema’s zijn ook nog ondergebracht in de afgesproken aandachtsgebieden 
begrijpelijkheid, hanteerbaarheid en bruikbaarheid. Hieruit blijkt dat bruikbaarheid positief 
scoort terwijl de begrijpelijkheid als minder positief wordt ervaren. Ook bij hanteerbaarheid is 
het aantal ‘verbeteringen mogelijk’ en ‘aanbevelingen’ hoger dan aantal ‘positief’, en wordt 
dus niet erg goed gewaardeerd.   
 
In het algemeen kan worden geconcludeerd dat het dashboard als bruikbaar wordt ervaren 
voor het meten van de gezondheid van een IT Projectportfolio en daarvan een goed beeld kan 
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geven dat breed wordt gedragen, maar dat er nog wel verbeteringen mogelijk zijn in vooral de 
duidelijkheid en methode/aanpak. Dit is waarschijnlijk voor een groot gedeelte te 
ondervangen door meer informatie vooraf te verstrekken, wellicht zelfs in de vorm van een 
training.  
 

 Aanbevelingen voor de praktijk 
 
Gedurende de casestudy zijn er een aantal aanbevelingen voor gebruik van het dashboard in 
de praktijk naar voren gekomen: 

• Voorkom ‘eindeloze’ discussies door timeboxen. Als er grote verschillen in beleving 
bestaan bij de deelnemers kan er lang worden gediscussieerd. Dat kan worden 
voorkomen door per vraag een maximale tijd van 10 minuten voor discussie te 
nemen. Na die 10 minuten moet er consensus zijn. 

• Zorg vooraf voor een methode om een patstelling te doorbreken. Als de deelnemers 
niet tot elkaar kunnen komen moet er een methode zijn om dit te doorbreken, 
bijvoorbeeld het gemiddelde nemen, of de meest genoemde of de hoogste in rang 
bepaalt. 

• Geef vooraf een training om bij de deelnemers de terminologie en de scope/het 
domein helder en eenduidig te krijgen. 

• Gebruik het dashboard meerdere keren per jaar door het bijvoorbeeld onderdeel te 
maken van kwartaalmeetings zodat verbeteringen (of verslechteringen) in de 
gezondheid van de ITPP kunnen worden gesignaleerd. 

 
 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

 
Gedurende het onderzoek heb ik een aantal dingen geconstateerd waarbij verder 
(wetenschappelijk) onderzoek zinvol is: 

• Aan het Dashboard is redelijk ad hoc een mogelijkheid toegevoegd om acties en 
ambities vast te leggen. Dit op basis van de ervaring van de onderzoeksgroep. Het is 
zinvol om te onderzoeken of, en zo ja op welke wijze acties en ambities binnen een 
ITPP het beste kunnen worden vastgelegd en gemonitord binnen het dashboard voor 
het meten van de gezond van een ITPP. Wellicht is aansluiten bij een bewezen 
kwaliteitsmanagement methodiek een goede optie. Het dashboard zou een proces van 
continu verbeteren moeten ondersteunen. 

• Wat betreft aanpak /methodiek is het zinvol te onderzoeken wat de beste doelgroep 
is/deelnemers moeten zijn. Hetzelfde geldt voor de omgang met verschillende 
meningen en patstellingen. Hoe zijn deze op een goede en eenduidige wijze te 
doorbreken? 

• Het dashboard wordt nu gevuld door middel van kwalitatieve gegevens, meningen en 
beleving van de respondenten. Het is zinvol te onderzoeken of het mogelijk is om het 
dashboard ook te voorzien van kwantitatieve ‘harde’ data en deze wellicht te normeren 
en in het dashboard te presenteren als Key Performance Indicator (KPI).  
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Bijlage 1 De 13 gevalideerde criteria 
 
Nr Name Definition 

1 Optimaal benutten van 
medewerkers 

Human resources in ITPP worden optimaal benut in 
competenties en/of aantal FTE. 

2 Personeelsverloop Invloed van de wisseling van medewerkers door diverse 
redenen op de gezondheid van de ITPP. 

3 Afhankelijkheden tussen 
IT-projecten 

Het risico van complexe correlaties en afhankelijkheden van 
projecten in de IT-projectportfolio. 

4 Verkrijgen van toegang tot 
middelen 

Het alloceren van budget en resources die nodig zijn om 
werkzaamheden in het kader van de ITPP te voltooien. 

5 Koppeling portfolio en 
strategische doelstellingen 

 

6 Wendbaar ten opzichte 
van verandering 

Omgaan met prioritering van projecten in relatie tot 
onvoorspelbare significante veranderingen in de omgeving. 

7 Stakeholder satisfaction  Waarde wordt aangetoond aan key-stakeholders. 

8 Prioriteitstelling IT-
projecten 

Het stellen van de juiste prioriteiten voor IT-projecten. 

9 Het inzetten van toekomst 
vaste techniek 

Het inzetten van toekomst vaste technologie (bijvoorbeeld 
hardware, software, infrastructuur) draagt bij aan de 
modernisering van het IT-landschap en het uitfaseren van de 
noodzakelijke inzet van verouderde techniek voor de 
continuïteit. 

10 Sluit aan bij 
kerncompetenties 

De projecten in het ITPP sluiten aan bij de kerncompetenties 
en daarmee aan de strategie van de organisatie. 

11 Verhouding risico en 
rendement 

Maximaliseren van de waarde van IT investeringen en 
minimaliseren van de risico's.  

12 Voortgangsbewaking Het monitoren van projecten zodat deze binnen de geschatte 
tijd, resources en budget afgerond worden. 

13 Bijdrage aan return on 
investment 

De kosten worden terugverdiend en de ITPP draagt bij aan 
verhoging van de opbrengsten. 
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Bijlage 2 Toelichting op keuze onderzoeksmethodiek 
 
Saunders (2019) geeft feitelijk een drietal methodieken voor onderzoek, kwalitatief 
onderzoek, kwantitatief onderzoek en een mix van deze twee. Het verschil tussen kwalitatief 
en kwantitatief onderzoek is dat bij kwantitatief onderzoek wordt gezocht naar harde 
cijfers/aantallen/data en bij kwalitatief onderzoek meer naar gegevens die niet in harde data te 
vatten zijn. Het onderzoek betreft het valideren van een concept dashboard in de praktijk van 
ITPP. Dit is geen onderzoek dat in harde data is te vatten omdat het afhankelijk is van de 
mening en kennis van gebruikers, het is niet ‘zwart/wit’ om bijvoorbeeld een 
stelling/hypothese te bewijzen. Dit onderzoek is veel meer het ontwikkelen van een theorie 
door middel van een concept (concept dashboard) dat wordt getoetst aan de praktijk en 
waarbij de resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een nieuwe versie (iteratie) van 
het dashboard enz. Er wordt hierom dan ook niet gekozen voor een kwantitatieve 
onderzoekmethode maar voor een kwalitatief onderzoek. 
 
Bij de kwalitatieve onderzoekmethode is er vervolgens een aantal onderzoeksstrategieën 
mogelijk (Saunders, 2019). Dit zijn: 
 

- Archival and documentary research 
- Action Research 
- Casestudy research 
- Ethnograpy 
- Grounded Theory 

 
Omdat en een onderzoek betreft waarmee een dashboard gevalideerd gaat worden in de 
praktijk van de ITPP is Archival en documentary research niet geschikt. Je wilt kennis van de 
huidige praktijk en niet vanuit de theorie.  
 
Action Research is een iteratief proces. Het ‘totale onderzoek’ is wellicht wel iteratief, maar 
dit onderzoek richt zich slechts op één iteratie (de eerste) en daarom valt Action Research 
voor dit onderzoek af.   
 
De casestudy is een onderzoek naar een onderwerp of fenomeen in de praktijk (Saunders 
2019). De ‘case’ is een organisatie of persoon, in dit geval de organisatie die aan ITPP doet. 
Omdat we middels dit onderzoek een concept dashboard willen toetsen/valideren op 
bruikbaarheid in de praktijk, is de casestudy erg geschikt als onderzoekstrategie. 
 
Etnography richt zich op onderzoek naar cultuur of sociale aspecten van een groep. Dit is in 
dit onderzoek niet aan de orde. 
 
Grounded Theory wordt veelal gebruikt om theoretische verklaringen te geven bij bestaande 
(sociale) processen (Saunders, 2019). Dit is in dit onderzoek niet aan de orde. 
 
Er wordt in dit onderzoek gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksmethode en de strategie 
van een Casestudy.  
 
Omdat er slechts een beperkte hoeveelheid tijd beschikbaar is, wordt gekozen voor een 
enkelvoudige Casestudy. Door deze keuze is het resultaat van het onderzoek niet te 
generaliseren, maar slechts geldig voor vergelijkbare organisaties. 
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Bijlage 3 Metaplan methode 
 

De Metaplan methode is ontwikkeld in de vroege jaren 1970 door verschillende onderzoekers 
(Cloyd, et. al., 1975) als antwoord op het probleem van slechte vergaderingen. Slechte 
vergaderingen vinden om vele redenen plaats. Volgens deze onderzoekers zijn de 
belangrijkste redenen: deelnemers dwalen af van het onderwerp, deelnemers zijn te 
breedsprakig, deelnemers zijn onduidelijk, kortom lange vergaderingen met weinig resultaat. 
In een Metaplan sessie bepaalt een facilitator de basisregels voor de deelnemers en begeleidt 
de groep door een snelle denksessie. Een Metaplan sessie heeft een helder doel. In ons geval 
het classificeren, middels (hybrid) card sorting, van de verschillende ontwerpeisen, -criteria 
en kenmerken die zijn gevonden in de literatuurstudies van de 5 studenten. Het classificeren is 
nodig om overlap en eventueel verschillende abstractieniveaus binnen de verschillende 
onderzoeken te signaleren. Een Metaplan sessie maakt gebruik van diverse onderdelen zoals 
kaartjes met daarop de te classificeren onderdelen, bakjes om de kaartjes in te doen etc. In ons 
geval zal dit waarschijnlijk met een computerprogramma worden gedaan tijdens een online 
sessie waarbij Prof. Dr. R. Kosters de (ervaren!) facilitator zal zijn. 
 
Het idee achter een Metaplan sessie is dat deelnemers worden aangemoedigd actief deel te 
nemen aan de vergadering/sessie, zowel fysiek als mentaal.  
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Bijlage 4 Eerste opzet vragenlijst interview 
 
Onderstaand is een eerste, korte opzet van de te stellen vragen gegeven. Pas nadat het 
conceptdashboard beschikbaar is, is bekend welke aspecten en ontwerpcriteria zijn toegepast 
waarna het opstellen van een definitieve vragenlijst pas echt mogelijk is. 
 
 
Vraag/Stelling Antwoord 

1 zeer mee eens 
2 mee eens 
3 neutraal 
4 mee oneens 
5 zeer mee oneens 

Toelichting, voorbeelden en 
concrete ervaringen 

ONTWERP DASHBOARD   
Per ontwerpcriterium   
Dit is een belangrijk 
criterium/kenmerk 

 Waarom wel/niet 

…   
Per structurele vereiste   
Dit is een belangrijk criterium  Waarom wel/niet 
…   
ASSESMENTCRITERIA EN– 
ONDERLIGGENDE ASPECTEN 

  

Per assessment criterium- 
onderliggend aspect 

  

Dit aspect gebruik ik in de praktijk 
voor het meten van de gezondheid 
van de ITPP 

 Zo ja, voorbeeld uit praktijk.  
Zo nee, zou u het moeten gebruiken? 
Waarom wel/niet? 

…   
 
Bij de toelichting zal altijd worden gevraagd naar redenen voor eens of oneens en 
voorbeelden en ervaringen uit de praktijk. 
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Bijlage 5 Design Science 
 
Design Science betreft ‘het ontwikkelen en onderzoeken van ‘artefacten’ in hun context’ (R. 
Wieringa, 2016). Het te ontwikkelen conceptdashboard is in dit verband het ‘artefact’. We 
willen in de praktijk (context) de bruikbaarheid van dit concept dashboard valideren 
(onderzoeken) middels een casestudy met experts in de context van een bedrijf. We kunnen 
daarmee stellen dat het onderzoek naar de bruikbaarheid van een dashboard voor het meten en 
monitoren van ITPP gezien kan worden als Design Science. 
 
Er zijn binnen de Design Science twee soorten onderzoeken, feitelijk twee stappen: 
 

1 Het ontwerpen van een artefact om iets te verbeteren, een probleem op te lossen, en 
2 Het verkrijgen van kennis over het artefact in zijn context 

 
Het ontwerpen van een (concept)dashboard voor het meten en monitoren van de gezondheid 
van ITPP is stap één. Het onderzoek naar de bruikbaarheid van een dashboard voor het meten 
en monitoren van ITPP, het valideren van het dashboard is stap twee. Er wordt een dashboard 
ontworpen om ITPP binnen een organisatie te verbeteren. 
 
Een onderzoek binnen Design Science is een iteratief proces. Het artefact (dashboard) wordt 
ontwikkeld en gevalideerd in de praktijk. Met de resultaten van de validatie wordt een 
verbeterde versie van het artefact (dashboard) gemaakt welke wederom wordt gevalideerd in 
de praktijk. Dit valideren kan middels een tweede iteratie met behulp van een nieuwe 
casestudy of door het implementeren van het dashboard bij een bedrijf en het vervolgens te 
valideren in gebruik. 
 
Schematisch is dit als volgt weer te geven: 
 
 

 
Figuur 6.1 Twee stappen in Design Science 
Bron: R.J. Wieringa, 2016 
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Bijlage 6 SUS A quick and dirty usability scale. Usability evolution in industry  
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Bijlage 7 Volledig overzicht gehanteerde criteria en aspecten 
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Bijlage 8 Uitwerking interviews en groepssessie 
 
Nummer Citaat of observatie Codering Type Aanbe-

veling? 
Positief Verbete- 

ring 
mogelijk 

Categorisering 

I1-0-1 Het is natuurlijk veel belangrijker dat je zegt van 
ja, waarom vind je dat dan? En dat vind ik sterk 
aan zo’n groepssessie 

Zet aan tot Nadenken Citaat 
 

x 
 

Meningvormend 

I1-0-2 Dus je zag wat verschillen, maar na enig heen en 
weer pingen zag je ook dat dat niet kwam door 
onderlinge animositeit maar gewoon door een 
ander perspectief. Dat kwam er best wel goed uit  

samenwerken Citaat 
 

x 
 

Benchmarking 

I1-0-3 Ik heb er wel wat aan gehad  zinvol Citaat 
 

x 
 

Reflectie 

I1-0-4 de input van het gesprek is een zelf assessment Zet aan tot Nadenken Citaat 
 

x 
 

Meningvormend 

I1-0-5 Dus ik denk dat in dit geval, dat als je zou 
beginnen met objectieve data, dat je misschien 
ook eerder in consensus had op de subjectieve 
antwoorden, maar ook wat meer vlees op de 
botten in de discussie 

Verduidelijken Citaat x 
  

Objectivering/Duidelijk  

I1-1-1 De dekking van de onderwerpen was denk ik, ook 
een breed genoeg om te zorgen dat alles aan kan 
tikken 

Omvang Citaat 
 

x 
 

Objectivering/Duidelijk  

I1-1-2 meer scherpte kan aanbrengen, omdat namelijk 
de volgende vraag wordt: oké, dus we vinden dat 
iets matig is, en wat dan? 

vervolgstappen Citaat x 
  

Kwaliteitsverbetering 

I1-1-3 Je moet iets hebben dat dan uiteindelijk, denk ik, 
leidt tot grondoorzaken. Want volgens mij heb ik 
dan in het gesprek nog gezegd van ja, welke 
grondoorzaken liggen er dan aan vast? 

Oorzaken van problemen Citaat x 
  

Kwaliteitsverbetering 

I1-3-1 Was goed overzichtelijk en de de categorieen en 
de samenhang van categorie is helder en 
begrijpelijk 

begrijpelijk Citaat 
 

x 
 

Objectivering/Duidelijk  

I1-7-1 als er tegenstrijdigheden waren in onze gesprek, 
dan was het in de antwoorden. En die waren juist 
interessant 

Zet aan tot Nadenken Citaat 
 

x 
 

Meningvormend 

I1-7-2 Het is een ingang voor een goed gesprek  Nadenken Citaat 
 

x 
 

Meningvormend 

I1-x-1 Dus je zou dan in de methode moeten zeggen van 
wat als je als iedereen bij zijn standpunt blijft? 
Dan kun je natuurlijk zeggen van dan gaan we ons 
richten op de minst positieve. Ja, weet je, ik denk 
dat het dan eigenlijk wel aan de hoogstgeplaatste 
persoon is om de ambitie neer te zetten 

Aanpak Citaat x 
  

Methode/Aanpak 

I1-x-2 Dus ik denk dat, ja, dan heb je een 
procesbegeleiding nodig die zegt: “wacht even….. 

aanpak Citaat x 
  

Methode/Aanpak 

I1-8-1 maar maar als jij in een portfolioboard zitten of 
wat dan ook, dan zijn deze vragen gewoon te 
begrijpen, de taal die past bij ons vak. 

begrijpelijk Citaat 
 

x 
 

Inzetbaarheid 

I1-11-1 moment in de discussie toen we zagen oh, dus de 
een ziet het zo en de ander interpreteert het zo, 
dan was eigenlijk meer de de vraag: had ik er 
meer over kúnnen leren om de methode nog 
beter te kunnen gebruiken? En dan is het 
antwoord, ja!  

begrijpelijk Citaat 
 

x 
 

Objectivering/Duidelijk  
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I1-13-1 En ik zie dus in zo’n portfolio dat ik echt m’n grip 
probeer te krijgen naar voorspellende data 

vervolgstappen Citaat 
 

x 
 

Inzetbaarheid 

I1-13-2 En ja, daar heb je weer hele andere problemen is 
namelijk: hoe eerlijk is iedereen, met z’n data 

aanpak Citaat 
  

x Objectivering/Duidelijk  

I1-14-1 Als wij zeggen van we hebben er een analyse aan 
toegevoegd van hoe kom je tot je acties, is dit 
natuurlijk wel prima, als je zegt van, we hebben 
hier een Excel bij de acties in staan, plus onze 
duiding. En wat ik zei. Ik niet het feitenrapport 
eraan vast, en die acties staan er, ja dan is het 
prima 

vervolgstappen Citaat 
 

x 
 

Kwaliteitsverbetering 

I1-y-1 Wat zou je methode zijn om bij grote verschillen, 
dus als er spreiding is in het antwoord, wat is dan 
de beste methode om tot een beter beeld te 
komen? 

Aanpak Citaat x 
  

Methode/Aanpak 

I1-y-2 Bij crisisbeheersing hebben we ook altijd zo’n 
mooie volgorde hé? Dan zeggen ze: je moet eerst 
een rondje beeldvorming doen, dan een rondje 
oordeel en dan een rondje besluiten. Dus dat zou 
ook een goed acroniem zijn hé, BOB. Even een 
BOB-je doen, maar ik weet niet of dat in deze of 
dat in deze context zo werkt of zo 

Aanpak Citaat x 
  

Methode/Aanpak 

I2-0-1 de waarde van het vorige gesprek zat vooral in 
dat we, dat iedereen zijn mening kon 
onderbouwen. En daar was wel ruimte voor 

samenwerken, zet aan tot 
nadenken 

Citaat 
 

x 
 

Meningvormend 

I2-0-2 En vooral die argumentatie in de nuance, het op 
elkaar afstemmen tijdens die sessie, daar komen 
de meest waardevolle dingen naar boven 

Nadenken Citaat 
 

x 
 

Meningvormend 

I2-0-3 In denk dat het goed is om dit in gezamenlijkheid 
te doen. Dat is voor de gedragenheid van het 
eindantwoord, denk ik wel goed 

samenwerken Citaat 
 

x 
 

Kwaliteitsverbetering 

I2-0-4 Ik denk, het had mij nog meer opgeleverd als we 
meer mensen hadden meegenomen. Karin zit 
bijvoorbeeld ook in de portfolioboard, ik heb nog 
een leidinggevende die officieel 
procesverantwoordelijke is. Ik denk: als je iets 
breder gaan kijken, een iest bredere groep pakt. 
Dat je dan nog meer afstemming in consensus 
krijgt en nog meer gezamenlijk een  strategie 
ontwikkelt. 

Aanpak, samenwerken Citaat x 
  

Meningvormend 

I2-0-5 je kunt ook zeggen: van hebben we de enquêtes 
we gaan het voorbereiden en we gaan dat 
timeboxen. Jullie zijn het niet meer elkaar eens, 
dit zijn de antwoorden. We hebben nu vijf of tien 
minuten om met elkaar bediscussieerde en dan 
moeten we een eindconclussie geven. Dan moet 
je aan die kant iets mee regie pakken 

aanpak Citaat x 
  

Methode/Aanpak 

I2-2-1 We hebben bij ons een kwartaalcyclus, dat zou 
me net iets te vaak zijn, want dan gaan mensen 
uit sleur antwoorden. Maar ik denk dat het goed 
is dat je ergens tussen de twee of drie keer per 
jaar met elkaar bij elkaar zit 

aanpak, frequentie Citaat x 
  

Methode/Aanpak 

I2-2-2 Ik denk, dat als je hem zo inzet je hem als een 
soort kwaliteitscircel kunt gaan gebruiken.  

vervolgstappen, verbeteren Citaat 
 

x 
 

Kwaliteitsverbetering 
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I2-5-1 Ik denk dat het goed is om een procesbegeleider 
te hebben die buiten het standaard proces staat. 
Dus niet één van de betrokkenen. Want die kan 
wat objectievere ingrijpen, sturen. En dat hoeft 
voor mij niet eens inhoudelijk 

Aanpak Citaat x 
  

Methode/Aanpak 

I2-7-1 Ik denk dat dat misschien de tegenstrijdigheid zou 
kunnen zijn dat je even moet kijken welke welke 
focus je kiest 

vergelijken Citaat x 
  

Benchmarking 

I2-8-1 meerwaarde zat in het afstemmen met elkaar. 
Dus dat we daar relatief de tijd voor nemen, denk 
ik dat het belangrijk is. Want daar haal uiteindelijk 
je punten op 

samenwerken, zet aan tot 
nadenken 

Citaat 
 

x 
 

Meningvormend 

I2-12-1 En ik wil graag discussie hebben zodat je met 
elkaar, hé, dat je samen in het proces een mening 
vormt. En ik denk dat dit daar echt een hele 
goede aanpak voor is. 

