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Abstract  
The use of IT-project portfolio management (IT PPM) in organizations is increasing. Research into the 
relationship between risk criteria and health assessment criteria has not been conducted to date. 
Based on existing literature and interview reports, possible links have been identified. In the group 
meeting this list was determined after joint consensus. Based on this, validation took place with 
findings from practice, which revealed that there may indeed be a relationship between risk criteria 
and health assessment criteria. The results offer companies the opportunity to take a critical look at 
this and to optimize their portfolio management. 

Keywords  

IT-project portfolio management (IT-PPM) 

Risicocriteria 

Gezondheidsbeoordelingscriteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Samenvatting  
 
Steeds vaker maken bedrijven gebruik van IT-PPM en daardoor zijn er toenemende belangen om de 
portfolio te optimaliseren en het managen hiervan te vergemakkelijken. Momenteel zijn er 
afzonderlijke studies verricht naar de mate van gezondheid van de portfolio. Over de onderlinge 
relatie tussen risicocriteria en gezondheidsbeoordelingscriteria is op dit moment echter geen 
onderzoek verricht, waardoor inzicht ontbreekt op de mogelijke oorzaak-gevolg relatie tussen beide. 
Door dit inzichtelijk te hebben kan er een betere sturing op risico’s plaatsvinden en kan er meer grip 
op de portfolio worden verkregen waardoor het eindresultaat wellicht gemaximaliseerd zou kunnen 
worden. Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken of risicocriteria en 
gezondheidsbeoordelingscriteria een relatie hebben ten behoeve van een verbetering van IT-PPM.  
De onderzoeksvraag die centraal staat binnen dit onderzoek luidt dan ook:  
 
“Hebben de gezondheidsfactoren en risico’s, binnen IT-Projectportfoliomanagement enige relatie?” 
 
Er zijn twee deelvragen opgesteld die bijdragen aan de beantwoording hiervan: 
 

1. Wat is er in de literatuur en in de interviewverslagen bekend over de impact van een 
optredend risico op de gezondheid van de portfolio? 

2. Welke resultaten komen in de praktijk naar voren bij validatie van de mogelijke relatie? 
 

De beantwoording van de eerste deelvraag is gebaseerd op bestaande literatuur en 
interviewverslagen. Hierin is gezocht naar mogelijke verbanden tussen risicocriteria en 
gezondheidsbeoordelingscriteria. Hierbij dient vermeld te worden dat dit een onderzoek betreft 
waarbij vier studenten van de Open Universiteit hebben deelgenomen. Dit onderzoek heeft zich 
gericht op risiconummer 9 tot en met 12. In eerste instantie zijn er door de onderzoeker 14 
verbanden vastgesteld. Door middel van een ontwerpbijeenkomst is er met behulp van 
intersubjectiviteit gepoogd om consensus te creëren hieromtrent. Na de ontwerpbijeenkomst zijn er 
nog 9 van de 14 verbanden in stand gebleven en over de gehele matrix zijn er 39 verbanden 
vastgesteld. De validatie hiervan vindt plaats aan de hand van een casestudie.  

Binnen een overheidsorganisatie, waar ITPP wordt beoefend, zijn 5 semigestructureerde interviews 
afgenomen. Hieruit is naar voren gekomen dat er in totaal 74 van de in totaal 160 unieke 
combinaties zijn geïdentificeerd, waarbij er sprake is van impact tussen risicocriteria en 
gezondheidsbeoordelingscriteria. Door de uitkomsten van interviews te vergelijken met de 39 
verbanden die in deelvraag 1 zijn vastgesteld, komt naar voren dat 29 van deze verbanden ook zijn 
benoemd tijdens de interviews. In deze gevallen is er sprake van validatie en kan ook de hoofdvraag 
bevestigend worden beantwoord.  

Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op het verzamelen van meerdere resultaten die door 
verschillende onderzoekers naar voren zijn gekomen. Het verschilt immers per type organisatie 
welke mogelijke impact van toepassing is. Er zou namelijk kunnen worden onderzocht of er sprake is 
van verschillen tussen impactbepaling bij verschillende branches en groottes van organisaties. 
Daarnaast zou er ook onderzoek verricht kunnen worden naar de mate van sterkte met betrekking 
tot een bepaalde impact. Nu worden de verbanden namelijk als gelijkwaardig ingeschaald, ongeacht 
het aantal keren dat het benoemd is door verschillende respondenten.  
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Summary 
 
An increasing number of companies are using IT-PPM and which increases interests in optimizing the 
portfolio as a whole and making it easier to manage.  Currently, separate studies on the health of the 
portfolio have taken place. However, no research has been done on the interrelationship between 
risk criteria and health assessment criteria, which lacks insight into the possible cause-and-effect 
relationship between these two. By gaining insight into this, a better management of risks can take 
place and a better grip on the portfolio can be obtained, because of which the end result might be 
maximized. The purpose of this research is to investigate whether risk criteria and health assessment 
criteria have a relationship to improve IT-PPM.  Therefore, the research question central to this study 
is:  

"Do the health factors and risks, within IT Project Portfolio Management have any relationship?" 

Two sub-questions have been drawn up to help answer this: 

1. What is known in the literature and in the interview reports about the impact of an occurring 
risk on the health of the portfolio? 

2. What results emerge in practice when validating the possible relationship? 

The answer to the first sub-question is based on existing literature and interview reports. In these 
sources, possible links between risk criteria and health assessment criteria were searched for. It 
should be noted that this was a study in which four students from the Open University participated. 
This study focused on risk numbers 9 to 12. By means of a group meeting, an attempt was made to 
create consensus by means of intersubjectivity. After the group meeting, 9 of the 14 relationships 
remained in place, and over the entire matrix, 39 relationships were established. The validation of 
this takes place by means of a case study.  

Five semi-structured interviews were conducted within a government organisation where ITPP is 
practiced. These revealed that a total of 74 out of a total of 160 unique combinations were identified 
where there was an impact between risk criteria and health assessment criteria. By comparing the 
results of the interviews with the 39 links identified in sub-question 1, it emerged that 29 of these 
links were also named during the interviews. In these cases, there is validation, and the main 
question can also be answered affirmatively.  

Follow-up research could focus on the collection of multiple results that have been identified by 
different researchers. After all, it differs per type of organisation which possible impact is applicable. 
It could be investigated whether there are differences between impact determination in different 
branches and sizes of organisations. In addition, research could also be carried out into the degree of 
strength regarding a certain impact. At the moment, the connections are classified as equal, 
regardless of the number of times it is mentioned by different respondents. 
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1. Introductie  

1.1. Achtergrond 
Door de toenemende informatietechnologie en de noodzaak naar het gebruik hiervan, is het voor 
vele bedrijven een uitdaging om IT-projecten beter te kunnen beheren en maximaal gebruik te 
kunnen maken van de hieraan verbonden economische voordelen. Een deel van die uitdaging kan 
worden aangepakt door “projecten goed te doen” en deel door "de juiste projecten uit te voeren"  
(Linenberg et al., 2003). Er wordt onderscheid gemaakt tussen Project Management en Project 
Portfolio Management, hierna PPM genoemd. Waar Project Management zich vooral concentreert 
op projecten goed te doen, is PPM gericht op het uitvoeren van de juiste projecten. Het resultaat 
hiervan kan afhankelijk zijn van meerdere factoren die van invloed kunnen zijn.  
 
Er zijn literatuurstudies verricht naar de mate van gezondheid van een portfolio (Pennypacker & Dye, 
2002; Weill & Vitale, 1999). Dit is gebaseerd op hoe de portfolio er op dit moment voor staat. 
Daarnaast zijn er literatuurstudies verricht op de mate van risico van de portfolio (Pennypacker & 
Dye, 2002; Weill & Vitale, 1999). Hiermee wordt bedoeld hoe de portfolio er in de toekomst er uit 
zien door variabelen die van invloed kunnen zijn. Op dit moment heeft er geen studie 
plaatsgevonden die het verband tussen deze risico´s en gezondheidsbeoordelingscriteria in kaart 
brengt. Dit onderzoek is erop gericht om het gat in de literatuur op te vullen. 