Zet aan tot Nadenken Citaat 
 

x 
 

Meningvormend 

I2-12-2 Ik denk dat een psycholoog eeuwig blijft 
discussiëren over de vraagstelling en de 
antwoordmogelijkheid en de beperkingen die er 
zijn. Dus het is wel wat afhankelijk van de 
doelgroep 

aanpak Citaat 
  

x Objectivering/Duidelijk  

I2-13-1 ik denk juist dat we gekomen zijn tot een, een 
gesprek waarin we een gezamenlijk gevoeld, stuk 
kwaliteitsbeleving hebben neergelegd. En dat we 
met elkaar zijn gekomen tot een aantal punten 
waar actie op zou kunnen worden gezet. En ik 
denk dat dat juist het sterke punt is 

vervolgstappen, verbeteren, 
samenwerken 

Citaat 
 

x 
 

Kwaliteitsverbetering 

I2-13-2 ik denk juist het met elkaar erover eens zijn, waar 
de punten zitten, waar we met zijn allen aan 
willen werken, om dat te verbeteren. Ik denk dat 
dat et allersterkste punt is van deze manier van 
aanpak en vragen stellen 

samenwerken, zet aan tot 
nadenken 

Citaat 
 

x 
 

Kwaliteitsverbetering 

I2-13-3 Ik denk dat als je het verder doorontwikkeld en 
zou willen gebruiken als benchmark met andere 
organisaties, dan zul je tot hardere resultaten 
moeten komen. En dan heb je ook een 
uitgebreidere vragenstelling nodig om tot een 
soort score te komen 

vergelijken, aanpak Citaat x 
  

Benchmarking 

I2-13-4 En uiteindelijk gaat het me niet om die KPI, het 
totale proces moet verbeteren en we hebben een 
aantal punten waar we wat meer energie in 
willen stoppen. 

verbeteren Citaat 
  

x Kwaliteitsverbetering 

I2-14-1 En het allermooist zou zijn als je kunt zeggen van 
wij willen dit regelen, en dat je bijvoorbeeld een 
bepaald volwassenheidsniveau kunt aangeven 

verbeteren Citaat x 
  

Kwaliteitsverbetering 

I2-14-2 Of iets wat je in ieder geval met data ondersteunt 
zou kunnen genereren. Want dan heb je twee 
doelgroep aan: de doelgroep die liever als groep 
het effect ziet, en de mensen die zo blauw zijn en 
dat ze alles in cijfers willen zien, 

Aanpak Citaat x 
  

Objectivering/Duidelijk  

I2-14-3 Capacity Maturity Model dat gewoon in bepaalde 
classes denkt. Je zou aan dat soort modellen 
kunnen gaan koppelen in de toekomst, zodat je 
zegt van nou, hè, jullie hebben dit niveau 
volwassenheid 1 en in je ambitie bijvoorbeeld 
volwassenheid 4. Welke stappen zou je moeten 
nemen, om van 1 naar 4 te komen 

verbeteren Citaat x 
  

Kwaliteitsverbetering 
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I2-x-1 Een grotere groep. Maak de scope helder. De 
waardevolle discussie om samen tot tot tot tot 
dingen te komen. Zet het in een soort cyclus 
waarbij aansluit bij een jaarcyclus van de 
organisaties of als je een meer agile organisatie 
hebt, met je scrum ergens bij aansluiten. Op die 
manier laat landen, dan weet je in ieder geval dat 
je een kwaliteitscyclus krijgt waar je de vragenlijst 
in kunt gebruiken. 

samenwerken, verbeteren, Citaat x 
  

Kwaliteitsverbetering 

I3-0-1 je ziet gewoon dat je natuurlijk klant en 
leverancier gewoon duidelijk ziet. ‘A’ kijkt vanuit 
een ander perspectief naar naar de portfolio dan 
ik dat doe hé, vanuit vanuit de klant perceptie dus 
dat kon je ook wel mooi merken, denk ik, in de 
discussie. 

vergelijken, zet aan tot nadenken Citaat 
 

x 
 

Objectivering/Duidelijk  

I3-0-2 Het helpt in ieder geval wel om de discussie wat 
scherper te krijgen, dat je individueel de 
voorbereiding doet 

Aanpak Citaat 
 

x 
 

Methode/Aanpak 

I3-4-1 Maar het is niet een heel complex verhaal, maar 
echt heel makkelijk is het ook weer niet, hé, want 
je moet er wel even voor gaan zitten. Dus het is 
wel zo dat je denkt: nou, je moet wel even de tijd 
nemen om het in te vullen. Dat wel. 

duidelijkheid Citaat 
 

x 
 

Methode/Aanpak 

I3-8-1 Dus mijn beeld was bij die ene categorie net even 
iets anders dan de andere, toen we dat gesprek 
hadden. Toen dacht ik van ja, die past beter bij 
die andere. Dus je moet wel even de context 
weten 

duidelijkheid Citaat 
  

x Objectivering/Duidelijk  

I3-9-1 Het aantal vragen was redelijk overzichtelijk. Je 
moet er wel even voor gaan zitten. Maar ja, ik 
bedoel je wilt ook verbetering doorvoeren dus 
dat is niet zo erg 

aanpak, omvang Citaat 
 

x 
 

Methode/Aanpak 

I3-9-2 Je kunt natuurlijk ook een peilstok doen met vier 
vragen, maar kom je dan tot de kern waar je 
graag die verbeteringen wil zien? Je kan ook 
zeggen: ik maak hem nu iets kleiner, want ik wil 
nu echt op twee, drie punten wat verbeteren. En 
dat doe ik gewoon om de zoveel tijd even een 
korte, vragenlijst om te kijken of we op die 
actiepunten meters maken. En dan 1X per halfjaar 
gewoon een grote 

aanpak, omvang, frequentie Citaat x 
  

Methode/Aanpak 

I3-12-1 Dit kun je echt wel breder doen dan alleen voor 
digital 

toepasbaar Citaat 
 

x 
 

Inzetbaarheid 

I3-12-2 maar ik denk dat het best wel interessant is om te 
kijken van Goh hoe verhouden zich qua qua 
taakvolwassenheid de verschillende portfolio’s 
zich tot elkaar 

vergelijken Citaat x 
  

Benchmarking 

I3-14-1 Ik weet niet of we dan de acties vanuit het project 
direct borgen, maar wel de actie te verbeteren. 
Het kijken van ja, waar kunnen we als het totale 
portfolio nou echt nog op verbeteren? Daar zie ik 
wel een aantal vragen uit, zwakke punten, zeg 
maar, daar kun je op gaan toetsen 

vergelijken, zet aan tot nadenken Citaat 
  

x Kwaliteitsverbetering 
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I3-15-1 Als je kijkt naar de andere portfolio zou ik zeggen: 
het best wel interessant om te kijken naar de 
taakvolwassenheid van de verschillende 
portfolios onderling. En het totale portfolio want 
dat is natuurlijk ook interessant. 

vergelijken Citaat 
 

x 
 

Benchmarking 

I3-x-1 Ik denk dat het belangrijk is om nu ook de 
revenuen die we uit deze aanpak halen, ook in te 
zetten om te kijken of we dan ook echt die 
verbetering zien, Hè. Want dat is eigenlijk wat je 
wil 

vervolgstappen, verbeteren Citaat 
  

x Kwaliteitsverbetering 

G1 Er wordt breed gediscussieerd over oorzaken en 
vervolgens weer gefocussed op de IT portfolio 
waarna consensus wordt gevonden na overleg 

samenwerken Observatie 
 

x 
 

Meningvormend 

G2 Er wordt een groot, duur en moeizaam, project 
buiten beschouwing gelaten en vervolgens wordt 
de keuze bepaald 

betrouwbaarheid Observatie 
  

x Objectivering/Duidelijk  

G3 Er wordt vergeleken met andere portfolio’s en er 
wordt op basis van de andere protfolio’s 
gewaardeerd/gebenchmarked 

vergelijken Observatie 
  

x Benchmarking 

G4 Tijdsdruk wordt geaccepteerd, score voor 
criterium op basis van gemiddelde onderliggende 
aspecten 

Aanpak Observatie 
 

x 
 

Methode/Aanpak 

G5 Alles deelnemers geven gelijke score, dan geen 
verdere discussie 

Aanpak, samenwerken Observatie 
 

x 
 

Methode/Aanpak 

G6 Er worden overeenkomsten geconstateerd met 
eerdere antwoorden. Er wordt een rode draad bij 
verkeerd gaan van projecten geconstateerd 

Zet aan tot Nadenken Observatie 
 

x 
 

Inzetbaarheid 

G7 Weer vergelijk met andere portfolio’s waarbij de 
constatering is dat IT het beter doet. Dit feit 
wordt meegenomen in de beoordeling 

vergelijken Observatie 
 

x 
 

Benchmarking 

G8 Veelal wordt de afwijkende keuze wel aangepast 
na argumenten van de andere deelnemers 

samenwerken observatie 
 

x 
 

Meningvormend 

G9 Wordt gezocht naar oorzaken en oplossingen bij 
een mindere score van een van de deelnemers 

verbeteren Observatie 
 

x 
 

Kwaliteitsverbetering 

G10 Er is wat onduidelijkheid over wat wordt bedoeld 
met de score. Wat het nu is? Of meer wat men 
zou willen bereiken? Ambitie? 

duidelijkheid Observatie 
  

x Objectivering/Duidelijk  

G11 Vraagstelling is hier niet geheel duidelijk bij 
deelnemers.  

duidelijkheid Observatie 
  

x Objectivering/Duidelijk  

G12 Wordt bredere gekeken dan alleen de ITPP. De 
klant benchmarked met andere portfolio’s 

vergelijken Observatie 
 

x 
 

Benchmarking 

G13 (klant) geeft aan dat de IT-prortfolio overall bij 
het bedrijf minder van belang lijkt 

vergelijken, zet aan tot nadenken Observatie 
 

x 
 

Reflectie 

G14 Na uitgebreide discussie over oorzaken, gevolgen 
en mogelijke oplossingen wordt mening 
aangepast aan de anderen 

samenwerken, zet aan tot 
nadenken 

Observatie 
 

x 
 

Reflectie 

G15 Er wordt gediscussieerd over de manier van keuze 
maken. Gemiddelde nemen? Mediaan?  

Aanpak Observatie 
  

x Methode/Aanpak 

G16 Constateert verbeterpunt voor zichzelf Zet aan tot Nadenken Observatie 
 

x 
 

Reflectie 

G17 Er ontstaat meer begrip voor de uitdagingen van 
IT 

samenwerken, zet aan tot 
nadenken 

Observatie 
 

x 
 

Reflectie 

G18 Er wordt gebenchmarkt met andere portfolio’s vergelijken Observatie 
 

x 
 

Benchmarking 

G19 Er wordt gevraagd naar klantwensen en er 
ontstaat meer wederzijds begrip en er worden 
mogelijke oplossingen voor issues verzonnen en 
besproken 

verbeteren, samenwerken Observatie 
 

x 
 

Meningvormend 
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G20 Er ontstaat wederzijds begrip tussen klant en IT samenwerken, zet aan tot 
nadenken 

Observatie 
 

x 
 

Reflectie 

G21 Tabbladen met Ambitie, Actie etc. getoond. Het 
vervolg op zo’n sessie met acties wordt als erg 
belangrijk ervaren 

 
Observatie 

 
x 

 
Kwaliteitsverbetering 

G22 Als iemand begint met de maatregel, dan is het 
verstandig te zeggen: ‘bedankt oor de oplossing, 
maar wat is het probleem’. Ik zou er altijd een 
‘hok’ tussen zetten. Root cause. 

Zet aan tot Nadenken Citaat x 
  

Methode/Aanpak 

G23 Ik vond het waardevol, ook aan de hand van de 
verschillen, om in ieder geval, ja een gesprek te 
hebben. Wat je anders gewoon in het voorbijgaan 
niet hebt. 

samenwerken Citaat 
 

x 
 

Meningvormend 

G24 goed om de perspectieven vanuit de klant en de 
leverancier ook naar voren te krijgen. 

verbeteren, samenwerken Citaat 
 

x 
 

Benchmarking 
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Bijlage 9 Uitnodigingsmail en herinneringsmail 
 
Uitnodiging (25-5-2020): 
 
Van: geert@geertvanwalderveen.nl <geert@geertvanwalderveen.nl> 
Datum: dinsdag, 25 mei 2021 om 13:40 
Aan: <aaaaa@yyyyy.nl>, <bbbbb@yyyyy.nl>, <ccccc@yyyyy.nl> 

 Onderwerp: Vragenlijst onderzoek ITPP Dashboard en toelichting 

Beste ‘A’, ‘B’, en ‘C’, 

Jullie hebben via ‘C’ te kennen gegeven, mee te willen werken aan het onderzoek dat ik uitvoer in het kader 
van mijn afstuderen aan de Open Universiteit. Hiervoor ben ik jullie zeer erkentelijk.  

Op 23 juni om 16:00 uur is er een groepsdiscussie welke een deel is van dit onderzoek. Deze datum is 
vanmorgen in de agenda’s ingepland. Na deze groepssessie volgen nog individuele interviews welke ik probeer 
deze week met elk van jullie in te gaan plannen voor de week na 23 juni.  

Voordat deze groepssessie op 23 juni kan plaatsvinden, moet er door ieder van jullie individueel een vragenlijst 
worden ingevuld. De link naar de vragenlijst staat onderin deze email. Het zou prettig zijn wanneer je deze 
vragenlijst ruim voor 23 juni (liefst uiterlijk 18 juni) ingevuld kan hebben.  

In de bijlage vind je nog wat meer informatie aangaande het onderzoek. 

Nogmaals dank voor jullie medewerking en met vriendelijke groeten, 

Geert van Walderveen 

06-537xxxxx 

  

Link naar de individueel in te vullen vragenlijst. Let erop dat u bij kwartaal kiest voor 202101 ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu_uh1KLOcAkEQqTxglcQnaddXr6FpNJbvE9GlJ5UB7y
OFpg/viewform 
  

Herinnering (9 juni 2020): 
 
From: geert@geertvanwalderveen.nl <geert@geertvanwalderveen.nl>  
Sent: Wednesday, June 9, 2021 9:57 AM 
To: bbbbb@yyyyy.nl  
Subject: Re: Vragenlijst onderzoek ITPP Dashboard en toelichting 
 

Dag ‘B’, 

Wellicht ten overvloede, maar hierbij toch even een herinnering aan het invullen van de vragenlijst: 

Link naar de individueel in te vullen vragenlijst. Let erop dat u bij kwartaal kiest voor 202101 ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu_uh1KLOcAkEQqTxglcQnaddXr6FpNJbvE9GlJ5UB7y
OFpg/viewform 
Alvast bedankt! 

Met vriendelijke groet, 

Geert van Walderveen 

06-537xxxxx 

mailto:geert@geertvanwalderveen.nl
mailto:geert@geertvanwalderveen.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSeu_uh1KLOcAkEQqTxglcQnaddXr6FpNJbvE9GlJ5UB7yOFpg%2Fviewform&data=04%7C01%7CMatthijs.Zwart%40vitens.nl%7C51099dea81db4d84af1f08d92b1c2ce4%7C1c359f51db544ad49dc7402f0f5fc989%7C0%7C0%7C637588223159761273%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EhstPW2hLM5KfCw%2BUkOLvOYXYMmccuMmVf4cfuUjbrU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSeu_uh1KLOcAkEQqTxglcQnaddXr6FpNJbvE9GlJ5UB7yOFpg%2Fviewform&data=04%7C01%7CMatthijs.Zwart%40vitens.nl%7C51099dea81db4d84af1f08d92b1c2ce4%7C1c359f51db544ad49dc7402f0f5fc989%7C0%7C0%7C637588223159761273%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EhstPW2hLM5KfCw%2BUkOLvOYXYMmccuMmVf4cfuUjbrU%3D&reserved=0
mailto:geert@geertvanwalderveen.nl
mailto:geert@geertvanwalderveen.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSeu_uh1KLOcAkEQqTxglcQnaddXr6FpNJbvE9GlJ5UB7yOFpg%2Fviewform&data=04%7C01%7CMatthijs.Zwart%40vitens.nl%7C51099dea81db4d84af1f08d92b1c2ce4%7C1c359f51db544ad49dc7402f0f5fc989%7C0%7C0%7C637588223159761273%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EhstPW2hLM5KfCw%2BUkOLvOYXYMmccuMmVf4cfuUjbrU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSeu_uh1KLOcAkEQqTxglcQnaddXr6FpNJbvE9GlJ5UB7yOFpg%2Fviewform&data=04%7C01%7CMatthijs.Zwart%40vitens.nl%7C51099dea81db4d84af1f08d92b1c2ce4%7C1c359f51db544ad49dc7402f0f5fc989%7C0%7C0%7C637588223159761273%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EhstPW2hLM5KfCw%2BUkOLvOYXYMmccuMmVf4cfuUjbrU%3D&reserved=0
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Voorbereiding groepssessie (24-6-2020)  
 
Van: geert@geertvanwalderveen.nl <geert@geertvanwalderveen.nl> 
Datum: donderdag, 24 juni 2021 om 20:47 
Aan: <aaaaa@yyyyy.nl>, <bbbbb@yyyyy.nl>, <ccccc@yyyyy.nl> 
Onderwerp: Resultaten groepssessie onderzoek ITPP dashboard woensdag 23-6-2021 en vragen individuele 
interviews 

Hallo ‘A’, ‘B’, en ‘C’, 
  
Nogmaals dank voor jullie bijdrage aan de groepsdiscussie. Zoals afgesproken treffen jullie in de bijlage het 
resultaat aan. Ik heb ook, ter voorbereiding, de vragen/stellingen voor de individuele interviews toegevoegd.  
  
Tot volgende week! 
  
  
  
Groet, 
Geert 
06-537xxxxx 
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Bijlage 10 Impressie ‘card sorting’ codering - categorisering interviews en groepssessie 
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Bijlage 11 Transcripties groepssessie en Interviews 
 
00:00:00 
Geanonimiseerd: Spreker 1 (IT-Manager (A)), Spreker 2 (Business manager (B)) en Spreker 
3 (Portfoliomanager (C)) 
 