1.2. Gebiedsverkenning 
In dit onderzoek staat het volgende thema centraal: de portfolio. Dit is een raamwerk dat wordt 
gedefinieerd als volgt: ‘’ A framework used to assess potential IT project candidates against a defined 
set of weighted, multidimensional criteria with business and strategic objectives, assuring that only 
projects that strategically contribute to sustained business success will be funded (Gleisberg et al., 
2008).’’ Het is van belang dat dit proces goed beheert en in goede banen geleid wordt, ook wel 
portfolio management genoemd. Reeds verricht onderzoek omschrijft dit als volgt: ‘’Portfolio 
management is a dynamic decision process, whereby a business’s list of active new product (and 
development) projects is constantly up-dated and revised (R. G. Cooper et al., 2001).’’ 
Met betrekking tot gezondheidsbeoordelingscriteria en risico’s zouden er mogelijke relaties kunnen 
ontstaan. Reeds verrichte onderzoek (Open Universiteit, Heerlen) heeft deze afzonderlijk in kaart 
gebracht. Enerzijds kunnen problemen met de huidige gezondheid de kans op het optreden van een 
risico verhogen. Anderzijds kan de impact van optredende risico’s de gezondheid van de portfolio op 
een bepaald aspect beïnvloeden. De reeds aanwezige literatuur heeft 10 gezondheidsbeoordelings-
criteria en 16 risicofactoren in kaart gebracht (Kusters, persoonlijke communicatie, 5 maart 2021).   
In dit onderzoek zal de impact van optredende risico’s op de gezondheid van de portfolio centraal 
staan. Gezondheid kan volgens Drake en Byrd (2006) worden gedefinieerd als: ‘’Portfolio health is 
defined by the success of the projects in that portfolio in satisfying business needs.’’ In dit zelfde 
artikel worden risico’s omgeschreven als: ‘’Risk is the measure of probability and magnitude of an 
unwanted event happening.’’ Binnen de portfolio zullen de projecten onderhevig zijn hieraan. IT 
portfolio management wordt volgens Jefferey en Leliveld (2004) beschreven als volgt: ‘’Managing IT 
as a portfolio of assets similar to a financial portfolio and striving to improve the performance of the 
portfolio by balancing risk an return.’’ In dit onderzoek zal dit verder worden uitgewerkt. 

 



7 
 

1.3. Probleemstelling 
Momenteel zijn er afzonderlijke studies verricht naar de mate van gezondheid van de portfolio. 
Daarnaast is dit ook gedaan op het gebied van risico’s. Over de onderlinge relatie is op dit moment 
echter geen onderzoek verricht, waardoor inzicht ontbreekt op de mogelijke oorzaak-gevolg relatie 
tussen beide. Zolang er hier geen zicht op is, blijft het een discussiepunt en onbeantwoord 
aandachtsgebied. Door hier inzicht in te verschaffen zou de holistisch benadering van het managen 
van een IT-portfolio mogelijk een positieve wending kunnen krijgen. Daarnaast kan deze eventuele 
verkregen inzicht ertoe leiden dat er op voorhand kan worden ingespeeld hierop, waardoor risico’s 
vermeden, dan wel verkleind worden. De studie zou kunnen bijdragen aan verbetering van IT-PPM. 
Om dit te kunnen valideren zal er onderzoek verricht moeten worden. Tot op dit moment is er 
uitgegaan van een situatie waarbij de gezondheidsbeoordelingscriteria afzonderlijk plaats hebben 
gevonden.  

1.4. Opdrachtformulering 
De doelstelling van dit onderzoek is om te achterhalen of er een mogelijke relatie is tussen de 
gezondheidsfactoren en risico´s van IT-PPM. Aan de hand van deze informatie kunnen eventuele 
gevolgen in kaart worden gebracht. Dit zou ertoe kunnen leiden dat hier, waar mogelijk, invloed op 
uitgeoefend kan worden ten behoeve van het eindresultaat. De hoofdvraag luidt als volgt:  
 
“Hebben de gezondheidsfactoren en risico’s, binnen IT-Projectportfoliomanagement enige relatie?” 
 
Vanwege de complexiteit van dit onderzoek zal de scope worden verkleind, omdat er een 
praktijkstudie plaats zal vinden binnen een beperkte termijn. Dit onderzoek zal een set risicofactoren 
toetsen op de gezondheidsbeoordelingscriteria. De risico’s zullen worden verdeeld tussen 4 
onderzoekers. De resultaten hiervan zullen worden gebundeld en tot uitvoer worden gebracht in de 
praktijk. Hierin zullen alle 16 risicofactoren worden afgezet tegen 10 bekende 
gezondheidsbeoordelingscriteria. De bestaande literatuur, en de reeds bekende theorie, wordt als 
basis gebruikt voor dit onderzoek en de hoofdvraag werkt toe naar een verdieping hierin. Gebruik 
makend van de gevonden literatuur en een casestudy, kan de hoofdvraag beantwoord worden. In de 
vervolghoofdstukken wordt er, door middel van de volgende deelvragen, gestructureerd toegewerkt 
naar het beantwoorden van de hoofdvraag. 
 

1. Wat is er in de literatuur en in de interviewverslagen bekend over de impact van een 
optredend risico op de gezondheid van de portfolio? 

2. Welke resultaten komen in de praktijk naar voren bij validatie van de mogelijke relatie? 

1.5. Motivatie / relevantie  
Dit onderzoek levert een wetenschappelijke bijdrage aan de mogelijke relatie tussen 
gezondheidsbeoordelingscriteria van IT-PPM enerzijds, en anderzijds de risico’s. De informatie die 
hieruit voortvloeit zou kunnen worden toegepast bij ondernemingen die werken met een IT-PPM. 
Een verbetering van de portfolio kan namelijk leiden tot vooruitgang op verschillende vlakken (Hunt 
et al., 2008). Hierbij valt te denken aan een hogere klanttevredenheid en kostenverlaging. Het is dan 
ook zinvol om hier een inzicht in te verschaffen. Er is ook sprake van een maatschappelijke 
relevantie, omdat dit een mogelijke bijdrage zou kunnen leven aan het bedrijfsleven. De inzichten 
zouden, bij een bewezen verband, kunnen worden toegepast binnen de praktijk. Steeds vaker maken 
bedrijven gebruik van IT-PPM (Martinsuo, 2013). Dit zorgt ervoor dat de verkregen inzichten steeds 
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meer van belang zullen zijn. Door een betere sturing op risico’s en meer grip te krijgen op de 
portfolio zou het eindresultaat wellicht gemaximaliseerd kunnen worden. 

1.6. Aanpak in hoofdlijnen 
De uitwerking van het onderzoek wordt in de volgende hoofdstukken behandeld. 
De onderzoeksvraag bevat het beantwoorden en toelichten van twee kernzaken. Allereerst zal er 
worden beschreven op welke wijze de gezondheidsfactoren binnen de PPM zijn vastgesteld. 
Vervolgens zal er worden gedefinieerd welke dit zijn. Tot slot wordt er naar relaties gezocht tussen 
risico’s en de gezondheidsfactoren binnen de PPM. 
De onderzoeksvraag zal beantwoord worden door een casestudy uit te voeren bij een 
overheidsorganisatie waar een IT-projectportfolio wordt beheerd. In het vervolg van het onderzoek 
zal, in hoofdstuk twee, het theoretisch kader van het onderzoek aan bod komen. Hierin worden vier 
risicogebieden afzonderlijk behandeld. De uitkomsten hiervan zouden kaders kunnen bieden ter 
validatie van één, of meerdere, relaties tussen gezondheidsbeoordelingscriteria en risico’s. In 
hoofdstuk drie is een uiteenzetting van de onderzoeksmethodieken beschreven. De uitwerking van 
de casestudy volgt in hoofdstuk vier waarin de resultaten zullen worden behandeld. Het onderzoek 
wordt afgesloten met een conclusie en discussie waarbij ruimte is gelaten voor een theoretische en 
methodologische reflectie en suggesties voor vervolgonderzoek. In Figuur 1 is een vereenvoudigd 
model opgesteld (Verschuren et al., 2010). 
 