GROEPSSESSIE 23-6-2021 
 
Begeleider: ‘A’, jij bent degene die bij vraag 1, in welke mate de juiste projecten binnen het 
ITPP zijn gekozen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de kerncompetenties van de 
organisatie, heeft geantwoord dat dit twijfelachtig is. Kun je dit toelichten? 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Zitten in een situatie waarin we eigenlijk de kerncompetenties 
van de organisatie onvoldoende hebben, van tevoren hebben mee laten groeien met de 
uitdaging die we neerzetten. Dus daar bedoel ik het allerbelangrijkste is wat we nu hebben is 
SAP een peperduur project en daar hebben we out of the blue de ineens een 
wijzigingsformulier gekregen, waar nou, een MKB was meteen failliet geweest en, en als je 
terugkijkt hoe komt dat nou, weet je is het willen of is het kunnen? Ja, dan ligt het meer aan 
kunnen dan aan willen. Iedereen heeft zijn stinkende best gedaan. Alleen, dat is gewoon een 
grotere uitdaging dan de club aankon. Dus dat is dat, ja, dat is twijfelachtig en ik denk 
Douwe, misschien en je hebt misschien nog wel wat voorbeelden, die zitten niet 
noodzakelijkerwijs in dit portfolio hé. Dus dan, (bevestiging andere spreker: nee, klopt), dus 
Pallas en dat soort dingen. Soms hebben we dan, dan gaan we nog hele grote trajecten worden 
gewoon op de bestaande organisatie geplugd en vraagt niemand zich meer af, goh had deze 
meneer, nou MBO-of WO werk en denkniveau. Dat is de belangrijkste reden over het 
algemeen, ik bedoel: ja, ik kan me namelijk ook wel vinden in als je zegt: gaat netjes. Zijn er 
nou meer projecten die goed gaan dan fout? Ja, dan zijn er meer die af gaan strepen 
getalsmatig. 
00:01:24 
Moderator (Geert): Nou ja, oké. 
00:01:26 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): maar qua geld, waar spuit het uit? Dat is daar precies op het 
moment dat je die fout hebt gemaakt 
00:01:32 
Moderator (Geert): Oké, dat is helder. Ze zullen we dan gezamenlijkheid besluiten. Dat gaat 
netjes worden. 
00:01:38 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Vind ik prima? Oké. 
00:01:42 
Spreker 2 (Business manager (B)): Klopt? 
00:01:42 
Spreker 3 (Portfoliomanager (C)): Ja. 
00:01:44 
Spreker 2 (Business manager (B)): Ik snap de discussie, ‘A’ en de Pallas discussie, maar kijk 
je inderdaad naar het portfolio dat vind ik eigenlijk dat het wel goed aansluit. Het is 
uiteindelijk het IT portfolio. Ik heb nog wel eens twijfels over andere portfolios maar. G1 
00:01:58 
Moderator (Geert): Ja, oké, nou, dan zet 'm op op, gaat netjes. De volgende: welke mate Is er 
sprake van een goede return On investment? Ik zie een beetje dezelfde verdeling. Weer twee 
keer gaat netjes in één keer twijfelachtig. ‘C’ heb jij reden voor twijfelachtig, of zeg jij nu al 
van nou, als de rest gaat netjes. Ik probeer een beetje haast te maken, omdat we maar een 
uurtje hebben, dat hoor je wel, hè? 
00:02:22 
Spreker 3 (Portfoliomanager (C)): Ik heb eigenlijk een beetje hetzelfde project als waar ‘A’ 
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het over had. Dit is een zwaarwegende waarbij ik onderhand betwijfel of er nog wel return on 
investment in zit. Maar als we die even buiten beschouwing laten en naar de andere projecten 
kijken, de andere projecten gaan wel goed. Dus wat mij betreft mag het prima op gaat netjes 
staan G2.  
00:02:25 
Moderator (Geert): Ok dan gaan we dat ook doen. Dan hebben we de derde voor dit 
criterium. In welke mate worden de projecten getoetst aan de strategie? Nou, daar, daar zit 
iets meer verschil, ‘A’, die zegt: echt excellent en ‘C’ die zit op twijfelachtig, daar zit, daar zit 
wel wat licht. 
00:02:51 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Dit is een spreidingsprobleem en geen gemiddelde-probleem. 
Mooi is dat. 
00:02:58 
Moderator (Geert): Daar de overal conclusie zou eigenlijk moeten zijn is twijfelachtig hé, of 
hij daar eigenlijk gaat netjes als je in het midden zitten en zeggen van hij gaat op zich wel 
netjes ja, precies nou, gaan we dat doen? 
00:03:13 
Spreker 3 (Portfoliomanager (C)): Ik weet dat we het altijd wel doen, proberen hé. Maar 
waarom ik twijfelachtig heb gezegd is dat er soms moeite hebben als een project eenmaal 
loopt en er komen wijzigingsvoorstellen op het project en de scope gaat stukken schuiven, 
dan zijn we zo nu en dan de grip op de relatie met de strategie kwijt, naar mijn gevoel. Of ben 
ik te somber, ‘A’ 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Dat is zo misschien in detail binnen de projecten dat je denkt, 
goh iemand heeft zijn stokpaardje erin gestoken en dan komt dat hobbymatige, maar dat is, 
denk ik ook een kwestie van projectbeheersing aan onze kant hé, pas op uw zaak. En 
inmiddels kennen we onze pappenheimers ook wel hé. Maar als ik kijk naar het portfolio an 
sich, wat staat er op het portfolio? En de mate waarop we dat van boven naar beneden elke 
keer weer rond krijgen. Jij was nu ook wel als eerste klaar met je portfolio, ‘C’. En waarom? 
Omdat van tevoren de strategie was door vertaalt naar wat langere termijn. Portfolio 2022 is 
nu al klaar. Kan een onsje bij of onsje af, en dat weten we, denk ik, best wel goed te relateren 
aan, eh..kijk dan is de volgende vraag waarom zou het misschien overall niet excellent zijn? 
De strategie zelf is nog niet zo fact based. Maar het proces dat je hebt gelopen daarop is 
prima. Zou ik niets meer aan doenG3.  
00:04:48 
Moderator (Geert): Nou, dan zijn ze gewoon gemiddeld gaat netjes? 
00:04:51 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Ja hoor. 
00:04:53 
Moderator (Geert): Nou, dan is het criterium per saldo heel erg makkelijk natuurlijk. 
00:04:56 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Je wilt geen discussie Geert. Het moet gewoon af vandaag. 
00:04:58 
Moderator (Geert): Nou ja, dat komt een beetje omdat we maar een uur hebben en ik heb van 
andere groepen wel gehoord dat zo’n anderhalf uur niet voldoende is, dus vandaar dat ik aan 
het duwen ben. Dus dat heb je goed gezien. (‘A’ reageert: Helemaal goed)G4 
 per saldo denk ik dat dit geen discussie is. Die moeten we gewoon het criterium zelf voor 
onze organisatie “gaat netjes” noemen. Aspecten alle drie scoren, gaat netjes dus ja, dan moet 
het criterium juist projecten, in de ITPP ook gaat netjes zijn. Eh, even zien. Dan gaan we naar 
het volgende Prioriteitstelling binnen de ITPP. In welke mate zijn de prioriteiten binnen het 
ITPP juist geprioriteerd. Nou, die zijn allemaal gaat netjes. Dus daar hoeven wij volgens mij 
dan helemaal niet over te discussiëren op dit moment. Eh, dan hebben we het volgend punt, 
de voortgangsbewaking, in welke mate blijven activiteiten binnen de geplande tijd. Nou, daar 
zit ook wel een gat, dat is gaat niet goed en gaat netjes dus ik denk dat dit ook wel even zinvol 
is om sowieso uit te discussiëren, om te kijken of tot één status kunnen komen.G5 
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00:06:13 
Spreker 3 (Portfoliomanager (C)): En ik ben de afwijkende, dus ik zal wel een toelichting 
moeten geven neem ik aan? Je zie dat wij, en dan kom ik weer op hetzelfde terug dat in de 
loop van een project vaak de scope aangepast G6wordt. En we daarmee ook weliswaar altijd 
uitzonderingen pakken, de gemelde uitzonderingen meepakken gaat wel weer goed, maar als 
je dan kijkt waar het project oorspronkelijk op gepland is, financieel en qua tijd, hebben we 
een beperkt aantal projecten die helemaal exact binnen dezelfde scope en op dezelfde tijd 
eindigen. Ik zeg niet dat het niet goed is dat de scope wijzigt en dat we er daarom langer over 
doen, maar eh ja…ik bedoel, het proces is wel netjes maar als je sec kijkt gaat alles precies op 
tijd, dan denk ik dat we wat voorzichtiger moeten zijn met de scope. 
00:06:51 
Moderator (Geert): Ok, sluiten ‘B’ en ‘A’ zich daarbij aan? 
00:06:56 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Ja, hangt er een beetje van af. Op het moment dat je gaat, dat je 
eigenlijk geen wijzigingsformulier accepteert dan gaat iedereen voor aan het jaar zitten 
sandbaggen. En de optelsom van de sandbaggs is fnuikend voor het overall portfolio want 
risicobudget in, ja, en dan valt het weer vrij in Q3. Dat is een bekend patroon, zeg maar. Maar 
ik heb liever dat je gewoon zegt: ja, zeg met die projecten, wat je denkt dat het zal worden, de 
nut en noodzaak is afgestemd en we zitten en ja, kijk, waar ik echt giftige om wordt, is 
allemaal exeption reports en dan blijkt dat de reden was toch scope uitbreiding of zo, hè? Dus 
het moet wel gewoon van tevoren een keuze zijn om iets wel of niet te doen. En dan heb ik er 
vrede mee dat we geen glazen bol hebben aan het begin van het jaar. 
00:07:48 
Spreker 3 (Portfoliomanager (C)): Maar we hebben we inderdaad gaat netjes, want dat 
hebben we onder controle 
00:07:53 
Spreker 2 (Business manager (B)): Ik vergelijk het ook wel een beetje met andere portfolio 
G7en daar krijg ik vaak voorstellen voorbij, waarbij het al gedaan is. En ik heb toch het idee 
werd bij IT portfolio dat gewoon de scope altijd vooraf wordt gevraagd en dat het dan de keus 
maken. Ja, dat vind ik, dan ben je in control. Dus dat is een ander verhaal dan dat je.. 
00:08:14 
Moderator (Geert): Oké, nou, die gaat dan ook op gaat netjes. Volgende is: in welke mate 
wordt voorkomen dat tussentijds niet ingeplande wijzigingen van de klant de planning van 
activiteiten verstoort? Nou, die alle drie twijfelachtig. Dus. Hoeven we dan op dit moment 
niet over discussiëren. Eh, het bijsturen in welke mate wordt er tijdig ingegrepen als er bij de 
uitvoering van projecten binnen het project portfolio problemen ontstaan? Nou, daar zit er 
één, ‘A’ die twijfelachtig is. Dus misschien dat je die dan weer wat kan toelichten? 
00:08:49 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Ja, hier doelde ik ook weer echt op grote verstorende elementen. 
Dus zeker zo’n overkoepelend project als SAP. Denk eh, ja, dan dan dan denk ik dat dat als 
het binnen de projecten iets moet gebeuren, dan lukt dat meestal wel. Dan projectleider 
vervangen. Als het een externe is, is dat nog makkelijker. Op het moment dat je ook echt 
lijnactiviteiten eromheen moet vouwen ja, dan is de organisatie best wel, er zit wat inertie in 
zeg maar. Dan begint iedereen eerst eens even een maandje te denken ‘waarom moet ik wil 
doen überhaupt’. Als er een project op of af, hè, dus binnen de binnen de invloedssfeer van 
een van een portfolio zelf, ik denk ik dat we gewoon wel scherp kunnen zeggen: we killen 
hem ja of nee. 
00:09:50 
Moderator (Geert): Dan zouden ze, dan zouden we het conclusie zijn dat je wel meegaat is 
dat gaat netjes. 
00:09:55 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Ja, heb je hem ook zo bedoeld. 
00:09:57 
Moderator (Geert): Ja, ja, ja, zo is die wel bedoel. 
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00:09:59 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Prima netjesG8. 
00:10:01 
Moderator (Geert): Uiteindelijk is deze discussie ook goed. Ik kan me voorstellen als je zo'n 
dashboard echt gaat gebruiken, dat je hier gewoon ochtend of middag aan besteed met z’n 
allen om het echt uit te discussiëren. Dus in die zin is het een hele goede input, want ik zie dat 
die discussie echt ontstaat. Dus dat is dat is heel prettig vind ik. Even kijken… in welke mate 
wordt gedocumenteerd en gecommuniceerd over de gang van zaken van de projecten binnen 
het ITPP. Twee keer gaat netjes ‘B’ is vanuit de gebruikersorganisaties, wat twijfelachtig. 
00:10:36 
Spreker 2 (Business manager (B)): Nou ik, ik zie grote verschillen. En dat is ook weer 
competentie in ieder geval van de projectmanager ik zie bij de ene echt bijna wekelijkse 
update en neemt je als klant  goed mee, terwijl de andere handelingen dedicated met 
oogkleppen op z’n project doet en uiteindelijk is het projectresultaat ook nog wel goed, laat 
dat helder zijn, maar daar zit het voor mij een beetje 
Daar is voor mij een beetje. Dus hoe word ik op de hoogte gehouden als klant uiteindelijk 
over de gang van zaken. Er zitten wat verschillen in. Twijfelachtig heb ik ook neergezet 
omdat het meeste gaat wel ok, maar er zitten echt wel verschillen in de competenties van de 
verschillende projectmanagers, noem ik het maar. Maar dit zit ook wel heel erg gelinkt aan de 
volgende, controlerende stap. Ik zat een beetje te kijken van goh, wat wordt nu gerapporteerd 
en is die rood/oranje/groen, maar daar zijn we in ieder geval wel eenduidig, Maar het zit bij 
mij een beetje over het algemeen, weet je, de meeste projectmanagers, ja, ik heb verschillende 
ervaringen, maar dat is ook afhankelijk van de projectmanager. 
00:11:47 
Spreker 3 (Portfoliomanager (C)): En wordt dat nog gecompenseerd door de portfolio-
rapportages? Of heb je niet dat gevoel?G9 
00:11:58 
Spreker 2 (Business manager (B)): Ja, ik denk het portfolio is natuurlijk toch wel hoge over, 
hè. Ja,… (tijfel….) 
00:12:09 
Moderator (Geert): En wat doe jij ‘C’, ‘A’, blijven jullie bij gaat netje als je dit verhaal hoort, 
herken je daar wel iets in de zin van: nou, dat is misschien toch wel wat twijfelachtig als we 
hem nu zo op tafel leggen?  
00:12:31 
Spreker 3 (Portfoliomanager (C)): Ja, ik denk nog steeds dat het gros van de projectmanagers 
het netjes doet, maar dat is mijn persoonlijke mening. Maar die klopt niet hé, ‘B’ is in dit 
geval de enige echte klant. Dus als de klant het zo ervaart, dan zie ik het misschien verkeerd 
en zal ik daar met mijn collega’s nog iets meer gas op moeten geven. 
00:12:39 
Moderator (Geert): Zullen we dan ook omdat ‘A’, maar uiteindelijk maar redelijk belangrijk 
vindt, dus per saldo iets minder belangrijk, zullen we hem dan in consensus op twijfelachtig 
zetten. Voor verbetering vatbaar, mag je dan misschien zo wel lezen. 
00:12:59 
Spreker 2 (Business manager (B)): Ja, volgens mij moet je hem zo beschouwen. Er is 
natuurlijk wel verbetering mogelijk. Er zijn hele goede voorbeelden en wat mindere. 
00:13:08 
Moderator (Geert): En wat minder, ja, snap ik. Nou, deze is ook weer in welke mate worden 
gecontroleerd. We zitten allemaal op dezelfde lijn, dus in die zin mogen die wel wat 
twijfelachtig noemen. Eh even kijken, dan zijn volgens mij ook al weer aan het eind van het 
criterium. Dan hebben wij hier één gaat netjes, gaat netjes belangrijk, belangrijk, twijfelachtig 
voor onmisbaar, belangrijk, redelijk belangrijk. Mijn gevoel zegt twijfelachtig, maar ik laat 
hem aan jullie. Het criterium ‘Voortgangsbewaking’ overall.  
Spreker 3 (Portfoliomanager (C)): Bedoel je met dit criterium meer wat wij zouden willen 
bereiken, of wat meer overall zoals het nu is?G10 
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Moderator (Geert): zoals het nu is. Hoe nu de kwaliteit zeg maar, is van de 
voortgangsbewaking, zo moet je 'm zien. 
00:14:02 
Spreker 2 (Business manager (B)): We moeten ook weer eens wat te verbeteren hebben, ‘C’ 
00:14:04 
Spreker 3 (Portfoliomanager (C)): Ik ben het daar wel mee eens, hoor. Dit is echt waar we het 
meest in  
00:14:10 
Moderator (Geert): Ja, straks hebben we ook (daar komen we waarschijnlijk niet aan toe) nog 
een tabblad ‘Acties’ en daar komen natuurlijk de acties van hoe gaan we het doen?  
00:14:17 
Spreker 2 (Business manager (B)): Het is geen exacte wetenschap. 
00:14:19 
Moderator (Geert): Maar daar heb ik, maar dat is het precies.  Dan gaan we die Twijfelachtig  
zetten. Dat is natuurlijk helemaal. Het is geen, zeker geen exacte wetenschap. Dit gaat ook 
een tool worden om de stand van zaken nu, dit zijn de stappen die we gaan doen om te 
verbeteren en later gaan kijken van hé, zijn er nu die verbeteringen? Dat is een beetje het idee. 
Even kijken en dan hebben we, Verkrijgen van toegang tot middelen. In welke mate zijn er 
voor de projecten binnen ITPP de juiste middelen beschikbaar? Dat is allemaal redelijk dicht 
bij elkaar, hoor. 
00:14:54 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Ja. 
00:14:55 
Spreker 2 (Business manager (B)): Gelukkig maar  
00:14:58 
Spreker 3 (Portfoliomanager (C)): Ik denk dat ik hier gewoon te streng ben geweest. ‘B’ 
reageert: ’Dat denk ik ook’ 
00:15:04 
Moderator (Geert): Daar zetten wij daar neer die gaat netjes. In welke mate is de juiste 
hoeveelheid, de juiste hoeveelheid van alle middelen beschikbaar? Ook te streng? Of? 
00:15:15 
Spreker 3 (Portfoliomanager (C)): Ik denk het wel. 
00:15:19 
Moderator (Geert): Dit, dit schiet in ieder geval lekker op. En in welke mate worden de 
middelen juist genivelleerd daar zit ‘B’ met twijfelachtig. 
00:15:26 
Spreker 3 (Portfoliomanager (C)): Ja, dat is voor mij een beetje vragen. Wat bedoel je daar 
precies mee, dus daarom dacht ik krijg ik vast wel op vrijdag terug. 
00:15:31 
Moderator (Geert): Ja, ja, het lijkt mij…. is eigenlijk wel een goeie. 
00:15:38 
Spreker 2 (Business manager (B)): Dus ik was een beetje op zoek van genivelleerd, ja.. 
??.G11 
00:15:43 
Moderator (Geert): Netjes verdeeld…. Ja, je bent eigenlijk om met je eens. Als je me het op 
de man af vraagt, dan heb ik daar niet echt een heel duidelijk antwoord op. 
00:15:51 
Spreker 3 (Portfoliomanager (C)): Weet je hoe ik hem geïnterpreteerd heb, Geert? Wij doen 
een balanseringstraject. Dat doe wij 1 keer per jaar voor de hele portfolio en per kwartaal 
herhalen wij dat om de beschikbare van middelen zo goed mogelijk te verdelen. Men kijkt in 
e portfolioboard wekelijks naar of de resources goed zijn verdeeld. Ik heb daar…kijk, wel 
beperkingen in middelen, we hebben soms wat mensen te weinig die we niet zo snel kunnen 
inhuren maar dat is effectief en staat er heel netjes in. 
 
Moderator (Geert): Ga je daarin mee, ‘B’? Dat we hem dat ‘Gaat netjes maken’?  
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00:16:32 
Spreker 2 (Business manager (B)): Ja, weet je met deze terugkoppeling denk ik het wel. Het 
was voor mij even zoeken van goh wat is het nou de daadwerkelijk. Maar ik denk ook niet, als 
ik naar acties kijken, dat dit ook niet het belangrijkste is. 
00:16:47 
Moderator (Geert): Ok, ik heb hem genoteerd als dat deze nog wel iets voor verbetering 
überhaupt vatbaar is. Dus deze per saldo gaat netjes en dat het criterium wordt dan ook gaat 
netjes. Dan de afhankelijkheden gezamenlijk doel? In welke mate wordt er rekening 
gehouden met afhankelijkheden doordat projecten soms een gezamenlijk doel nastreven? Dit 
verschil vind ik wel vrij groot. Dus hier ben ik wel heel benieuwd naar de argumentatie van 
‘B’ en de tegenargumenten van ‘C’ en ‘A’. Wat we daarvan gaan maken. 
00:17:19 
Spreker 2 (Business manager (B)): Weet je, ik kijk natuurlijk wat breder, G12dus ik zie 
natuurlijk alle dingen voorbijkomen en nou ja, ik noem maar eens even gezamenlijk doel, 
business case of hoe heet dat ding? Slimme meters bijvoorbeeld? Hè, nou ja, die komen dan 
ineens voorbij poppen. Nou dan zegt ‘A’ terecht, denk ik van goh jongens, dit is iets aan de 
hand, maar in de breedte vind ik het nog niet heel sterk binnen onze organisatie als ik dat zou 
beschouw. Maar het is één uit die projecten, dus volgens mij moeten nuanceren. Ik bekeek 
heb breder dan alleen een IT-Project. Dus vandaar dat die op gaat niet goed staat. Maar ik heb 
dus in de breedte van de portfolio gekeken. Dan vind ik het niet goed gaan. Maar als het 
alleen over IT-Projecten gaat dan kan ik gaat netjes roepen, hoor. Wat ik vind het binnen IT 
juist wel heel goed gaan. 
00:18:13 
Moderator (Geert): Daar ben ik op zich ook blij mee, want dit verschil voor ik wel heel groot.  
00:18:18 
Spreker 2 (Business manager (B)): Ik denk dat ‘A’ hem herkend, maar dat je dus allemaal 
verschillende projecten hebt, dus je hebt een IT-portfolio een lab-portfolio een bouwkunde en 
allerlei verschillende portfolio Elsbeth portfolio noem het maar even en dan kun je best wel 
eens…dan denk ik wat gaat dan voor, hé? Wat vinden we nou belangrijk? Want d resources 
worden overal vandaan geplukt en dan denk ik ja, ok, daar gaan we weer. Van het ene project 
naar het andere project. Bovenin het totale portfolio sneeuwt IT nog wel eens onder, omdat 
het redelijk onder controle is, denk ik. En qua miljoenen, vergeleken met die andere projecten, 
wat kleiner is. Maar goed, dat hen jij ook al wel eens aangegeven, ‘A’. In de Portfolioboard. 
De agenda van de portfolioboard is wel heel erg gericht op de grote infrastructurele 
projecten.G13 
00:19:09 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Ja, wat denk ik een beetje de portfolioboard nekt, is dat de 
planningshorizon van zowel… We hebben een strategie-afdeling, die moet nog opgetuigd 
worden. De asset managementafdeling gaf zelf ook al aan van: ja, we zijn nog niet eens klaar 
met het Jaarplan 2022, terwijl je eigenlijk 20 jaar assets moet managen. Dus het zou eigenlijk 
in ieder geval foto moeten hebben zou je denken…van als je nu een pistool op mijn hoofd zet, 
dat zijn dit projecten. En dat overschaduwt zo’n portfolioboard enorm. Omdat je niet weet wat 
je wil gaan doen, kun je het ook niet heel erg over hoe hebben en dus daar wordt, denk ik, 
toch een beetje meer per kwartaal, beetje gaandeweg navigeren in de mist is het meer. Nou, ik 
denk dat je dat heel erg merkt en wat je dan zou willen als je wat verder vooruitkijkt dan kun 
je dus gewoon in real life zeggen: ja, wat valt tegen? Wat zijn nieuwe omstandigheden? Moet 
er wat geld van de één bij? De ander iets vertragen, iets versnellen? De volwassenheid van 
gesprek erg laag in de portfolioboard. En ik zit me dan altijd te vervelen, eerst ging ik erheen 
met Anna en Nicole en op een gegeven zei ik: “ga maar wat nuttigs doen, ik App jullie wel als 
ik het niet meer weet”. Ik heb e nooit hoeven appen. Maar nu is Arthur en die heeft gezegd 
laten we toch niet al die sub-portfolio’s, maar gewoon hulpvragen daar adresseren zodat je 
ook echt een besluit kan nemen. Maar het is nog niet goed, want dan dan is het in ieder geval 
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een soortement van escalatie kanaal. Maar je wil niet alleen maar bijtikken, je wil echt jaren 
vooruitkijken. 
00:20:56 
Moderator (Geert): Ok, maar dan hebben we het over de totale portfoliomanagement en niet 
alleen over IT? 
00:21:02 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Het voortraject voor het portfolio proces, hier is een proces, dat 
noemen wij ‘Strategy to Portfolio’. En dat voortraject in de IT-sfeer heet een ‘Strategische 
informatieplan’.  En dan maken we ook wel eens een rondje. Nou, dan zitten we eigenlijk met 
het beste paard van stal hier aan tafel want ‘B’ heeft een perfect beeld van waar die wil zijn, 
op vijf jaar. Dus welk deel van het portfolio is rond gerekend met de organisatieontwikkeling 
van de business? Dat is een deel dat gaat over water maken, dus de reorganisatie, ‘B’ die inzet 
met de visie op water maken, die is rond gerekend met de behoeften voor digitale middelen. 
En die hebben ook allemaal een plekje in het portfolio. En dan tik je elke keer een 
detailniveau verder. Op andere vlakken ja, we zaten er met zes iedereen door een collega 
verzocht: wil je even stoppen met dit proces, tot wij ook zo ver zijn dat 
was….ja….eerlijk...goud eerlijk, ja, want dat moet je ook kunnen zeggen, maar is niet een 
niveau waarop we met zijn allen willen blijven hangen. 
00:22:10 
Moderator (Geert): Maar voor dit hele punt, die houden we wel op gaat netjes?  
00:22:16 
Spreker 2 (Business manager (B)): Ja, dit gaat echt specifiek over de IT. 
00:22:16 
Spreker 3 (Portfoliomanager (C)): Nou ja, precies ja. 
00:22:18 
Spreker 2 (Business manager (B)): We moet echt wel de afbakening goed houden! 
00:22:22 
Moderator (Geert): Oké, In welke mate worden rekening gehouden met technologische 
afhankelijkheden? Daar zit je ook twijfelachtig, ‘B’? Dat is afwijkend heeft deze dat dezelfde 
reden? 
00:22:31 
Spreker 2 (Business manager (B)): Ik heb natuurlijk wel eens wat andere vragen richting IT. 
Die nou ja, soms in de cloud, niet in de cloud en dan heb ik wel het gevoel van goh.. ‘help’. 
Dus er zit voor mij wel een beetje een hulpvraag. Stel je voor, wij willen iets met 
energiemetingen. Hoe doen we dat dan? En dan komt op onze vriend Hannes of wie dan ook 
even voorbij met ‘Pas op…’. Dus het is soms wel een beetje ingewikkeld voor de klant om te 
kijken van dat kan wel en dat kan niet. En ik vind het soms een beetje ingewikkeld om daar 
duidelijkheid in te krijgen, wat dan wel of niet kan. Welke technologie wel en niet. We 
hebben verschillende dingen die we willen doen. De ene keer draaien we OPI en dan hebben 
we zoveel discussie gehad op welke laag. Aan de andere kant zijn we weer met 
energiemetingen bezig, dus ik vind zeker het risicomanagement, het IT-risico, cybersecurity. 
Ik vind het allemaal heel belangrijk, laat dat helder zijn, maar daar ben ik echt wel eens aan 
het zoeken welke keus is dat nou en hoe  
00:23:41 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): We gaat te ver, soms met het risicomanagement?. 
00:23:46 
Spreker 2 (Business manager (B)): Ja, misschien wel ja. 
00:23:51 
Moderator (Geert): Herken jij je daarin, ‘A’? 
00:23:53 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Ik denk dat die hulpvraag die daarachter zit heel reëel is. Dat is 
veel meer meenemen en ook een gezamenlijk. Ik denk dat we daar veel meer tijd voor kunnen 
nemen, om daar dan ook een gezamenlijke afweging, een probleem van te maken. Strikt 
genomen is voor een heel aantal onderdelen, ‘B’ ben jij zelf risico-eigenaar. Je zou voor mij 
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kunnen zeggen van het gaat met een negatief advies, Maar als jij zegt: ik moet nu toch 
hebben, dan komt het er wel. 
00:24:24 
Spreker 2 (Business manager (B)): Misschien blijven we wel eens wat al lang in hangen met 
zij allen op dat vlak! 
00:24:25 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Dat dat zou kunnen, maar ik denk dat overall, dat wat we scherp 
doen is niet zomaar een geitenbrei aan technologie tegen mekaar aan plakken. En uiteindelijk 
zit iedereen met met met ogen als schoteltjes naar elkaar te kijken. Ja, maar ik dacht dat jij dat 
andere op zou lossen en dan doet niks meer. Dus we hebben hier nog eerder dan ik andere 
rollen had, denk ik, een heel goed fundament met de basis platvormen die goed met elkaar 
kletsen. We hebben alleen een beetje veel verbouwing tegelijk op onze hals gehaald.  
00:25:05 
Spreker 2 (Business manager (B)): Ik zit natuurlijk ook wel een beetje op het SAP verhaal. 
Daar hebben we aan de voorkant benefits met elkaar beschouwd, gezegd: dan hebben we dat 
nodig en dan mag het in een keer weer niet, weet je. 
00:25:18 
Moderator (Geert): Overall dan? Wat voor een conclusie? 
00:25:21 
Spreker 2 (Business manager (B)): Nou, misschien zit mijn punt ook wat meer bij 
‘stakeholdes-satisfaction’ Hoe word ik nou geholpen. Wat mij betreft mag je hier wel gaat 
netjes neerzetten.G14 
00:25:49 
Moderator (Geert): Dan zetten we die op gaat. Eens even kijken. In welke mate worden 
rekening gehouden met het feit dat de verschillende projecten gebruik willen maken van 
dezelfde resources? 
00:26:00 
Spreker 3 (Portfoliomanager (C)): Ik er er blij mee want ik wordt altijd goed geholpen. 
Misschien komt dat ook omdat ik een visie water maken heb en dat daar niet naar gekeken 
wordt, dat het is van dit en dit gaan we faciliteren en dat zal bij anderen misschien echt anders 
gaan. 
00:26:19 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Dit is denk ik ook echt een achterkantverhaal, ‘B’. Dus fijn dat 
we op dat vlak jou ontzorgen.  Ik denk dat we hier voor onszelf wel een klusje hebben om als 
het niet druk is in een portfolio dan is met een beetje een fuzzy instrument het juist efficiënte 
want als je heel precies wat plannen van Jantje is om kwart over drie klaar met dat project en 
je moet altijd een jaar lang van tevoren zitten bijhouden, dan zeggen ze hier: ‘stijgen is 
duurder dan ontdekken’. Maar ja, hoe drukker het wordt, hoe meer bottlenecks je gaat krijgen 
die onvoorspelbaar oppoppen. En dan zit je op hetzelfde ventje te wachten die dan vier 
projecten ophoudt, zeg maar. En daar zijn er wel tegen aangelopen, denk ik, maar goed dat het 
van je weghalen, ‘B’. 
00:27:19 
Moderator (Geert): Ik zit een beetje op dezelfde lijn, het is twijfelachtig, maar de klant merkt 
het niet. Nou, dat is op zich top! 
00:27:24 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Ja. 
00:27:25 
Spreker 2 (Business manager (B)): Ik, ik snap het verhaal van ‘A’, dus ik bedoel, het is 
inderdaad ook aan de achterkant als ik mijn auto maar rijdend krijg opgeleverd, dan ben ik 
heel tevreden. Maar ik snap best, dat zie je bijvoorbeeld bij Pallas en dat zie je bij de uitrol 
van OPI, dat komt weer op dezelfde mensen terecht. Uiteindelijk zijn er ook keuzes gemaakt 
om ook te koppelen. Dan denk ik: dan wordt er goed meegedacht met elkaar! Prima! 
00:27:49 
Moderator (Geert): De conclusie overall van het criterium afhankelijkheid tussen IT-
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projecten is, als ik dit zo beluister, maar ik ben een beetje aan het sturen. Dat moet ik eigenlijk 
niet doen, maar dn zeggen we ‘gaat netjes’? 
00:28:01 
Spreker 3 (Portfoliomanager (C)): Ja. 
00:28:02 
Spreker 2 (Business manager (B)): Ja, je hebt maar één twijfelachtig, en dus dat is wiskundig. 
00:28:09 
Moderator (Geert): Zo zit ik zit er inderdaad een beetje wiskundige te kijken naar de 
gemiddeld. En tussendoor wel een beetje van hoe belangrijk vinden jullie het nou echt, wat 
speelt er echt op de achtergrond? Maar goed, het is niet mijn rol om het te gaan invullen. 
Want ik moet eigenlijk alleen maar sturen en zorgen dat jullie dat doen. 
00:28:22 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Kijk bij dit soort dingen altijd naar de mediaan kijken.G15 
00:28:27 
Moderator (Geert): Ja, even kijken. Stakeholders satisfaction. In welke mate worden tijdig 
geïnformeerd naar de stakeholders. Die hebben we allemaal gaat netjes, dus ik denk dat dat 
ook omwille van de tijd geen discussiepunt is. In welke mate is de informatieverstrekking 
naar de stakeholders eerlijk en volledig? Die vind ik bij de klant dan wel iets tricky. 
00:28:48 
Spreker 3 (Portfoliomanager (C)): Nou ja, ik vind dat we met elkaar best wel eens wat 
steviger mogen zijn in de in de terugkoppeling hè, want dan kun je ook iets wat eerder als 
klant ook je rol spelen. We zijn allemaal positief. Het heeft misschien ook een beetje met de 
rapportagelijn te maken. Het is niet zo dat mensen getallen achterhouden dat dus dat eerlijke 
vind ik een beetje…, maar goed is het balletje ook echt groen. 
00:29:19 
Spreker 3 (Portfoliomanager (C)): Hoe hard is het. Daar heb je nog wel eens twijfel bij? 
00:29:23 
Spreker 2 (Business manager (B)): Ja, ik heb nog wel eens naar het gevoel dat wij, ja soms 
wel eens wat positiever zijn dan dat het daadwerkelijk is. 
00:29:32 
Moderator (Geert): Delen jullie dat op een bepaalde manier, dat gevoel? 
00:29:39 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Ja, zijn er misschien trajecten waar, dan zijn de onzekerheden 
groot, zal ik maar zeggen. Is je risicomanagement wel expliciet genoeg gemaakt? Hè, dus bij 
bepaalde technologie, waarbij men zegt van: ja, we moeten de technologie uitrollen over alle 
servers die we hebben. Dat was in het securityprogramma. Ja, dan moet je eigenlijk aan 
risicomanagement zeggen, van ik geef eigenlijk geen datum af, het kan vriezen het kan 
dooien. 
00:30:11 
Spreker 2 (Business manager (B)): Dit is voor mij geen halszaak hoor. Je kunt het volgens mij 
wel koppelen aan wat andere actiepunten straks. 
00:30:17 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Kijk, wat ik hier belangrijk vind, is de ehm. Dit moet een 
emotieloos iets zijn, hè. Mensen maken soms een heel ego-gedreven iets van. Het mag niet 
fout gaan, maar dat zeg ik ook altijd tegen projectleiders: het is gewoon simpel baantje, als het 
misgaat moet je het zo snel mogelijk zeggen. Het beste moment voor slecht nieuws is nu! 
00:30:42 
Moderator (Geert): Het is niet altijd makkelijk. Ik ben zelf ook projectmanager en het is niet 
altijd handig, maar je hebt helemaal gelijk. 
00:30:50 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Ja, deze organisaties is wel een beetje ambtelijk dus iedereen is 
heel erg bang om de schuld te krijgen van iets. 
00:30:55 
Moderator (Geert): Oké. 
00:30:56 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): De ene helft, begint meteen met schreeuwen en dan is nog niets 
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aan de hand. Maar de meeste die klappen dicht, en zeggen nee, het gaat goed. En dan hopen 
ze dat er een soort oplossing uit de hemel komt vallen. 
00:31:09 
Moderator (Geert): Dat zichzelf weer gaat herstellen. 
00:31:13 
Spreker 2 (Business manager (B)): Meestal gebeurt dat niet, ‘A’, helaas. 
00:31:20 
Moderator (Geert): Even zien, wat maken hiervan, dan? 
00:31:23 
Spreker 2 (Business manager (B)): Ja, mag voor mij wel gaat netjes. 
00:31:26 
Moderator (Geert): Oké, in de volgende, welke mate toch de mensen met zn empathie? Nou, 
dat is allemaal netjes, dus dat is niet zo heel ingewikkeld. En daarmee maakt het hele 
criterium Stakeholder satisfaction gaat eigenlijk over de hele linie best netjes. Dan hebben we 
Optimaal benutten van medewerkers. Daar hebben we het al een beetje over gehad, natuurlijk. 
In welke mate worden de medewerkers maximaal ingezet?  
00:32:13 
Spreker 3 (Portfoliomanager (C)): Ik heb soms het idee dat wij mensen voor 150 procent 
tijdelijk inzetten om alles in de lucht te houden. Vandaar dat ik daar wat twijfelachtig ingezet 
heb. Aan de andere kant is het wel uitermate efficiënt wat we doen. Als mensen inderdaad die 
150% verstouwen in 100% salaris is da heel efficiënte werken. 
00:32:14 
Spreker 2 (Business manager (B)): Ja, dat is waar. 
00:32:36 
Moderator (Geert): Zo kun je er zeker naar kijken. 
00:32:39 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Wij hebben eigenlijk een mix. We hebben een ticketingsysteem 
waar elke resource bekend is en die krijgt een klusjes, zowel vanuit beheer, ook uit 
compliance en ook het projectenwerk. Daarmee zit iedereen gewoon met z’n slurf in het 
systeem en wordt de hele dag gewoon gevoerd. Het is net als die ganzen, weet je wel, forced 
feeding. En precies wat ‘C’ zegt, is dit nou goed en het gaat veel meer over dimensionering en 
dedication dan. En daar zitten we, denk ik, op de grens. We hebben eigenlijk nu zoveel bij de 
hand dat bepaalde mensen met een kritieken functie en kennis die niet zomaar door een 
andere opgevuld kan worden. Die krijg je ineens de hele volle lading over zich heen van alle 
projecten. En dan hebben die een hele lage dedicationgraad. En dan is het dus de vraag, als je 
dan 30 tickets hebt op te lossen en je moet elke keer inwerken in die andere, hoe efficiënt ben 
je dan nog? Je wilt natuurlijk altijd een blok van werk hebben dat een beetje bij elkaar past? 
Daar denk ik, dat is too much. En dat is gewoon mijn werk, dan moet ik op dat soort vlakken 
of minder projecten doen of in het volgend jaarplan een plukje van dat soort mensen erbij 
aannemen. 
00:34:08 
Moderator (Geert): Dat zie je ook inderdaad al in de volgende reactie op de volgende vraag 
en dat komt daar inderdaad wel heel goed terug. Maar over de hele linie voor De maximale 
inzet medewerkers, dat lijkt mij wel gaat gaat wel netjes en wellicht dat we hier nog wat te 
doen hebben. 
00:34:29 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Ja, maar met twijfelachtig, dan weet je ja. 
00:34:32 
Moderator (Geert): Precies, want die hebben uit inderdaad net ook al bediscussieerd. In 
welke mate zijn er medewerkers voldoende beschikbaar? Dat vinden we allemaal 
twijfelachtig, dus die zit ook op twijfelachtig. En in welke mate zijn de medewerkers met de 
juiste kennis en vaardigheden beschikbaar? Die discussie is al een paar keer langsgekomen. 
Alleen nog de vraag wat we nou overall voor dit aspect gaan zetten. Gaat dit netjes of maken 
we toch hem twijfelachtig? 
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00:35:04 
Spreker 2 (Business manager (B)): Je kijkt naar de IT-hoek. 
00:35:07 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Nee, ik vind dat hier, als we zeggen het gebruik van onze tools, 
onszelf dan is dit denk ik een doorslaggevend punt om nog succesvoller G16te worden. Dan 
zou ik echt is streng willen zijn. 
00:35:20 
Moderator (Geert): Goed, zetten we hem op twijfelachtig. Oké, het benutten van 
medewerkers lijkt mij dan eigenlijk weinig voor discussie en overall twijfelachtig. Er is werk 
te doen. Oké, we moeten ook wat te verbeteren hebben. 
00:35:41 
Moderator (Geert): Wendbaarheid ten opzichte van veranderingen. In welke mate kan de 
ITPP aangepast worden aan veranderende klantwensen en concurrentiecondities? ‘A’ zegt 
gaat netjes en ‘B’ en ‘C’ twijfelachtig. 
00:36:00 
Spreker 2 (Business manager (B)): Ja, weet je ik, ik spreek, ik ben een beetje namens de 
goegemeente. Natuurlijk is SAP is wel heel erg groot op dit moment en alle andere diensten 
die wij hebben, die worden toch redelijk op de lange termijn geschoven. Ik bedoel even 
gechargeerd onze IT zit behoorlijk vol. En dat is ook een keuze die we met zijn allen maken. 
Ben je dan heel erg wendbaar bij klantwensen op dit moment, dan vind ik dat nog wel heel 
beperkt. 
00:36:30 
Moderator (Geert): Delen jullie die mening, ‘C’? 
00:36:34 
Spreker 3 (Portfoliomanager (C)): Ik heb twijfelachtig gezegd omdat wij qua bemensing, 
financieel enzo zitten we gewoon aan he plafond. Dus we hebben heel weinig ruimte over om 
flexibel te zijn. Du als we flexibel willen zijn, moeten we iets anders laten vallen. En die 
keuze vinden we nog lastig en daarom heb ik hem op twijfelachtig gezet. We gaan er wel heel 
netjes en correct mee om, maar denk dat we het gevaar lopen dat we onze huid twee keer 
verkopen. 
00:37:05 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Ja, dat juist de andere kant op, hè dat jij zegt van we zijn 
vrienden, (Spreker 3 (Portfoliomanager (C)): ‘ja’). Dan zit ik in het midden. Om die reden 
vind ik het netjes gaan. Gegeven het feit dat we de uitdaging aangegaan zijn om zowel SAP 
compleet te vervangen, alle processen én cybersecurity te doen. Ja, helpen we er zo her en der 
toch echt nog wel teams bovenop. Ja, ehm, ja, punt is dat er ook aan de andere kant nog wel 
eens dingen tegengevallen zo’n SAP programma duurt al langer, komt 6.000.000 aan werk 
bij, weet je wel, ja, dan zien we dat toch ook wel weer weg te stouwen. Ik denk bij jou, ‘B’ als 
je denkt ik heb toch wel her en der een paar vragen. Als er reden zou zijn om SAP te stoppen 
en heel iets anders gaan doen, heb ik het volste vertrouwen dat we ook dat zou kunnen. 
00:38:17 
Spreker 2 (Business manager (B)): Als je zo interpreteert wel, dan denk ik wel ja. 
00:38:21 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Jij zit aan het stuur, als je zegt van ja, we moeten echt door de 
branding, heen roeien en dan zit er weer op volle zee, begrijp je, dan gaan we weer andere 
dingen doen? Weet je wel dat, want dan niemand zegt van je kan er halverwege met SAP 
stoppen. Worden we ook niet echt gelukkig van, denk ik. 
00:38:41 
Moderator (Geert): Over de hele linie gaat het netjes beluister ik een beetje? 
00:38:44 
Spreker 2 (Business manager (B)): Ja, prima! 
00:38:45 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Vooruit dan maar, zegt ie. 
00:38:48 
Moderator (Geert): Ja, precies. Dan vermoed ik dat ik ook wel weten welke kant deze opgaat, 
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maar in welke mate kan de ITPP aangepast worden aan veranderende resource management 
condities, vanuit die die aangepast. 
00:38:55 
Spreker 2 (Business manager (B)): Mag je wat mij betreft ook op gaat netjes zeten. 
00:38:58 
Moderator (Geert): Dat gevoel had ik al wel een beetje. Geldt hetzelfde voor deze? In welke 
mate kan de ITPP aangepast worden aan nieuwe technologieën. 
00:39:06 
Spreker 2 (Business manager (B)): Nou, ik vind dat we daar weleens wat traag op reageren, 
maar dat dat heeft ook weer met veiligheid te maken. Ik bedoel ik wil soms misschien iets 
meer dan IT-technisch kan, he. Dus het is ook een beetje is je vraag ook wel reëel ten opzichte 
van wat kan. Ik wil misschien altijd iets meer als techneut.G17 
00:39:29 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Ja, ik denk dat als je kijkt naar kantoorautomatisering, 
bijvoorbeeld weer iets waar je zegt van nou, daar, zijn we gewoon middle of the road qua 
security stats dar redelijk oor de golf uit iedereen zijn Office 365 heeft gekregen. 
00:39:44 
Spreker 2 (Business manager (B)): Ja hoor, dat is prima, dat is prima. 
00:39:47 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Ja, ik, aan jou zijn we gewoon voorzichtig. 
00:39:51 
Spreker 2 (Business manager (B)): Ja, dat snap ik ook. Want even zo’n discussie rondom op 
afstand afsluitbare, bedienbare deuren. Dat duurt dan wel een tijdje voordat we daar een…het 
is dan misschien wel wendbaar, maar soms denk ik het mag iets sneller. Maar ik moet ook 
wel een beetje naar het geweten van ICT kijken natuurlijk 
00:40:13 
Moderator (Geert): Het is meer een tijdaspect dan dat het niet wendbaar zou zijn?  
00:40:19 
Spreker 2 (Business manager (B)): Ja, misschien. Ik denk wel dat inderdaad wendbaarheid is, 
maar soms denk ik dat ik na, als als klant, tenminste als ‘water maak’ klant zeg maar, en 
misschien soms niet snel als ik leuke ideeën zie. Maar goed, een veel tragere stap, die is ook 
nog steeds hetzelfde. Wat mij betreft, ik vind dat de deze, wendbaar ten opzichte va 
veranderingen, ook niet, nou ja wel twijfelachtig, maar het is voor mij niet echt de hoofdmoot 
in de IT portfolio dat ik denk daar moeten we echt op gaan verbeteren. Dan zijn er wel andere 
punten, denk ik.G18 
00:40:50 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Ik denk dat jou wendbaarheid vooral zitten rond de de integratie 
tussen jou, jongens van van het park, en de Kerstens figes en zo ja, dat is gewoon een mooie 
virtueel setje, volgens mij. Op een gegeven moment vonden we ze zelfs te wendbaar worden. 
00:41:21 
Moderator (Geert): Ok, zetten we deze op gaat netjes. 
00:41:23 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Ja hoor. 
00:41:25 
Moderator (Geert): Dan voor de mate dat ITPP aangepast kan worden aan de veranderende 
strategisch doelstellingen. Die staan allemaal gaat netjes dus dat is dan geen discussie, denk 
ik. Per saldo gaat dit dan toch ook wel heel behoorlijk netjes. 
00:41:39 
Spreker 2 (Business manager (B)): Eens. 
00:41:40 
Moderator (Geert): Nou, volgens mij, voor mij gaat het gewoon halen. 
00:41:44 
Spreker 2 (Business manager (B)): Als je zo doorgaat wel hé. 
00:41:45 
Moderator (Geert): In welke mate wordt technologische innovatie gefaciliteerd? Dat is 
eigenlijk een beetje hetzelfde wat ik beluister. 
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00:41:54 
Spreker 2 (Business manager (B)): Is een beetje de discussie, hé. Loopt een beetje in elkaar 
over. Maar ja, inderdaad.  
00:42:02 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Ja, ik denk dat als je kijkt naar wat is een gezonde verhouding? 
Hè, dus er staat niet ‘Hebben we oneindig diepe zakken’. Dus er is schaarste te managen en 
als je dan kijkt, hoe zou je dit interpreteren? Voor mezelf interpreteer ik het als: is er dan een 
afdoende budget uitgesneden om met hele grote onzekerheid terugverdienende cases te 
mogen spelen? En ja, daar hebben we denk ik van de CFO goede ruimte voor gekregen. Dan 
zie je die airrobotten staan op het portfolio, de Smartdiamee hebben we nog een paar ton 
bovenop gegooid, omdat toch niet helemaal cybersecure was. Dus de dat soort trajecten 
vinden dan ook gelukkig doorgaan. Ja. Zijn er meer mensen die die dingen kunnen verzinnen 
die dan weer niet passen? Ja, Uiteraard. ‘B’, daar ben ik ook wel benieuwd naar, wat zijn de 
voorbeelden waarvan je zegt, ja, dat had ik er echt bovenop gewild, om lekker innovatief 
bezig te zijn of tegenvallers waarvan je zegt, nou…. 
00:43:14 
Spreker 2 (Business manager (B)): Nou niet echt tegenvallers. Gaat bij mij, meer om m de 
snelheid en wendbaarheid hé, dus die die snelheid waarmee we wendbaar zijn. Zo’n OP-
discussie, laag, twee of drie en dat dat duurt me dan soms wel eens wat te lang. Dan denk ik, 
kom op jongens, gaan met die banaan. Dus het gaat er niet om dat ik niet gefaciliteerd wordt, 
want  dat is denk ik op dat vlak, absoluut zo. Als je naar info 2025 kijkt dan ben ik tevreden 
over wat wat er allemaal gebeurt. Dan soms denk ik: ja, kan soms net iets sneller. En niet 
weer een discussie over een PA-stukje. Maar het is inderdaad meer de snelheid dan het 
faciliteren erin. 
00:43:54 
Moderator (Geert): Oké. 
00:43:56 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Wij moeten die hele laag PA maar gewoon geen innovatie meer 
noemen, ‘B’. 
00:44:01 
Spreker 2 (Business manager (B)): Ik denk, ik denk dat we goed bezig zijn, ook nu meer met 
met met als ik kijk naar de Pallas-discussie maakt van die nieuwe innovatie een aantal black 
boxes en dan ben je daarvan af. Prima!G19 
00:44:14 
Moderator (Geert): Oké, dan zetten we die volgens mij gewoon netjes, toch? Zit ‘m meer inm 
de tijd dan dat er niet meegegaan wordt. 
00:44:22 
Spreker 2 (Business manager (B)): Eens. 
00:44:23 
Moderator (Geert): En dan, ja, uit de laatste al van de vragen. In welke mate draagt 
modernisering bij aan het uitfaseren van verouderde technieken? Dus ja, dat de ICT 
twijfelachtig zegt, begrijp ik wel. De klant zegt gaat netjes. Wil je dan wat over zeggen, ‘A’? 
00:44:41 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Ja, kijk, ik zie dit gewoon in de, dat is dan allemaal aan de 
beheer kant. Daar zie ik het aantal applicatie stijgen. Dus hebben we gewoon in mijn ogen 
onvoldoende aandacht aan besteed om dan ook gewoon die terugkoppeling.  In een project 
heb je soms wel eens iets van Joh, als ik dit live zet, dan gaat dat niet live, dan zinken we dat 
af. Maar er zijn veel meer kans om te zeggen: joh, hoe fanatiek is het gebruik nog van die en 
die tool? Hoeveel mensen zitten daar nog de hele dag in? Dus daar is ook een soortement van 
andere vlak van live-cycle management, waar ik denk ik, ja, ook nog gewoon een klusje heb. 
Om ook nog verder te versimpelen. En nu zie je dat dat bij Office 365 en het aanzetten en 
kom je met Corona aan de slag en dat gaat goed hè. En nu komt dan de vraag van ja, dan moet 
je dus je oude omgeving opruimen, Q-schrijven, die moeten leeg en de bestanden opschonen. 
Ja, dat is corvee. Daarvan kun je niet zeggen dat je er heel gelukkig van wordt. Ik verkoop het 
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elke keer met wapperende handjes en enthousiasme, ‘B’. Maar het is natuurlijk gewoon 
corvee. (‘B’ stemt in) Maar ja, als je het niet doet, dan weet je wat er gebeurt in de keuken. 
Trudy die borden altijd boven de vaatwasser neerzetten, weet je wel. Dus gewoon discipline, 
daar heb ik teveel voorbeelden van om te zeggen ‘daar ben ik heel happy mee’.  
00:46:22 
Spreker 2 (Business manager (B)): Dat is meer jouw perspectief. Daar heb jij meer zicht op 
dan dat ik dat heb. Ik kan me best voorstellen dat je moderne techniek naar binnen brengt en 
dat er dan tien uitgefaseerd kunnen worden. En geen terug. Dat is uiteindelijk wel de 
doelstelling. Dat snap ik. G20 
00:46:40 
Moderator (Geert): Ze zit hier volgens mij ook weer een beetje in de beleving van de klanten 
dan wat er op de achterkant daadwerkelijk gebeurt. Volgens mij de verkoop IT dit heel goed 
allemaal. 
00:46:50 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Kijk, en we houden het allemaal keurig lucht. En als het elke 
keer om zou vallen want het is die ouwe meuk dan dan heb je gedeeld beeld over de oude 
meuk. 
00:46:59 
Spreker 2 (Business manager (B)): Ja, dat denk ik ook. 
00:47:01 
Spreker 3 (Portfoliomanager (C)): Zijn nuances. 
00:47:06 
Moderator (Geert): Om te voorkomen dat ik ga sturen, maar mijn gevoel zegt toch een beetje 
twijfelachtig. 
00:47:09 
Spreker 3 (Portfoliomanager (C)): Ik luister wel even naar het IT geweten op dit vlak. 
00:47:12 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Ik zou het dus zelf heel scherp willen houden, hier. 
00:47:17 
Spreker 2 (Business manager (B)): Van de organisatie ook. Uiteindelijk zullen we daar als 
hele organisatie ook een rol in moeten spelen. 
00:47:28 
Moderator (Geert): Het inzetten van over de hele linie, dus het criterium zeg maar? We 
hebben twee aspecten. Eentje gaat netjes en eentje twijfelachtig, maar het hele criterium 
‘Inzetten van toekomst vaste technologie’? 
00:47:39 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Ja. 
00:47:41 
Spreker 2 (Business manager (B)): Volgens mij is de hoofdmoot wel dat het redelijk netjes 
gaat en dat in de beheerlast nog wel wat stappen kunnen worden gemaakt. 
00:47:48 
Moderator (Geert): Dat dat dat beluister ik ook. 
00:47:51 
Moderator (Geert): We zijn door de door de vragen en dat is op zich wel heel netjes binnen 
de tijd. We hebben nog vier minuten, dus heel even kort nog meenemen naar wat er dan 
vervolgens nog gedaan zou kunnen worden, valt overigens buiten het onderzoek, maar we 
zijn daar wel mee bezig. Het onderzoek is puur van “Is dit dashboard bruikbaar”? Maar ja, je 
maakt natuurlijk een dashboard voor kwaliteit, en niet alleen omdat je dan een keer wilt meten 
en vervolgens doe je er niks mee. Je wilt er vervolgens wel acties aan gaan koppelen. En die 
acties, hebben wij bedacht, dat willen we deze manier gaan doen. Dus eigenlijk weer per 
criterium. Waar dan de resultaten van van de laatste keer dus in dit geval zou dat van van de 
sessie die we nu gehad hebben, komen. Dan wil ook ambities. Wat wil je bereiken? Daar ga je 
ook maatregelen op doen, verantwoordelijkheden aan hangen, die afgerond. Eigenlijk echt 
een actielijst met acties en verantwoordelijkheden. En vervolgens is het dan het idee dat, als je 
dit langere tijd doet, om dat per kwartaal of per maand in de historie bij te gaan houden. Je 
kunt dat je hier ook al zien van hé hoe we gaan verbeteren op bepaalde trajecten. Dus dat je 