 
 
Figuur 1. Conceptueel model (Verschuren et al.,2010)  
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2. Theoretisch kader 
Het theoretisch kader binnen dit onderzoek is gebaseerd op 4 onderzoeksrapporten die reeds 
uitgebracht zijn (Otten, 2020; Regtuit, 2020; Salamida, 2020; Verheul, 2019). Omdat de risico’s al 
gedefinieerd zijn in deze artikelen is ervoor gekozen om dit in eerste als uitgangspunt te hanteren. In 
deze rapporten is namelijk al aangegeven wat de oorsprong is van de risicocriteria.  

2.1. Onderzoeksaanpak 
Het theoretisch kader bevat de bestudering van de literatuur waarop een antwoord gegeven zal 
worden op de eerste deelvraag: 

“Wat is er in de literatuur en de onderzoeksverslagen bekend over de impact van een optredend 
risico op de gezondheid van de portfolio?” 

In dit hoofdstuk zal het onderzoek en de opzet verder uitgewerkt worden. Vervolgens zal de 
uitvoering plaatsvinden aan de hand van de relevante literatuur. Tot slot worden de verzamelde 
gegevens en conclusies weergegeven en zullen deze dienen als basis voor het vervolgonderzoek.  
Het onderzoek bouwt voort op reeds verrichtte onderzoek met betrekking tot dit onderwerp. In 
eerste instantie bestond de lijst uit 139 deelrisico’s (Smaele, 2013). Een optimalisatie van deze lijst 
heeft dit teruggebracht naar 21 geconsolideerde risico’s (Verheul, 2019). De meest recente inbreng 
vanuit de onderzoeksverslagen bracht het aantal risico’s terug naar 16 (Otten, 2020; Regtuit, 2020; 
Salamida, 2020). Deze lijst is enkele keren her-ontworpen en momenteel is dit de meest recente 
weergave (Rob Kusters, persoonlijke communicatie, 5 maart 2021). In het onderstaande figuur is dit 
weergegeven. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2: gezondheidsbeoordelings- en risicocriteria   
 
Vanwege de complexiteit en tijdgebondenheid betreft dit een subonderdeel van gezamenlijk 
onderzoek bestaande uit 4 studenten. Besloten is om een verdeling te maken van de risicofactoren 
en dit onderzoek zal zich focussen op de risicocriteria 9 tot en met 12 (student 3; figuur 2).  
Hieronder een overzicht van de verdeling.  

• Student 1  risico 1 tot en met 4 
• Student 2  risico 5 tot en met 8 
• Student 3  risico 9 tot en met 12 
• Student 4  risico 13 tot en met 16 
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Onderzoeksdoel 
Nu bekend is welke risicocriteria en gezondheidsbeoordelingscriteria zijn gedefinieerd kan er gericht 
worden gezocht in de bestaande literatuur en in de interviewverslagen. De fase wordt onderverdeeld 
in 2 stappen. In de volgende paragraaf worden deze belicht. Met behulp van deze aanpak wordt 
getracht een verband te vinden tussen risicocriteria enerzijds en gezondheidsbeoordelingscriteria 
anderzijds. Binnen dit onderzoek wordt de verbandbepaling enkelvoudig uitgevoerd, namelijk van 
risico naar gezondheidsbeoordelingscriteria.  
 