Geert van Walderveen
Er ontstaat wederzijds begrip tussen klant en IT



 

 64 

toch inzichtelijk maken van onze kwaliteit, van IT projectportfolio die wordt steeds beter. Of 
daar blijft een aspect blijft wel erg achter, of die lijkt alleen maar slechter te worden. Dat is 
een beetje de kant die we opgaan.G21 
00:48:58 
Spreker 2 (Business manager (B)): Ja. 
00:48:59 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Ik zou, als je een stukje feed foreward mag geven. Als iemand 
begint met de maatregel, dan is het verstandig te zeggen: ‘bedankt voor de oplossing, maar 
wat is het probleem’. Ik zou er altijd een ‘hok’ tussen zetten. Root cause.G22 En dan denk ik 
dat het ook wel handig is om af te ronden, want ik moet door naar de volgende. 
00:49:24 
Moderator (Geert): Ja, ja, dat gaat we doen. Wat ik ga doen. Ik zal het dashboard naar jullie 
toezenden, dan heb je die voor de individuele interviews. Dan zal ik ook de vragen die ik daar 
gaan stellen meesturen. Dan kun je dat vast wat voorbereiden. Heel erg bedankt voor voor 
deze tijd. 
00:49:59 
Spreker 1 (IT-Manager (A)): Ja, jij ook bedankt. Ik vond het waardevol, ook aan de hand van 
de verschillen, om in ieder geval, ja een gesprek te hebben. Wat je anders gewoon in het 
voorbijgaan niet hebt.G23 
00:50:08 
Spreker 2 (Business manager (B)): Ja, eens, eens. 
00:50:10 
Moderator (Geert): Je moet, maar dat was mijn laatste vraag geweest van wat vonden jullie 
ervan?  
00:50:14 
Spreker 2 (Business manager (B)): Ja, goed om de perspectieven vanuit de klant en de 
leverancier ook naar voren te krijgen.G24 
00:50:25 
Moderator (Geert): Nou hartstikke bedankt, ik ga jullie mailen en zie jullie individueel 
volgende week weer. Dank je wel, tot ziens. 
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INTERVIEW MET IT-MANAGENER 30-6-2021 
 
Interviewer: Hoe beviel deze aanpak? 
00:00:00 
IT-Manager De vragen die die we hadden, waar we in die zin wel redelijk aan de oppervlakte 
en we moesten vrij snel duiding maken van jou. Het is natuurlijk veel belangrijker dat je zegt 
van ja, waarom vind je dat dan? En dat vind ik sterk aan zo’n groepssessie I1-1-1. En ja, dat 
hangt natuurlijk af, ik kan ik me voorstellen dat dat afhangt van als het heel erg is, of je bent 
het verschrikkelijk niet eens met elkaar. Dan is het lastig om het eruit halen. In onze geval, 
denk ik dat het wel meeviel. Dus je zag wat verschillen, maar na enig heen en weer pingen 
zag je ook dat dat niet kwam door onderlinge animositeit maar gewoon door een ander 
perspectief. Dat kwam er best wel goed uit I1-1-2. Ik heb er wel wat aan gehad I1-1-3. 
00:00:44 
Interviewer: Oké, heb je ook het idee dat tijd voldoende was. Op zich zijn er natuurlijk van 
anderhalf uur al naar een uur gegaan. Op zich hebben we het wel gehaald, maar ik ben wel 
heel erg aan het duwen geweest. Hebben jullie dat gevoel ook? 
00:00:54 
IT-Manager Ja, ik het voelt op het moment dat je aan het duwen bent dan wat minder gezellig 
hè, maar ik denk overall dat het resultaat niet negatief beïnvloed en dat scheelt iedereen weer 
een half uur van zijn leven. Een beetje gas op de lollie, kan geen kwaad. 
00:01:12 
Interviewer: Zo zit ik er ook in, maar ik weet ook dat niet iedereen er zo in zit, dus. 
00:01:15 
IT-Manager Ja. 
00:01:17 
Interviewer: Oké, Zijn er nog bepaalde zaken in de groepssessie die jij niet hebt kunnen 
zeggen en die je eigenlijk wel hebt willen zeggen? Enerzijds misschien omwille van de tijd, 
maar anderzijds misschien ook omdat je in een groep zit? 
00:01:27 
IT-Manager Nee, maar wat wel natuurlijk zo is, is dat dat de input van het gesprek is een zelf 
assessmentI1-1-4. En ja, ik vind het altijd wel als je start met met een subjectieve set aan data, 
dan is het ook wel lekker om objectieve set aan data er tegenaan te plakken. Hé, En ik denk 
dat, dat,….dus dat zou ik je op voorhand mee willen geven. Het is misschien iets voor voor de 
laatste, maar als je begint met een objectieve analyse van: ja, hoe is jouw portfolio 
vormgeven? Komt er wat terecht van jaarplan? Waar zitten die afwijking? Wat heb ik feitelijk 
gezien, want je hebt gedaan met je afwijking? Zodat het meer en wat harder assessment 
wordt. En je gaat dan een subjectieve set aan vragen stellen, dan ben je anders ‘geprimed’. En 
je mag veronderstellen dat een professionele organisaties, dit elke maand doet. En dat de de 
CFO met de strenge leesbril op ‘zure’ vragen stelt. Maar bij ons is het helemaal niet zo, hé. 
Dus wij moeten echt ons eigen vlees keuren. Dus ik denk dat in dit geval, dat als je zou 
beginnen met objectieve data, dat je misschien ook eerder in consensus had op de subjectieve 
antwoorden, maar ook wat meer vlees op de botten in de discussieI1-1-4. 
00:02:47 
Interviewer: Ja, dat snap ik wel, Ok. Ja, helder. Daarmee geef je eigenlijk al een beetje 
antwoord, volgens mij op op de eerste vraag: hoe beviel de aanpak gewoon in de breedste 
zin? 
00:03:03 
IT-Manager Ja, dat is goed dat je die ruimte geeft. De dekking van de onderwerpen was denk 
ik, ook een breed genoeg om te zorgen dat alles aan kan tikkenI1-1-1, met deze kanttekening 
dat je misschien nog meer scherpte kan aanbrengen, omdat namelijk de volgende vraag wordt: 
oké, dus we vinden dat iets matig is, en wat n danI1-1-2? En dan komt er, is de grondoorzaak 
van het verschil tussen verwachting en realisatie dan? En dan is het lekker als je wat 
voorbeelden hebt, die dan precies zijn. En die precisie inbrengen van oh, is dat is wat je 
bedoelt? Ja, dan ligt het, weet ik veel, aan de kwaliteit van de projectmanagers of dan ligt het 
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aan de, weet ik veel, de valse verwachtingen of hoogmoed in je executievermogen of ik veel 
wat. Je moet iets hebben dat dan uiteindelijk, denk ik, leidt tot grondoorzaken. Want volgens 
mij heb ik dan in het gesprek nog gezegd van ja, welke grondoorzaken liggen er dan aan 
vastI1-1-3? En dat dat is, denk ik, wat je naast een analyse met veel meer energie, damp je 
dan een rapport af. Deze, kan leiden tot de energie geven van nou oké, we hebben nog wat te 
doen, koffie en over tot de orde van de dag. En zo wel een paar haakjes hebben die dan echt 
gewoon blijven knagen. 
00:04:24 
Interviewer: Ja, precies dat dat zit m denk ik ook wel een klein beetje in het in het vervolg wat 
hierop zal komen, dat we ook in dat met die tabbladen een bepaald ambitieniveau zetten, 
welke acties ga je nemen om die ambitie te bereiken? En daar kun je dan natuurlijk weer op 
teruggrijpen bij een volgende sessie. We hebben nu natuurlijk maar één sessie gehad, 
inderdaad, maar als je dat en daar kom kom ik straks nog wel op terug in de vragen, wat 
regelmatiger doet, dan denk ik, dat je inderdaad wat beter in staat bent om wat jij zegt ook 
zegt erop terug te grijpen. Van hé, dit hadden wij bedoelt, die acties hebben wij gedaan en 
heeft dat ook tot resultaat geleid en zo niet, hoe kunnen we dan weer bijsturen? 
00:04:51 
IT-Manager Ik geef je gewoon lekker mijn mening over één specifiek punt hierin ehm. De 
stap tussen zelfassessment en ik heb gezegd een paar dingen, matig of een paar dingen zou 
beter kunnen. En dan wat is dan de actie? Dan is het maar de vraag of hier, juist op de punten 
waar je matig scoort, of je dan wel afdoende analysecapaciteit hebt in je ploeg om tot de 
goede maatregelen te komen? Er is natuurlijk een grondoorzaak waarom het matig was. 
Misschien weet je het gewoon niet en ja, dan is het lekker als je juist op die punten zegt van 
hé, maar dan wil ik wat feiten zien. 
00:05:33 
Interviewer: Ja, dat snap ik, oké. Helder. Dan gaan we naar de wat meer gesloten vragen. ‘Ik 
denk dat deze aanpak, dat ik deze aanpak regelmatig zou willen hanteren’? 
00:05:52 
IT-Manager Niet eens. 
00:05:53 
Interviewer: Niet eens, want? 
00:05:57 
IT-Manager Met wat ik hier zij. Dus ik vind de reflectie erg sterk en ik zou 'm altijd eerst 
koppelen aan feitelijke bijsturing en daarna de reflectie inbouwen maar met die priming. 
00:06:13 
Interviewer: Helder. Ik vond de aanpak onnodig complex. 
00:06:18 
IT-Manager Niet eens. Was goed overzichtelijk en de de categorieen en de samenhang van 
categorie is helder en begrijpelijk I1-3-1. 
00:06:30 
Interviewer: Oké, ik vond de aanpak makkelijk. 
00:06:36 
IT-Manager Eens. 
00:06:39 
Interviewer: Ik denk dat dat ik ondersteuning van de procesbegeleider nodig heb om de 
aanpak te hanteren. 
00:06:49 
IT-Manager Niet eens. 
00:06:52 
Interviewer: Helder. Dit volgt eigenlijk ook wel een beetje uit vraag 3 en vier, het is niet 
complex. Helemaal goed. Ik vond de verschillende onderdelen van aanpak goed met elkaar 
geïntegreerd. 
00:07:02 
IT-Manager Eens. 
00:07:07 
Interviewer: Ik vond dat er veel tegenstrijdigheden in de aanpak zaten. 
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00:07:11 
IT-Manager Niet eens. En als er tegenstrijdigheden waren in onze gesprek, dan was het in de 
antwoorden. En die waren juist interessant I1-7-1. Soms ook als een grote spreiding was in de 
antwoorden. En dan bleek dat er inderdaad wel wat interpretatie kon zijn van wat bedoel je 
nou met met deze regel? En nou ja, goed, maar ja, ik denk dat dat wel in de aanpak opgesloten 
zit. Het is een ingang voor een goed gesprek I1-7-2. 
00:07:41 
Interviewer: Ja, ja, zo is het initeel ook wel bedoeld. 
00:07:43 
IT-Manager De methode is, wat jij in ieder geval zei, dat we uiteindelijk een consensus 
vinden, wat vinden WE er dan van? Dus dat dwingt je wel omdat het gesprek te hebben. 
00:07:51 
Interviewer: Dat wel iets wat ik me afvraag, dit staat niet zozeer in de vragenlijst, hoor, maar 
is het wel iets waar je achter staat? Om een soort van consensus te gaan bereiken? Want je 
zou ook een keuze kunnen maken van ja, we pakken altijd de slechts scorende optie van 
degenen die invullen en dat is de algemene optie. 
00:08:07 
IT-Manager Dat kan als je er helemaal niet uitkomt hè. Dus je zou dan in de methode moeten 
zeggen van wat als je als iedereen bij zijn standpunt blijft? Dan kun je natuurlijk zeggen van 
dan gaan we ons richten op de minst positieve. Ja, weet je, ik denk dat het dan eigenlijk wel 
aan de hoogstgeplaatste persoon is om de ambitie neer te zetten I1-x-1. 
00:08:32 
Interviewer: Ja. 
00:08:33 
IT-Manager Er is zoiets zoals leiderschap. Ja, wat verwacht ik van iedereen hier? Je zag in 
ons geval natuurlijk dat de persoon die portfoliomanager is, die rapporteert aan mij en mijn 
collega, ‘B’ en ik zitten op gelijk niveau. Ja, als wij een structureel oneens zijn, dan moeten 
we misschien een keer een gesprekje hebben met onze bazen van hoe druk moeten we ons 
maken over portfolio? Of vind je het allemaal wel best en moeten we gewoon ontspannen? 
00:09:04 
Interviewer: Ja, precies ja. 
00:09:05 
IT-Manager Iemand zei ooit, en dat vond ik heel sterk, over boven een onderstroom. Een 
strategie heeft ook een onderstroom. Dat is namelijk de gedeelde ambitie die een senior 
managementteam en heeft. En in dit geval dus de mate waarin je professioneel wil werken en 
voorspelbaar, etcetera. En ja, daar, daar zit ook een bedrijfscultuur in. 
00:09:24 
Interviewer: Ja, absoluut. 
00:09:26 
IT-Manager En dat is ja waar je dus die spreiding groot ziet, dan gaat het gesprek dus niet 
meer over iets waarover we het hier hadden, de structuur, maar dan schuif je meer door naar 
cultuur. Wat willen jullie nou met zijn allen? 
00:09:41 
Interviewer: Ja, dat is ook wel een hele belangrijke vraag. Valt een beetje buiten dit 
onderzoek, maar heeft wel raakvlakken. 
00:09:46 
IT-Manager Kijk, je kan zelfs zeggen van oké, en dan komt er een andere uit die magische 
driehoek van structuur, cultuur en strategie. Dus als jij zegt van ja, maar jullie willen de 
wereld hé en de concurrentiepositie klapte achteruit en klanten raken minder tevreden en je 
hele portfolio voor je vernieuwing staat eigenlijk half stil. Ja, heb je überhaupt nog wel 
levensvatbare strategie? En dan heb je dus gesprekken, die eigenlijk dit niveau ontstijgen. Dus 
ik denk dat, ja, dan heb je een procesbegeleiding nodig die zegt: “wacht even…..I1-x-2” 
00:10:26 
Interviewer: Dat isd dan meer het resultaat van zo’n gesprek dat we gehad hebben met 
invullen van een dashboard.En de gevolgen daarvan in gesprekken. Dit effect zou dat kunnen 
zijn. 
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00:10:36 
IT-Manager Dat is dan misschien de advantage cursus rond je methode. Er zijn natuurlijk wel 
op een gegeven moment triggers te vinden en uitzonderingen. Dus precies dit hé, dus bij bijna 
niks is dit team het eens. En ik voelde de neiging om bij alle antwoorden dan als conclusie te 
hebben: de laagste aanwezig. Ja, daar heb je dus een sterretje querulanten bij mekaar. Je kan 
dan kijken. Je hebt daar ook een natuurkundig principe over. Dan is kennelijk de entropie van 
je systeem te groot en de de mate van chaos. En die zegt dan ook wat. Je hebt hier een team 
dat het gewoon nergens eens is. 
00:11:25 
Interviewer: Dan heb je ook een uitdaging. Oké. Volgende vraag.  Ik kan me voorstellen dat 
de meeste mensen deze aanpak snel kunnen hanteren. 
00:11:41 
IT-Manager Ja, ja. 
00:11:43 
Interviewer: Is is dat nog afhankelijk van je professie of van je achtergrond, denk jij? 
00:11:47 
IT-Manager Natuurlijk wel, maar maar als jij in een portfolioboard zitten of wat dan ook, dan 
zijn deze vragen gewoon te begrijpen, de taal die past bij ons vakI1-8-1. 
00:11:59 
Interviewer: Ik vond de aanpak is zeer omslachtig te hanteren. 
00:12:03 
IT-Manager Nee, net op het randje van te veel vragen, maar er zat een mooi balans tussen 
tussen breedte van de onderwerpen dus is prima. 
00:12:28 
Interviewer: Ik voelde mij zelfverzekerd tijdens deze aanpak? 
00:12:36 
IT-Manager Ja 
00:12:52 
Interviewer: Ik moest veel over deze aanpak leren voordat ik het goed kon gebruiken? 
00:13:02 
IT-Manager Nee, wat ik…is misschien een weerslag op de vorige, dus op dat moment in de 
discussie toen we zagen oh, dus de een ziet het zo en de ander interpreteert het zo, dan was 
eigenlijk meer de de vraag: had ik er meer over kúnnen leren om de methode nog beter te 
kunnen gebruiken? En dan is het antwoord, jaI1-11-1! Dan gaat het eigenlijk over is de 
definitie me helder van het begrip wat daar wordt getoond? En dan kom je weer op een 
moeilijke balans van ja, als je het soort ouderwetse stamkaart moet hebben die je uit de K3-
dashboards kent, hè van definitie begrippen, dan wordt het ineens super omslachtig. Dus daar 
zit, denk ik, ja, daar zit een beetje de de magie van deze methode in van ja, kun je taal vinden 
die die niet te multi interpretabel is? Dat zal je zelf even moeten kijken in de ontwikkeling. 
Wij hadden geloof ik drie, vier keren dat we echt even blijven hangen en ….deze heb ik niet 
voor de geest. Maar dan zou je kunnen van is dan het woord wel specifiek genoeg of zo? 
00:14:11 
Interviewer: Ja precies, en dan is het opzicht ‘branche afhankelijk’ natuurlijk ook wel van 
belang 
00:14:17 
IT-Manager Ja, of is het is alleen Vittens, joh, waar ze gewoon niet weten waar ze het over 
hebben? Dat kan ook, maar wel dat. 
00:14:23 
Interviewer: Daar zit eigenlijk ook wel een beetje de volgende vraag. Ik vond deze aanpak 
goed passen voor het gebruik binnen onze branche? 
00:14:30 
IT-Manager Ja, ik denk het wel. 
00:14:34 
Interviewer: Ik kan door middel van deze aanpak de status van een portfolio goed volgen? 
00:14:38 
IT-Manager Nee. 
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00:14:40 
Interviewer: Dan komt er heel, heel snel uit. Ik ben heel benieuwd naar het waarom. 
00:14:42 
IT-Manager Ja, precies wat ik net zei, dus de status van een portfolio is in eerste instantie een 
eh. Ja, zijn het indicatoren die objectief zijn? Daarin is natuurlijk altijd de balans te vinden 
tussen vooruitkijkende indicatoren en terugkijkende indicatoren. Wat eigenlijk de neiging van 
een portfoliobesturing is, die heeft, heel vaak, die achteruitkijkspiegel de leiding in de 
indicators.  Zeker met als je allemaal van dit soort zaken miljoenenschade hebt en iemand zet 
gewoon een pistool op je hoofd van ga je jaarplannen halen? Dan wil je natuurlijk ook een 
beetje de leading indicators hebben. En alleen maar terug horen ‘de sfeer is goed in de ploeg, 
de mannen zijn gemotiveerd en ik heb ze gezien op het trainingsveld in de ogen stonden goed, 
hé’, dus zeg maar een beetje het subjectieve verhaal. Ja, dat dat leidde ook nog niet tot een 
achtste finale, waar we om konden juichen. Dus dan zou je el een paar getallen willen zien 
van ja, maar hoe scherp is die Wijnaldum nou dan vandaag? 
00:15:46 
Interviewer: Ja, ja, dat toch wat concretere, wat hardere, zeg maar? 
00:15:50 
IT-Manager Ja, en als je dan zegt van ‘precies, ik heb zijn hartslag gezien naar de topsprint 
vandaag, hij zit in ieder geval goed in vandaag’. Dus dan, er zijn natuurlijk echt wel wat 
medische indicatoren die je kunt zien op zo’n team, waarbij je zegt: van wacht, effe, het 
concentratievermogen is te laag van deze mensen. Het suikergehalte is niet goed, die is 
overtraind, die heeft niet goed geslapen vannacht. Dat meten ze allemaal en dat gaan ze je 
natuurlijk niet aan je neus hangen. Ja, dat is eigenlijk in de sport een crux geweest om beter te 
worden, gewoon objectivering. Ik heb een data analist gesproken, die heeft al voor Louis van 
Gaal gewerkt, al in AZ, daarna bij Oranje, nu voor Ajax. En die heeft eigenlijk wereldwijd 
uitgevonden dat de kans op een tegendoelpunt neemt met dubbele percentages af als je 
verdediging niet meer dan 15 meter uit elkaar gaat staan. En daarmee zie je dat, nu in het 
moderne voetbal, dus verdediging altijd dichter op de as blijft en niet die vleugels volgen. Ze 
hadden altijd de neiging om de vleugelspits zitten afdekken, heb ik als linksback ook altijd 
moeten doen, en dat is gewoon slechte policy. Dus je moet je gewoon dichter onder 16 blijven 
en dan neemt de kans af. Je komt er dan niet doorheen. En dat zie je ze nu ook doen. 
Daardoor kunnen die vleugelspitsen ook veel verder oprukken tegenwoordig omdat het 
eigenlijk, het lijkt heel gaaf, alleen het leidt toch niet altijd tot een al te verhoogde kans. En 
dat komt door, eigenlijk toch wel een soort hernieuwde belangstelling voor objectieve data. 
En ik zie dus in zo’n portfolio dat ik echt m’n grip probeer te krijgen naar voorspellende 
dataI1-13-1. En dat zullen dan verrassende dingen zijn, zoals in dit geval, die data analist op 
verdedigers, daar is nooit iemand opgekomen. En ik weet zeker dat er ergens in de portfolio 
management goud zit in alles wat bij ons dan in ons ERP-systeem zit. Wat ik alleen maar hoef 
te correleren en ook al weet van dit wordt helemaal niks… 
00:17:51 
Interviewer: Ja, dat is toch meer de Business Intelligence en AI-kant, hè! 
00:17:54 
IT-Manager Ja, maar ja, wat is dat dan? Dus dat, ja, daar, daar ben ik echt wel… tot die tijd 
moet je het natuurlijk ook gewoon doen met met wat je weet. Kijk, als je gewoon te veel hooi 
op de vork neemt en het eind van het lied is dat dat de dedicationgraad van je mensen, dus ze 
moeten zich verspreiden over heel veel verschillende projecten. Ja, dat is heel makkelijk te 
kijken. Eigenlijk hoef je alleen maar naar je bottlenecks te kijken en naar een aantal specifieke 
vakgebieden die dun bezaaid zijn. En die personen worden overboekt, moeten van de ene op 
de andere keer Zwolle, zich inlezen, dan weet je het wel, die worden het niet. Je hebt een 
aantal van die echte, standaard basisfouten, die slechte teams, die denken van oh we persen er 
gewoon nog wat meer bij en een zakgeld lost alles op, hè! 
00:18:46 
Interviewer: Ja, maar op een gegeven moment is de pijp ook echt vol, hé! 
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00:18:48 
IT-Manager Ja, precies weet je wel. En dan moet je naar van die specifieke triggers gaan van 
ja, maar waarom is de pijp dan vol? Op welke linie van het veld gaat dit mis? Ja, dat is dat, 
dat is, denk ik, de crux ja, en ik zie daar gewoon, daar zie ik dus het grote verschil tussen 
teams waar ik mee heb mogen werken, die het wel door hebben en een beetje teams waarvan 
ik denk van joh, je staat echt op het basisniveau. Ik werk nu vier in de Utility, en nu voor het 
eerst in een semioverheid. En ja, dat soort inzichten zijn er gewoon onvoldoende. Waarom? Ik 
denk omdat er gewoon nooit echt scherpte was. Een beetje van ja, we hebben het portfolio 
niet gehaald? Ja, jammer volgend jaar beter. Er wordt niemand ontslagen of zo hè, dus die 
zweetdruppeltjes zie je dan wat minder. 
00:19:36 
Interviewer: Ja precies. 
00:19:37 
IT-Manager Dus dat is het verschil, denk ik,  tussen zo’n eerste divisie weet je wel, de 
keukenkastjes divisie en Italie en van Gaal. Ja, en dan kom je dus weer wat ik net zei, op een 
gesprek wat begint met de cultuur en niet met structuur. 
00:20:15 
Interviewer: Precies, Iets iets wat meer meetbaar is en waar je ook echt op kunt afrekenen, 
iets dat wat harder is. 
00:20:23 
IT-Manager Ja, maar het begint dus met wat wakkert die nieuwsgierigheid dan aan? Wat is 
die primaire woede om nieuwsgierig te blijven? Ja, weet je wel, een combinatie van ambitie, 
angst, geldingsdrang? Ik weet het niet. Er moet iets van beleving zijn in de wedstrijd wil je 
boven jezelf uitstijgen. En dan komen die vragen. En ja, dat kun je in deze methode er 
misschien wat beter uithalen als je door de oogharen naar de discussie kijkt. Hé, dus dat zou 
iets zijn wat jij als procesbegeleider, waarneemt in de kwaliteit van het gesprek. Zit er energie 
op de lijn of zit er overdreven concensus zoeken? En dat zou denk ik, een valkuil zijn voor 
ons type bedrijven en zoals wij met z'n drieën zaten, ons team. Even de  
00:21:17 
Interviewer: Ja, dat herken ik wel. Niet, zozeer direct bij jullie, maar over het algemeen. Ik 
draai ook veel projecten en dit herken ik wel, ja. 
00:21:27 
IT-Manager Maar goed, dat is A: wel Nederlandse cultuur hè. Maar daar zitten natuurlijk wel 
onderscheid tussen. Hoe Hollands kun je het maken, Hè? Dus wat politieke cultuur van 
semioverheid, waar we vooral kiezen op basis van consensus, en op basis van besluiten bij 
meerderheid. Eventjes afpijlen hoe de rest erin zit. Dikke notities schrijven en dikke 
verslagen, kun je mooi zeggen dat het niet aan jou lag. Of ja, toch wat meer angelsaksisch. 
Goh, ik werk bij een Amerikaanse vestiging of een Nederlandse vestiging van Amerikaans 
bedrijf, een internationaal gezelschap, Angelsaksische cultuur. Je krijgt een kwartaal de kans 
om te laten zien wat je waard bent en anders is er al een stoelpoot weg, hé. Dat verhaal. Dan 
krijg je een andere scherpte 
00:22:13 
Interviewer: Ja, dat is de aard van het bedrijf inderdaad, de aard van de organisatie. 
00:22:18 
IT-Manager En ja, daar heb je weer hele andere problemen is namelijk: hoe eerlijk is 
iedereen, met z’n data I1-13-2. 
00:22:24 
Interviewer: Ja. 
00:22:26 
IT-Manager Want dan krijg je dat verhaal. Dan worden ineens de feiten een politiek 
instrument. 
00:22:31 
Interviewer: Goed helder. Dat is goede input! Even kijken. Ik kan door middel van deze 
aanpak actie en opvolging borgen. 
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00:22:43 
IT-Manager Nee, nee, nee, nog niet. Als wij zeggen van we hebben er een analyse aan 
toegevoegd van hoe kom je tot je acties, is dit natuurlijk wel prima, als je zegt van, we hebben 
hier een Excel bij de acties in staan, plus onze duiding. En wat ik zei. Ik niet het feitenrapport 
eraan vast, en die acties staan er, ja dan is het prima I1-14-1 
00:23:12 
Interviewer: ik kan deze aanpak andere aanbevelen. 
00:23:16 
IT-Manager Deels, met voorgaande. 
00:23:20 
Interviewer: Ja, ik wou net zeggen, ik kan je nog een keer vragen om hetzelfde te vertellen, 
volgens mij, maar dat gaan we niet doen. Dan zitten we aan de laatste vraag: heb je nog 
aanbevelingen? Je hebt er al heel veel gegeven, maar zijn er nog dingen die je wilt toeoegen? 
00:23:39 
IT-Manager Nou ja, kijk wat je zou kunnen, maar dat zit echt in de details sfeer, dus je zou 
kunnen zeggen: Wat zou je methode zijn om bij grote verschillen, dus als er spreiding is in het 
antwoord, wat is dan de beste methode om tot een beter beeld te komen?I1-y-1 
00:23:59 
Interviewer: Ja. 
00:24:00 
IT-Manager En dat ging ging nu freeformat. Ik denk dan, begin dan even met een rondje van 
welke interpretatie heb je bij de vraag? En dan een rondje met waarom heb je het zo geduid? 
En dan het rondje, heb je concrete voorbeelden? Dan kun je misschien, en dat kwam er nu 
eigenlijk zoetjesaan ook uit, hé. Maar ik kan me voorstellen, als je in een groter team zit, dat 
het wat moeilijker wordt. Dat je dan juist op die punten een probleem hebt met deze wat vrije 
methode om te zeggen: ja, jongens, we moeten het er even over eens worden. Ik zie je vier 
keer zeer onjuist en twee tevreden. We hebben het hier over?  Ach, doe dan maar ontevreden. 
Dan schuif je dat probleem als een bulldozer naar voren, want dan kom je bij de volgende 
stap. Nou, wat is de actie dan? Ja, dan kom je er niet. En dan zou je dus moeten kijken naar 
wat is de volgorde der dingen om de groepsdynamica goed en effectief te houden. 
00:25:10 
Interviewer: Ja. 
00:25:11 
IT-Manager En ja, voor jou als onderzoeker, is dat de gemene deler of is dat is die art of 
getting things done. Als je zegt, ik kan die in een methode vatten en dan moet je er dus een 
goede procesbegeleidender bij hebben. 
00:25:25 
Interviewer: Ja, we moeten trekken, en dan ga je ok meer tijd nodig hebben, denk ik. 
00:25:28 
IT-Manager Ja, en dan gaat het zwaartepunt gewoon weer naar een procesbegeleider die dan 
een tool uit zijn zak trekt en die vooral zichzelf meeneemt als tool. 
00:25:48 
Interviewer: Ja, ja precies. 
00:25:49 
IT-Manager Wat ik een beetje zo interpreteer zo van, joh, dit is toch ook vooral een 
zelfhulptool, waarmee mee in ieder geval 80, 20, jezelf in ieder geval hoger plan kan tillen 
zonder dat je dure consultants gaat zitten inhuren. Dan kun je net op die pijnpunten kijken van 
ja, kun je dan moeilijke gesprekken ook nog helpen oplossen? Dus dus even de volgorde der 
vragen in dat verband. Bij crisisbeheersing hebben we ook altijd zo’n mooie volgorde hé? 
Dan zeggen ze: je moet eerst een rondje beeldvorming doen, dan een rondje oordeel en dan 
een rondje besluiten. Dus dat zou ook een goed acroniem zijn hé, BOB. Even een BOB-je 
doen, maar ik weet niet of dat in deze of dat in deze context zo werkt of zoI1-y-2. 
00:26:37 
Interviewer: Nou, dat zou best kunnen. Uiteindelijk is het concept wat ook door voorgangers 
van mij is neergelegd en wij zijn nu aan het op bruikbaarheid. Deze input is heel goed en die 
wordt gewoon weer meegenomen. Dat zal zich verder ontwikkelen. Op enig moment is het 
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ook weer uit mijn beeld. Ik studeer je erop af en dan gaan er andere weer mee mee aan de 
haal. Dit zijn zeker zeker aanbevelingen waarvan ik zeg de goed voor volgend onderzoek. 
Volgens mij zijn we er doorheen, dus de rest me eigenlijk weinig anders dan je op dit moment 
te bedanken, zowel voor de vorige keer nogmaals, als voor vandaag. 
00:27:11 
IT-Manager Jij bedankt voor in ieder geval je input naar ons toe. 
00:27:14 
Interviewer: Graag gedaan. 
00:27:57 
IT-Manager Succes bij jou. Hartstikke bedankt. 
00:27:59 
Interviewer: Tot ziens. 
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INTERVIEW MET PORTFOLIOMANAGER:  30-6-2021 
 
00:00:01 
Interviewer: Op zich op zich denk ik dat het wel vrij vlot gaat. Vanmorgen met ‘A’ waren we 
in 35 minuten klaar. 
00:00:08 
Portfoliomanager: Zoiets verwachtte ik ook al hoor, dus ik denk van nou, dat komt wel goed, 
we hebben iets meer tijd dan de vorige keer, want toen moet het voor ‘A’ zijn agenda iets 
ingekort worden. 
00:00:18 
Interviewer: Ja, toen moesten we even gas geven. Had je het idee, trouwens dat dat 
belemmerend werkte? Ik ben natuurlijk een beetje aan drukken geweest. 
00:00:31 
Portfoliomanager: Nou nee hoor. Kijk, de waarde van het vorige gesprek zat vooral in dat we, 
dat iedereen zijn mening kon onderbouwen. En daar was wel ruimte voorI2-0-1. We moesten 
iets mee vaart maken en dat is ook wel goed, anders toch teveel uitwijden. En ik houd wel van 
timeboxen. 
00:00:47 
Interviewer: Ja, nou ik ook wel. De meeste van mijn vergaderingen zijn wel redelijk op tijd? 
Ja, dan ram ik het er gewoon door. Het vindt niet iedereen altijd leuk, maar ze soms moet het 
even, hé? 
00:00:58 
Portfoliomanager: Kijk, ik vind het niet erg om met mensen even slap ouwehoeren, maar dan 
aan het begin of aan het eind een stukje. Als je iets te veel vermengd, dan wordt het zo lastig 
te volgen. 
00:01:53 
Interviewer: Zullen we gewoon beginnen? Je hebt de vragen gezien?  Er zitten daarvoor nog 
twee vragen die ik nog niet dat meegestuurd maar dat is meer van wat wat jij er van vond in 
het algemeen en of er een bepaalde zaken zijn die je tijdens de groepssessie niet heb kunnen 
bespreken. En verder zijn het eigenlijk allemaal gesloten vragen in de geest van eens oneens, 
ja, nee en het liefst daarbij wat argumentatie of het moet zo en zo evident zijn. Maar dat is het 
idee. 
00:02:27 
Portfoliomanager: Laten we vooral starten dan. 
00:02:32 
Interviewer: Nou helemaal goed, de eerste vraag: Wat vond je überhaupt van de groepssessie? 
00:02:39 
Portfoliomanager: Ik denk dat die goed is. Mensen hebben van tevoren ingevuld en moeten 
dan aan elkaar uitleggen wat er is gebeurd, wat, waarom. En vooral die argumentatie in de 
nuance, het op elkaar afstemmen tijdens die sessie, daar komen de meest waardevolle dingen 
naar boven I2-0-2. En dan blijken de meningen vaak niet zo ver uit elkaar te liggen, maar 
meestal onthoud je net allebei een iets andere accent of het ligt vanuit je persoonlijke karakter, 
dat je ergens iets anders naar kijkt. Of vanuit hun rol. Dus dat was wel grappig om te zien. 
00:03:13 
Interviewer: Ja, precies.  En dat bij elkaar hengelen van een eenduidige mening. Is dat op 
deze manier eigenlijk ook wel de meest geëigende manier, denk jij, want er zijn natuurlijk 
andere methodes ook die kunnen zeggen van we pakken degene die de de laagste gescoord 
heeft, dat wordt per per definitie de score die het overall is. Of zeg je, het is eigenlijk wel 
goed om dit zo in gezamenlijkheid te doen? 
00:03:33 
Portfoliomanager: In denk dat het goed is om dit in gezamenlijkheid te doen. Dat is voor de 
gedragenheid van het eindantwoord, denk ik wel goed I2-0-3. 
00:03:37 
Interviewer: Ja, oké. Zijn er een bepaalde zaken in die groepssessie die je niet hebt, kunnen of 
willen bespreken kunnen in verband met tijd of willen, omdat er collegas bij zaten? 
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00:03:49 
Portfoliomanager: Nee, ik heb er niet zo’n last van dat ik me door collega’s laat weerhouden, 
ook die als ze de baas zijn. 
00:03:53 
Interviewer: Dat is alleen maar heel goed. Oké. Dan naar de de vragen die ik ook al had 
opgestuurd: Hoe beviel deze aanpak? Überhaupt, dus niet alleen de groepssessie, maar ook 
het invullen. 
00:04:11 
Portfoliomanager: Ik denk dat het een heel helder methode is om het zo aan te pakken. Ik 
denk, het had mij nog meer opgeleverd als we meer mensen hadden meegenomen. Karin zit 
bijvoorbeeld ook in de portfolioboard, ik heb nog een leidinggevende die officieel 
procesverantwoordelijke is. Ik denk: als je iets breder gaan kijken, een iest bredere groep 
pakt. Dat je dan nog meer afstemming in consensus krijgt en nog meer gezamenlijk een  
strategie ontwikkelt.I2-0-4 
00:04:44 
Interviewer: Dat snap Ik. We hebben het in het onderzoek redelijk beperkt gehouden, maar ik 
had zelf dat idee ook hoor, als je dit uiteindelijk in de praktijk zou willen doen, is het 
waarschijnlijk verstandig om het breder te trekken. Kost overigens ook weer meer tijd. Dan 
heb je weer langer discussie. 
00:05:00 
Portfoliomanager:  Dat klop, maar je kunt ook zeggen: van hebben we de enquêtes we gaan 
het voorbereiden en we gaan dat timeboxen. Jullie zijn het niet meer elkaar eens, dit zijn de 
antwoorden. We hebben nu vijf of tien minuten om met elkaar bediscussieerde en dan moeten 
we een eindconclussie geven. Dan moet je aan die kant iets mee regie pakken.I2-0-5 
 
00:05:21 
Interviewer: Dat is wel een goede aanvulling. Nog meer over hoe de aanpak beviel? 
00:05:33 
Portfoliomanager: Nee, ik vond het prima zo. 
00:05:36 
Interviewer: Cool, dan gaan we nu naar de vragen met eens, helemaal eens, helemaal oneens. 
Liefts wat argumentatie erbij als dat kan. Ik denk dat deze aanpak regelmatig zou willen 
hanteren? 
00:05:54 
Portfoliomanager: Eh ja, dat denk ik wel. We hebben bij ons een kwartaalcyclus, dat zou me 
net iets te vaak zijn, want dan gaan mensen uit sleur antwoorden. Maar ik denk dat het goed is 
dat je ergens tussen de twee of drie keer per jaar met elkaar bij elkaar zitI2-2-1. Dat als je de 
jaarplannen maakt. Wat worden onze uitgangspunten voor volgend jaar. En dan een 
tussentijdse metingen en een eindmeting en dan weer een jaarplan opstellen. Ik denk, dat als 
je hem zo inzet je hem als een soort kwaliteitscircel kunt gaan gebruikenI2-2-2.  
00:06:25 
Interviewer: Ja, precies, en de plan, do, check, act een beetje kunnen inkrijgen. Volgende: ik 
vond de aanpak onnodig complex? 
00:06:37 
Portfoliomanager: Nee, ik bedoel het is natuurlijk complexe materie die je probeert te vatten. 
Ik vond het voor de complexiteit van het onderwerp prima zo te doen, ja. 
00:06:50 
Interviewer: Ik vond de aanpak makkelijk? 
00:06:56 
Portfoliomanager: Ehm, nou in die zin, je kon eerst zelf goed je mening vormen in de enquête 
invullen. En daarna hadden we, vond ik, een heel open gesprek waarin we tot elkaar komen. 
Dus wat dat betreft, ik denk niet dat het heel veel makkelijker kan, gezien de complexiteit en 
wat je wilt bereiken. 
00:07:15 
Interviewer: Dat is natuurlijk ook wel doelgroep die we nu hebben, de IT-hoek. Dat zijn op 
zich ook wel de mensen met de kennis van zaken. 



 

 75 

00:07:23 
Portfoliomanager: Ja, dat zijn over het algemeen wat blauwe types die daarin rondhobbelen. 
Met een kleine politieke sensor. Dus nou ja, goed, die doen het wel goed op dit soort 
aanpakken. 
00:07:32 
Interviewer: Dat is wel een belangrijk opmerkingen die maakt trouwens, blauwe mensen. Ik 
denk dat de ondersteuning van een procesbegeleider noodzakelijk is om deze aanpak te 
hanteren. 
00:07:45 
Portfoliomanager: Ik denk dat het goed is om een procesbegeleider te hebben die buiten het 
standaard proces staat. Dus niet één van de betrokkenen. Want die kan wat objectievere 
ingrijpen, sturen. En dat hoeft voor mij niet eens inhoudelijkI2-5-1. Ik bedoel, het mag ook 
gewoon puur op het proces hé, zoals jij ook gedaan hebt. Ik denk dat dat goed is. Dan blijven 
ook de belangen helder. Iemand houdt het tempo erin om er doorheen te komen en de rest wil 
zijn mening geven. Dat is prima. Ik dank dat et een goeie zet is omdat ze niet één van de 
betrokkenen te laten zijn. 
00:08:22 
Interviewer: Zou het wel intern kunnen, of zeg je eigenlijk altijd een extern iemand? 
00:08:27  
Portfoliomanager: Ik denk dat ook een interne mensen dat wel zou kunnen doen, maar die 
moeten dan niet in een proces zitten. 
00:08:32 
Interviewer: Wat op afstand? 
00:08:34 
Portfoliomanager: Ja, dat zou iemand van een andere afdeling kunnen zijn, je zou een HR-
medewerker kunnen vragen om alleen het proces te begeleiden, die weten inhoudelijk toch 
niks van ICT. Maar goed, enige kennis van van van van ICT is, denk ik, wel makkelijk, omdat 
je anders niet weet wanneer je kunt ingrijpen, om tot een gemiddelde te komen. Dus daar 
moet je een compromis in zien te vinden. 
00:09:06 
Interviewer: Volgende. Ik vond de verschillende onderdelen van deze aanpak goed met elkaar 
geïntegreerd? 
00:09:17 
Portfoliomanager: Ja, ik denk dat ze goed op elkaar aanvulden om zo een totaalbeeld te 
geven. Ja. 
00:09:24 
Interviewer: De volgende: ik vond dat er te veel tegenstrijdigheden in de aanpak zaten? 
00:09:29 
Portfoliomanager: Nee, ik denk dat als er al wat tegenstrijdig was, dat was wat we hier en 
daar geantwoord hadden. Terwijl we het inhoudelijk met elkaar eens waren, waren er toch 
tegenstrijdig antwoord uitgekomen. Ik denk dat dat misschien de tegenstrijdigheid zou kunnen 
zijn dat je even moet kijken welke welke focus je kiestI2-7-1. 
00:09:50 
Interviewer: Een beetje interpretatie had ik af en toe het idee. Zeker tussen de gebruiker en 
IT-hoek. 
00:09:56 
Portfoliomanager: Ja, ‘B’ keek veel breder dan de ICT-portfolio en daardoor had hij soms 
ook andere antwoorden. Dus ik denk, als je dat iets meer inleidt in zo’n vraaggesprek, ook 
voordat ze de enquête invoeren, dan kom je makkelijker bij elkaar. 
00:10:12 
Interviewer: Ja, oké. Volgende, ik kan me voorstellen dat de meeste mensen deze aanpak snel 
kunnen hanteren? 
00:10:23 
Portfoliomanager: Ja, dat denk ik wel. Maar dan moet je wel mensen hebben die de materie 
kennen. Ik denk, als je een willekeurig iemand zonder ICT achtergrondde boel laat invullen, 
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dat je dan toch een iets andere eh moeilijkheidsgraad opwerpt voor die mensen. Dus het kan 
zo, mits mensen de materie goed kennen. 
00:10:52 
Interviewer: Ok, de volgende: ik vond de aanpak zeer omslachtig te hanteren? 
00:10:59 
Portfoliomanager: Nee. Het was een redelijk korte vragenlijst die jullie hadden en de 
meerwaarde zat in het afstemmen met elkaar. Dus dat we daar relatief de tijd voor nemen, 
denk ik dat het belangrijk is. Want daar haal uiteindelijk je punten opI2-8-1. Nee, niet 
omslachtig,  
00:11:17 
Interviewer: Oké, ik voelde mijzelfverzekerd tijdens deze aanpak? 
00:11:24 
Portfoliomanager: Da’s een goede, een gewetensvraag. Ik denk het wel. Kijk, ik had 
natuurlijk wat antwoorden die aardig afweken van andere twee. Maar dat komt gewoon mijn 
rol. En dan moet je echt goed kijken van hoe zet ik dat neer zonder dat ik een ander 
beschadigd. Maar nee, maar voor de rest is dit prima te doen. Ja, als je, als het jouw werk is, 
jouw proces, moet je dit wel met zekerheid kunnen doen. Anders ben ik bang dat je een 
andere klus moet gaan doen. 
00:11:49 
Interviewer: Ja, ja, precies. Zou ja, naar aanleiding van je opmerking dat je afweek van 
andere, zou je het prettig hebben gevonden als je vooraf aan de sessie al de antwoorden van 
andere had gezien? dat je je daar beter op kan voorbereiden? 
00:12:05 
Portfoliomanager: Dat zou misschien is het veiligheidsgevoel voor iedereen wel bevorderen, 
maar ik ben bang dat dat de kwaliteit van de discussie ondermijnd. Want juist omdat je op dat 
moment ziet van goh, iemand heeft anders gekozen, dan kun je razendsnel even door je eigen 
argumenten heengaan en tegelijkertijd luisteren wat anderen als argument hebben. Dus ik 
denk, als het van tevoren al bekend is, mensen hebben de neiging om in gedachten die 
antwoorden al naar elkaar toe te knopen. En nu moet je het gewoon met elkaar netjes 
uitspreken. Ik denk dat juist dat heel goed is voor deze aanpak, omdat je, voor prima vista ziet 
hoe mensen erin zitten. 
00:12:45 
Interviewer: Precies. Was even een uitstapje, niet is op basis van de vragenlijst. Ok, de 
volgende: Ik moest veel over deze aanpak leren voordat ik hem goed kon gebruiken? 
00:13:00 
Portfoliomanager: Nee. Ik heb natuurlijk jaren in een GGZ instelling gewerkt en dan ben je 
redelijk gewend om questionnaires te hebben en die later te bespreken. 
00:13:06 
Interviewer: Ja, dat zal. 
00:13:09 
Portfoliomanager: Dat wordt met patiënten gedaan en als collega onderling ook. Dus ik vond 
het een prima aanpak zo. 
00:13:17 
Interviewer: Ik vond deze aanpak goed passen voor het gebruik binnen onze branche. 
00:13:23 
Portfoliomanager: Ja, mijn doel was om de mening van mensen te krijgen en daarvoor is dit 
een hele goede aanpak. En ik wil graag discussie hebben zodat je met elkaar, hé, dat je samen 
in het proces een mening vormt. En ik denk dat dit daar echt een hele goede aanpak voor 
is.I2-12-1 Ik zou me kunnen voorstellen dat dat wel tot het type mens dat in de ICT zit 
beperkt is. Ik denk dat een psycholoog eeuwig blijft discussiëren over de vraagstelling en de 
antwoordmogelijkheid en de beperkingen die er zijn. Dus het is wel wat afhankelijk van de 
doelgroepI2-12-2. 
00:14:02 
Interviewer: Ja, ja, precies. Ik kan door middel van deze aanpak de status van een project 
portfolio goed volgen. 
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00:14:19 
Portfoliomanager: Dit, dit, dit suggereert dat je nu een heel objectief en meetbaar antwoord 
hebt daarop. En ik denk juist dat we gekomen zijn tot een, een gesprek waarin we een 
gezamenlijk gevoeld, stuk kwaliteitsbeleving hebben neergelegd. En dat we met elkaar zijn 
gekomen tot een aantal punten waar actie op zou kunnen worden gezet. En ik denk dat dat 
juist het sterke punt is.I1-13-1 Dus ik denk niet dat het ergens een absoluut antwoord gaat 
opleveren, zoiets als dit, maar ik denk juist het met elkaar erover eens zijn, waar de punten 
zitten, waar we met zijn allen aan willen werken, om dat te verbeteren. Ik denk dat dat et 
allersterkste punt is van deze manier van aanpak en vragen stellen I2-13-2. 
00:15:03 
Interviewer: Het is uiteindelijk nog vrij zacht. Ik had het daar vanmorgen ‘A’ ook over. Dat je 
het eigenlijk veel concreter, harder moeten kunnen maken. 
00:15:11 
Portfoliomanager: Maar ‘A’ heeft het liefst alles op een schaal van één tot tien. 
00:15:14 
Interviewer: Dat verklaart wel iets. 
00:15:17 
Portfoliomanager: Hij is voor zichzelf oerblauw. Hij is een heel hoogbegaafde man, maar ook 
oerblauw en hij zou het liefst alles op harde meetbare KPI’s neerzetten. En de discussie die ik 
nog weleens met hem heb is ‘ja maar, het leven is niet alleen meetbaar’ En ook voeling. Ik 
denk dat als je het verder doorontwikkeld en zou willen gebruiken als benchmark met andere 
organisaties, dan zul je tot hardere resultaten moeten komen. En dan heb je ook een 
uitgebreidere vragenstelling nodig om tot een soort score te komen. I2-13-3Maar voor nu, je 
doet een nulmeting en legt vast op welke onderdelen je de ontwikkeling wilt richten. En je 
gaat dan met een soort jaarcyclus kijken of je vorderingen hebt gemaakt. Dat is natuurlijk 
altijd lastig om die vordering met elkaar bespreken, want er zit een heleboel gevoel in de 
beantwoording. En daarom wil ‘A’ ook altijd iets meetbaars hebben. Dan gaat ie van de zeven 
naar een acht of van een vier naar een vijf. En ik snap dat wel, maar ik denk dat dat een 
tweede stap is. Je jaagt met hele harde KPI 's ook mensen op een ja, een bepaalde kant op en 
ik ben altijd heel erg bang voor de perverse werking van KPI. Iemand gaat dan optimaliseren 
op de KPI. En uiteindelijk gaat het me niet om die KPI, het totale proces moet verbeteren en 
we hebben een aantal punten waar we wat meer energie in willen stoppen.I2-13-4 
00:17:02 
Interviewer: Ja, een KPI is nooit het doel op zich, natuurlijk. 
00:17:05 
Portfoliomanager: Nee, maar in een ingenieursorganisaties zoals een waterbedrijf ehm. Laat 
ik het dan zo zeggen: ik heb wel eens het gevoel dat mensen erg veel energie steken in het 
optimaliseren van KPI terwijl je je moet afvragen of achter de data die wordt aangeleverd, wel 
zo veel verbetering of zo’n hoge score zit. Dat zou ik jammer vinden met dit instrument.  
00:17:46 
Interviewer: Volgende 14: ik kan door middel van deze aanpak acties en opvolgingen borgen. 
Daar hebben we het al een beetje over gehad natuurlijk. 
00:17:52 
Portfoliomanager: Ja, maar dat is als je het met met enige regelmaat gaat gebruiken. En je 
gaat zorgen dat je daar iets in een jaarplan van vastlegt. Het mooiste zou zijn als je als het 
model op gegeven moment zegt van nou, als dit jouw aandachtspunten zijn, zouden dit een 
aantal actiepunten zijn waar je naar zou kunnen kijken. Want dan kun je zeggen welke 
actiepunten pakken we op? En dan kun je ‘A’ ook tevredenstellen, want dan kun je zeggen: 
‘en wanneer zijn we tevreden met dit actiepunt’?  
00:18:19 
Interviewer: Dus ook een beetje ambitieniveau wat we vorige keer natuurlijk niet, helemaal 
hebben behandeld, maar er is een tabblad waar we de acties, het ambitieniveau met 
verantwoordelijk daaraan toewijzen en data gereed kunnen vastleggen, zo dat je dat kunt 
meten. 
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00:18:31 
Portfoliomanager: Precies. En het allermooist zou zijn als je kunt zeggen van wij willen dit 
regelen, en dat je bijvoorbeeld een bepaald volwassenheidsniveau kunt aangevenI2-14-1. Of 
iets wat je in ieder geval met data ondersteunt zou kunnen genereren. Want dan heb je twee 
doelgroep aan: de doelgroep die liever als groep het effect ziet, en de mensen die zo blauw 
zijn en dat ze alles in cijfers willen zien I2-14-2, Dan kun je die combineren. 
00:18:58 
Portfoliomanager: En kun je ook in A. B C. D. hé, als je maar in classes denkt. Je hebt ook 
zo’, Capacity Maturity Model dat gewoon in bepaalde classes denkt. Je zou aan dat soort 
modellen kunnen gaan koppelen in de toekomst, zodat je zegt van nou, hè, jullie hebben dit 
niveau volwassenheid 1 en in je ambitie bijvoorbeeld volwassenheid 4. Welke stappen zou je 
moeten nemen, om van 1 naar 4 te komenI2-14-3? Nou, meestal via twee en drie, dus. 
00:19:24 
Interviewer: Ja, ja, en vaak proberen ze gelijk naar vier, en dan gaat het mis en zo. 
00:19:29 
Portfoliomanager: Ja, maar dat is het hé? Dan kun je dat ook onderbouwen, Ga stap voor 
stap. Ambieer niet om in één keer twee, drie niveaus omhoog te springen, want we gaan dat 
niet halen als organisatie. 
00:19:38 
Interviewer: Dit zijn wel mooie dingen voor vervolgonderzoek. Eens even zien. Vraag 15: Ik 
kan deze aanpak andere aanbevelen. 
00:19:54 
Portfoliomanager: Ja, dat zou ik doen in de zin van joh ga met een grotere groep bij elkaar 
zitten. Laat ze het inderdaad invullen en kijk met elkaar waarom je iets vindt. Want daar zitten 
de haakjes om met elkaar te verbeteren. Waarom vindt iemand iets? 
00:20:07 
Interviewer: Ja. 
00:20:09 
Portfoliomanager: En heb dan discussie over, heb je het goede ingeschat?  Je 
scopeonderzoek, heb je de goede dingen goed beoordeeld? En waarom? En waarom weegt dat 
voor jou zwaar? En waarom niet? En dat soort dingen zijn denk ik belangrijk. En zoals dat ‘B’ 
niet heel erg tevreden is over de terugkoppeling vanuit projecten. Ik denk namelijk dat hij 
vanuit onze projecten meer terugkoppeling krijgt dan van alle andere projecten. Alleen omdat 
het in zijn hoofd zo zit, en daar hebben we het ook even over gehad, hé? Toen zei hij wel van 
ja, ik kijk natuurlijk naar alle projecten. 
00:20:43 
Interviewer: Ja precies. 
00:20:44 
Portfoliomanager: Want wij hebben een regelmatig een cyclus om te verantwoorden.  Alleen, 
ja, die ligt enigszins wat moeizaam we een nieuwe SAP implementeren, maar er is een 
maandelijkse voortgangsrapportage en die gaat naar de stuurgroep, en dan is het aan de 
stuurgroep om die inderdaad verder te brengen. En dan wil ik niet zeggen dat de stuurgroep 
daar altijd even goed in is. Maar dan is het wel in de business. De stuurgroep zit in de 
business, dus het materialen is er altijd wel. En is ook weer met mekaar beargumenteren waar 
zit dan de bottleneck in de communicatie? Maar die zit vaak op stuurgroepniveau. 
00:21:23 
Interviewer: Ja, bijzonder toch, hè. 
00:21:26 
Portfoliomanager: De Senior User die communiceert niet zo goed met zijn achterban. En de 
opdrachtgever heeft er ook wel moeite mee, zo nu en dan, ja. 
00:21:33 
Interviewer: En dan blijft het lekker bij elkaar, daar bovenin. 
00:21:37 
Portfoliomanager: Ja, daar hebben we ivoren toren, en dan kiest men vaak ook, en dat zie ik 
ook bij andere projecten wel gebeuren. Dan kiezen ze ook nog vertegenwoordigingen die niet 
de processenexpert zijn, maar die vaak een teammanagers zijn. En een teammanager moet 



 

 79 

managen, die moet niet aan het werk zijn. Je krijgt dan wel veilige input, maar je achterhaalt 
niet het uiteindelijke probleem at je wilt oplossen en de kwaliteit van je oplossing. Dus ik 
denk dat daar de verbetering in zit. 
00:22:08 
Interviewer: Ja, precies oké. We zijn al bij de laatste. Heb je nog aanbevelingen? 
00:22:18 
Portfoliomanager: Volgens mij we ondertussen al een aantal opgenoemd, hé?  
00:22:25 
Interviewer: Ja, dat denk ik ook. 
00:22:27 
Portfoliomanager: Een grotere groep. Maak de scope helder. De waardevolle discussie om 
samen tot tot tot tot dingen te komen. Zet het in een soort cyclus waarbij aansluit bij een 
jaarcyclus van de organisaties of als je een meer agile organisatie hebt, met je scrum ergens 
bij aansluiten. Op die manier laat landen, dan weet je in ieder geval dat je een kwaliteitscyclus 
krijgt waar je de vragenlijst in kunt gebruiken. 
00:22:54 
Interviewer: Oké, nou, dan zijn we er door. Rest me weinig anders dan je nogmaals te  
00:24:47 
Portfoliomanager: Dankjewel en tot ziens. 
00:24:48 
Interviewer: Tot ziens. 
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INTERVIEW MET BUSINESSMANEGER 2-7-2021 
 
00:00:02 
Interviewer: Ok, de techniek doet het weer. Is altijd weer een verrassing… 
00:00:05 
Businessmanager: Ja, dat klopt. 
00:00:06 
Interviewer: Nou, maar gelijk beginnen? Ik heb op zich een uur gepland, met ‘A’ en met ‘C’ 
waren er een half uur doorheen. 
Het is eigenlijk een beetje opgedeeld in een drietal meer open vragen en volgens een 
vijftiental vragen, met eens, oneens en daar waar mogelijk graag een toelichting. Ja, soms is 
het ook zo evident, ook naar aanleiding van de open vragen dat het eens of oneens is, dat is 
helder. Ik wou op die manier eigenlijk doorheen. We beginnen met de eerste. Wat vond je van 
de groepssessie, hoe vond je dat gaan? Wat is daar je beleving bij? 
00:01:11 
Businessmanager: Nou, je ziet gewoon dat je natuurlijk klant en leverancier gewoon duidelijk 
ziet. ‘A’ kijkt vanuit een ander perspectief naar naar de portfolio dan ik dat doe hé, vanuit 
vanuit de klant perceptie dus dat kon je ook wel mooi merken, denk ik, in de discussie.I3-0-1  
En soms was hij wat negatiever op bepaalde aspecten. Als het over resources ging ging en dat 
soort dingen, competenties van mensen. En ik misschien wel wat meer over de scope en 
kunnen we nou wel de juiste vragen stellen en worden de juiste dingen opgepakt. Nou ja, dat 
is natuurlijk, denk ik, altijd de balans tussen klant en leverancier. Maar volgens mij prima. ‘A’ 
en ik zit heel dicht tegen elkaar aan dus je merkt ook wel dat wij wel redelijk dezelfde visie 
hebben. Dus wat dat betreft ging het prima. 
00:02:00 
Interviewer: Ik had wel het idee dat jij inderdaad meer een wat bredere scope in de portfolios 
bekeek, niet alleen maar naar de IT. 
00:02:06 
Businessmanager: Dat klopt ja, weet je, ik zit in vijf portfolio’s geloof ik, dus ik ben ook voor 
bovengrondse infra strategie en programma’s. Ik ben ook voorzitter van de stuurgroep Pallas, 
dat gaat over een PA stuurgroep van 2025 over vernieuwing in het leidingnet en in de 
productieomgeving, dus inderdaad, wat breder. Ik moet inderdaad zo nu en dan wel squeezen, 
dit gaat over de ICT portfolio! 
00:02:31 
Interviewer: Wat was dat op zich wel duidelijk genoeg? Of was dat handig geweest, als dat 
nog duidelijk geweest was vooraf? 
00:02:35 
Businessmanager: Nee hoor. Ik kijk inderdaad altijd wat wat abstracter, wat breder dan ‘A’. 
‘A’ zit formeel gezien maar in één portfolio en dat is digital. En ik zit er in vijf. Dus ja, dus 
dan, kijk ik heb ook wel een mooi vergelijkingsmateriaal en dus wat er in ander portfolio’s 
gebeurt, versus bij ICT. Nou dan is de taakvolwassenheid en volwassenheid I het algemeen 
wel hoger hoor, bij digital. 
00:03:03 
Interviewer: Ok, de volgende: zijn er tijdens die groepssessie nog bepaalde zaken geweest die 
je niet hebt kunnen zeggen omwille van tijd misschien, maar misschien ook omwille van 
andere redenen? 
00:03:15 
Businessmanager: Wat mij betreft niet, nee. 
00:03:19 
Interviewer: Oké, en hoe beviel überhaupt de aanpak? Dus niet alleen de groepssessie, maar 
ook het vooraf invullen van het dashboard, het niet van elkaar weten in eerste instantie en dan 
volgens het naast elkaar zien en daarover spreken? 
00:03:34 
Businessmanager: Het helpt in ieder geval wel om de discussie wat scherper te krijgen, dat je 
individueel de voorbereiding doet.I3-0-2 En dan nou ja, even, zeg maar een rapportcijfer geeft 
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noem ik het maar even en dat je daarna bij elkaar brengt, dan kun je ook mooi zien van nou ja, 
hoe zit dat dan in het totale spectrum? Het viel me trouwens mee, hoor. Ik denk dat op heel 
veel vlakken eigenlijk wel redelijk hetzelfde dachten. 
00:03:55 
Interviewer: Nou is het op zich niet doel van mijn onderzoek om jullie te scoren, maar meer 
de methodiek. Maar als ik nou zie hoe jullie gescoorde, dat zit wel aardig op één lijn. 
00:04:03 
Businessmanager: Ja, dat viel mij ook niet tegen. Er waren een aantal dingen waar we wel een 
goede discussie over hebben gehad. Maar ik denk dat het op zich wel goed is om individueel 
even te beginnen, want stel je voor dat er hele scherpe verschillende waren. Dan krijg je 
natuurlijk ook de interessante discussie. 
00:04:24 
Interviewer: Had je van tevoren graag de reacties van anderen willen zien? 
00:04:29 
Businessmanager: Voor mij hoeft het niet. Ik bedoel, ik vind het wel mooi om open het 
gesprek in te gaan. Want als je van tevoren, dan ga je al een beeld vormen voordat je het 
gesprek ingaat. Ik denk dat het wel goed is dat je gewoon dat gesprek ingaat en dan zegt, nou, 
oké oh, oh dat is interessant. Dan zijn het ook vaak de eerste dingen die opkomen want anders 
wordt het weer een heel erg, nou ja, een middle of the road verhaal zeg maar, hé. Maar hè, 
dan ga je toch wel een beetje van tevoren al van ‘A’ vond dat en ik vond dat, nou ja ik snap 
dat ook wel een beetje en dan ga je al een beetje zo die vergadering in. En ik denk dat het wel 
helpt dat je zegt: nou ja, dit is ook echt wel een verschil, en daar een discussie over. Dus ik 
vind het echt wel oké om te zeggen: nou, jongens, je doet het, en dan komen we in één keer 
met een blanco blanco velletje de vergadering binnen en dan is dit het ook. 
00:05:22 
Interviewer: Oké. En de manier van scoren? We middelen nu een beetje uit, natuurlijk, maar 
je zou ook kunnen kiezen voor de slecht scorende, en dat is gewoon score overall. 
00:05:32 
Businessmanager: Ja, ja, weet je, nou ja, je moet ergens een keus maken, denk ik. Nou ja, 
kijk, het nadeel is dat je, je wilt gewoon, in het totale palet wil je een aantal verbeterpunten 
gaan gaan scoren, daar wil je dan echt even aandacht op vestigen. Als je altijd continu de 
slecht scoort, dan zou dat zou best kunnen zijn dat er iets te veel, misschien qua actiepunt 
uitkomen. Ik, hou daar ook wel een beetje van, nou ja, oké, er komt niet uit, maar houdt het 
beperkt, want dan kun je ook echt stappen maken, want anders wordt alles zo beetgepakt. 
Weetj e, het is, het is een keuze die je maakt, maar op zich denk ik, nou ja, prima en volgens 
mij, als je er twee, drie punten uithaalt van daar wil ik echt op gaan gaan verbeteren. Volgens 
mij heb je dan al een mooie, mooie faust van het verhaal. 
00:06:19 
Interviewer: Oké, nou, dan gaan we nu naar de wat meer gesloten vragen. Daar waar mogelijk 
zou ik er toch wel graag een argumentatie bij krijgen. Ik denk dat dat deze aanpak regelmatig 
zal gaan hanteren. 
00:06:38 
Businessmanager: Je bedoelt de aanpak zo met de enquête zeg maar, en dan? Ik denk dat het 
wel, oké is, omdat dat wat vaker te doen, ja, om te kijken hoe. Hoe staan we nou, Zien we ook 
groei op die ladder, hè, in taakvolwassenheid van onze portfolio. Dus ik denk dat het op 
gezette tijden best goed is om even een thermometer erin te steken. 
00:07:02 
Interviewer: En als je dan over frequentie hebt? 
00:07:09 
Businessmanager: Ja, kijk, het is niet zo dat digital echt heel erg dynamisch is. Ik bedoel, ja, 
weet je, dat is toch binnen binnen onze organisatie zo dat je portfolios hebt, die niet heel erg 
alle kanten opgaan. We hebben vorig jaar bepaald wat we gaan doen dit jaar. Dus ja, dan is 
het wel redelijk vol. Ik denk dat je eens een keer, om een half jaar, eens een keer de 
thermometer erin gooit, beetje die frequentie, denk ik. 
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00:07:36 
Interviewer: Oké volgende, ik vond de aanpak onnodig complex. 
00:07:44 
Businessmanager: Nee, dat viel wel mee. Uiteindelijk kom je er wel in dat gesprek natuurlijk 
op, denk je dat, interpreteer je het misschien net even iets anders. Maar over het algemeen 
waren de vragen wat mij betreft redelijk helder. Dus voor mij niet. 
00:08:00 
Interviewer: Ik vond de aanpak makkelijk. 
00:08:03 
Businessmanager: Nou, dat ook weer niet. Het is geen ja of nee, hé. Je moet echt wel even 
nadenken van waar ga ik ongeveer zitten in het spectrum? Het meest makkelijk is gewoon ja 
of nee, hé. Dan dan heb je gewoon nul of één, een beetje digitaal. En hier heb je natuurlijk 
wat meer mogelijkheden. En soms moet je dan wel even nadenken. Ja, waar al ik ongeveer 
gaan zitten? Dus ja, supermakkelijk is het niet. Maar het is niet een heel complex verhaal, 
maar echt heel makkelijk is het ook weer niet, hé, want je moet er wel even voor gaan zitten. 
Dus het is wel zo dat je denkt: nou, je moet wel even de tijd nemen om het in te vullen. Dat 
wel.I3-4-1 
00:08:44 
Interviewer: Ik denk dat ik ondersteuning van een procesbegeleider nodig hebt om deze 
aanpak te gaan hanteren. 
00:08:51 
Businessmanager: Nou ja, weet je, ik ben natuurlijk de klant en ik denk dat vanuit het 
portfolio natuurlijk eigenlijk die ondersteuning zou moeten worden gegeven. Ja, ik denk wel 
dat het goed is dat het gesprek begeleid wordt. Dus je kunt zo’n tool invullen, individueel, en 
dan het gesprek aangaan met elkaar. Maar dan is toch wel goed dat er iemand bijzit die een 
beetje een, noem het maar even, onafhankelijk rol heeft om ook de juiste vragen te stellen. Hé 
jongens, ik zie dit, ik voel dit. Want als ik nou met ‘A’ en ‘C’ om tafel gaan zitten, ja, weet je, 
dan is het toch klant - leverancier en dan verzand je misschien wel heel snel in compromissen 
of weet ik veel. Ik denk dat een onafhankelijke, en dat hoeft niet een niet ICT te zijn, maar 
iemand die niet in die portfolio zit en dan even iets anders kijkt dan de dynamiek in de groep. 
Dus ik denk wel dat het goed is dat je een onafhankelijke aan laat schuivn. 
00:09:56 
Interviewer: Oké. Ik vond de verschillende onderdelen van deze aanpak goed met elkaar 
geïntegreerd. 
00:10:05 
Businessmanager: Nou ja, ja, want voor dit portfolio vond ik de opbouw dus van de 
subgroepen zeg maar. Die vond ik wel logisch. 
00:10:17 
Interviewer: Ik vond dat er veel tegenstrijdigheden in de aanpak zaten. 
00:10:23 
Businessmanager: Nee, heb ik niet gevoeld. Dus ja, nee dus. 
00:10:27 
Interviewer: Het antwoord kan ook gewoon helder zijn, hé. Gewoon, ja of nee. 
00:10:31 
Businessmanager: Nee, ik heb het niet gevoeld. 
00:10:33 
Interviewer: Daar gaat het ook om. Ik kan me voorstellen dat de meeste mensen deze aanpak 
snel kunnen hanteren. 
00:10:41 
Businessmanager: Eh, ja, je moet wel een beetje hebben van de verschillende subgroepen. 
Dat had ik op een bepaald moment ook een keer, van goh ik heb dit hier gescoord, maar 
eigenlijk had ik dat daar moeten scoren. Dus mijn beeld was bij die ene categorie net even iets 
anders dan de andere, toen we dat gesprek hadden. Toen dacht ik van ja, die past beter bij die 
andere. Dus je moet wel even de context weten.I3-8-1 Dus ik denk het wel goed is wanneer je 
even meegenomen wordt van dit zijn de subcategorien, daar vragen ongeveer dit, dit en dit. 
Ja, als je dan één keer meegenomen bent, dan is het ook wel goed te doen. 
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00:11:16 
Interviewer: Oké. Ik vond de aanpak zeer omslachtig te hanteren. 
00:11:22 
Businessmanager: Nee. Het aantal vragen was redelijk overzichtelijk. Je moet er wel even 
voor gaan zitten. Maar ja, ik bedoel je wilt ook verbetering doorvoeren dus dat is niet zo 
ergI3-9-1.  Maar niet super omslachtig. Ik heb wel eens wat langere dingen ingevuld. Dus 
uiteindelijk denk ik: ja, weet je, je kunt alles heel kort maken hebben. Je kunt natuurlijk ook 
een peilstok doen met vier vragen, maar kom je dan tot de kern waar je graag die 
verbeteringen wil zien? Je kan ook zeggen: ik maak hem nu iets kleiner, want ik wil nu echt 
op twee, drie punten wat verbeteren. En dat doe ik gewoon om de zoveel tijd even een korte, 
vragenlijst om te kijken of we op die actiepunten meters maken. En dan 1X per halfjaar 
gewoon een groteI3-9-2, weet ik veel. Dus ja, dat kun je over nadenken. 
00:12:10 
Interviewer: Dat zou nog wel een goede toevoeging kunnen zijn. 
00:12:12 
Businessmanager: We zien binnen onze organisatie verbeteringen bijvoorbeeld op 
competenties van onze medewerkers, waar ‘A’ natuurlijk toch wel echt op zit. Nou, die gaat 
een interventie plegen, en is die interventie dan zo goed dat we dan ook echt verbetering zien 
in onze totale portfolio. Daar kun je dan apart op gaan toetsen op dat soort dingen en dan een 
kort vragenlijstje. Dan hoef je maar drie vragen te stellen. Ja, dat is kort en bondig. 
Soortement peilstok zo nu en dan. 
00:12:40 
Interviewer: Ja, goede toevoeging, wellicht. 
00:12:43 
Interviewer: Ik voelde mij zelfverzekerd tijdens deze aanpak. 
00:12:47 
Businessmanager: Ja, ja hoor. Ik kon zeggen wat ik wilde zeggen en eh, nou ja, weet je. Ik 
ben wel wat gewend. 
00:12:55 
Interviewer: Haha, redelijk gepokt en gemazeld. 
00:12:58 
Businessmanager: Kijk, digital is voor mij natuurlijk wel iets verder van mijn core business 
dan bovengronds. Het productiebedrijf ja, daar kunnen ze me echt van alles zeggen, maar dan 
weet ik precies of het klopt of niet klop. En bij digital is dat meer discussie. Want ik krijg ook 
business cases voorbij die over dingen gaan. En dan zie je ook wel dat die door ICT 
geschreven is want de afkortingen en moeilijke woorden, die dan voorbijkomen. 
00:13:29 
Interviewer: En dan heb je toch het index lijstje met toelichting er wel weer bij nodig, als dat 
er al is! Oké, ik moest veel over deze aanpak leren voordat ik het goed kon gebruiken. 
00:13:42 
Businessmanager: Nee, vond ik niet. Is straigh foreward. Je kon er gewoon me aan de slag. 
00:13:48 
Interviewer: Ik vond deze aanpak goed passen voor gebruikt binnen onze branche? Dat is 
misschien wel interessant, omdat je natuurlijk met meer portfolio’s te maken hebt?  
00:14:02 
Businessmanager: Dit kun je echt wel breder doen dan alleen digitalI3-12-1. Daarom zat ik 
initieel natuurlijk ook een beetje naar de abstractheid te kijken. Niet zozeer de verschillende 
portfollio’s, maar ik denk dat het best wel interessant is om te kijken van Goh hoe verhouden 
zich qua qua taakvolwassenheid de verschillende portfolio’s zich tot elkaarI3-12-2? Als ik 
kijk naar taakvolwassenheid of competenties nou, ik denk wel dat Digital echt wel een stapje 
verder is dan menig ander portfolio. Dat heeft te maken met een enorme druk op onze 
portfolio want we zijn van 100 milioen naar 200milioen en we gaan we misschien wel naar 
300 milioen hè, ja, en Digital is daar maar een heel klein onderdeeltje van. Door die enorme 
groei moeten we zoveel mensen naar binnen halen. Maar ja, dan vraag je je af of dat wel 
allemaal de juiste mensen zijn. Dus, maar het is best, denk ik, interessant om eens te kijken op 
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het totale. We hebben een stuk of zes verschillende portfolioboards en sub portfolioboards. 
Toets eens gewoon bij de verschillende portfolioboards, van wat is nou de taakvolwassenheid.  
En uiteindelijk een satéprikker doorheen halen. Van dit is de algemene lijn en bij dat portfolio 
vind ik dat nou echt wel eruit springen. 
00:15:16 
Interviewer: Oké, ik kan door middel van deze aanpak de status van het portfolio goed 
volgen. 
00:15:25 
Businessmanager: Eh nou status vind ik wat ingewikkeld. De status volg ik natuurlijk op 
basis van de stukken die ik van de Portfoliomanager binnenkrijg.  Dus ja, daar staat de status 
in. Het voordeel met dit portfolio is dat het redelijk overzichtelijk is. Het zijn 20 projecten, 
dan houdt het op. Ik bedoel, als je bij bovengronds kijkt, dan zijn het 150 projecten. Ja, en 
ondergronds ga ik je maar niet vertellen want dat is helemaal…. 
00:15:52 
Interviewer: Nog veel meer dus, oké…. 
00:15:54 
Businessmanager: We hebben 1000 projecten, joh, dus. Van mickey Mouse tot grote 
projecten. Ik bedoel, we hebben projecten van 30.000 euro en projecten van 50, 60 milioen. 
Daartussen zit het in. Maar ik weet niet, ga ik met de tool meer inzicht hebben? Ik denk dat 
het meer is rondom, ja, meer de taakvolwassenheid van van ons portfolio. Dus inhoudelijk. 
Dan is het natuurlijk vrij goed. Qua scoping pak je toch het stuk van de Portfoliomanager. 
Maar ik denk dat dit meer weergeeft van, goh en hoe doen we het dan? Met met welke 
kwaliteitsborging, zeg maar. 
00:16:35 
Interviewer: Oké. Ik kan door middel van deze aanpak actie en opvolging borgen. 
00:16:43 
Businessmanager: Nou, ik denk, ik denk wel. Ik weet niet of we dan de acties vanuit het 
project direct borgen, maar wel de actie te verbeteren. Het kijken van ja, waar kunnen we als 
het totale portfolio nou echt nog op verbeteren? Daar zie ik wel een aantal vragen uit, zwakke 
punten, zeg maar, daar kun je op gaan toetsen.I3-14-1 
00:17:02 
Interviewer: Oké, we zijn er bijna. Ik kan deze aanpak andere aanbevelen. 
00:17:09 
Businessmanager: Ja, nou ja, wat ik riep. Als je kijkt naar de andere portfolio zou ik zeggen: 
het best wel interessant om te kijken naar de taakvolwassenheid van de verschillende 
portfolios onderling. En het totale portfolio want dat is natuurlijk ook interessant. 
00:17:24 
Interviewer: Nou, de laatste is weer een open vraag. Heb je nog aanbevelingen ter 
verbetering, ter verandering? 
00:17:33 
Businessmanager: Nou, nee, niet echt, volgens mij, ja, leuk om zo de beginnen. Ik denk dat 
het belangrijk is om nu ook de revenuen die we uit deze aanpak halen, ook in te zetten om te 
kijken of we dan ook echt die verbetering zien, Hè. Want dat is eigenlijk wat je wilI3-x-1. 
00:17:49 
Interviewer: Wat toch in die Plan, Do, Check Act circle. Die analogie is bij jullie wel heel 
sterk. 
00:17:56 
Businessmanager: Nou ja, het is wel belangrijk. Want kijk, dat is wel een beetje onze 
organisatie eigen om iets leuks te doen en dan doen we dat ook. Ja. En dan nu?? Dus het is 
wat ga je met die resultaten doen? Plan, Do, Check, Act en dan ook weer eens kijken, één 
keer in de zoveel tijd daar op die actiepunten van nou, wat is dan de groei die we meemaken 
als club portfolio. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is om dat dan ook weer eens beetje te 
pakken. 
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00:18:25 
Interviewer: Oké, nou we zij erdoor. Dus ja, er rest weinig anders dan je voor nu te bedanken 
voor je tijd en input. 
00:19:51 
Businessmanager: Graag gedaan. 
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