Het proces 
Er wordt een tekstanalyse uitgevoerd op basis van 4 interviewverslagen (Otten, 2020; Regtuit, 2020; 
Salamida, 2020; Verheul, 2019). Het proces is onderverdeeld in 2 stappen en is voor de 4 
risicocriteria steeds opnieuw uitgevoerd. 
 
Stap 1  Hier wordt gezocht naar informatie met betrekking tot de mogelijke impact van een 
bepaald risico.  
 
Stap 2  In deze stap wordt er gekeken of de uitkomsten uit de eerste stap kunnen worden 
gekoppeld aan de gezondheidsbeoordelingscriteria (figuur 2).  
 
In de volgende paragraaf (2.2 uitvoering) zullen de stappen worden toegelicht aan de hand van een 
volledig doorlopen proces  
 
Databanken 
 
Het proces rondom het gebruik van de databanken is als volgt uitgevoerd: 
 
• De benadering van de databases vindt plaatst nadat de teksten uit de interviewverslagen en 
de gebruikte artikelen van de studenten (Otten, 2020; Regtuit, 2020; Salamida, 2020; Verheul, 2019) 
zijn verzameld en er gezocht is naar informatie met betrekking tot de mogelijke impact van een 
bepaald risico. Als er een verband gevonden is, dan wordt deze beargumenteerd en gebruikt voor de 
invulling van de matrix (tabel 3). 
 
• Mochten de bovenstaande studenten naar bronnen verwijzen waaruit informatie is gehaald 
met betrekking tot de impact van een risicocriteria, wordt het artikel opgehaald uit de genoemde 
databases (tabel 1). Vervolgens wordt er in dit artikel gezocht naar mogelijke verbanden tussen de 
risicocriteria en gezondheidsbeoordelingscriteria. Daarnaast wordt er binnen de databases gezocht 
of andere onderzoekers in de afgelopen 2 jaar hebben verwezen naar het betreffende artikel. Hierbij 
wordt gekeken of er informatie vindbaar is met betrekking tot de risicocriteria en 
gezondheidsbeoordelingscriteria. Omdat dit onderzoek voortborduurt op deze 4 eerdere 
onderzoeken (Otten, 2020; Regtuit, 2020; Salamida, 2020; Verheul, 2019) worden alléén artikelen 
van de afgelopen 2 jaar in beschouwing genomen.  
 
Tabel 1: databanken 

 
 
 
 
 

Databank 
https://research.ou.nl/ 
https://bibliotheek.ou.nl/ 
https://web-a-ebscohost-com.ezproxy.elib10.ub.unimaas.nl/ 
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In de volgende paragraaf wordt de uitvoering uitgebreid weergegeven en is met behulp van een 
voorbeeld inzichtelijk gemaakt hoe de data opgeslagen wordt zodat de lezer stapsgewijs het proces 
kan volgen. 

2.2. Uitvoering 
In deze paragraaf zal het proces worden uitgewerkt aan de hand van een voorbeeld. Hierdoor wordt 
er inzicht gegeven in het uitgevoerde proces en de bijbehorende stappen. Met behulp hiervan wordt 
het duidelijk hoe de data is verzameld, de argumenten zijn geformuleerd en er een uiteindelijk 
verband is geconcludeerd. Risiconummer 9 (tabel 2) staat in dit voorbeeld centraal. De uitwerking, 
met betrekking tot risiconummers 10, 11 en 12, is opgenomen in bijlage I. 
 

Risiconummer #9 Kwaliteit van de portfolio componenten managers 
 
Risico 9 is met elke mogelijke combinatie van de in totaal 10 gezondheidsbeoordelingscriteria 
onderzocht. Per combinatie van gezondheidsbeoordelingscriteria en de betreffende risico is gezocht 
naar data in de volgende interviewverslagen (Otten, 2020; Regtuit, 2020; Salamida, 2020; Verheul, 
2019). Hierin is gezocht naar de aanwezigheid van informatie betrekking tot de impact van een risico 
op een bepaalde gezondheidsbeoordelingscriteria.  
 
Stap 1   Zoeken naar informatie met betrekking tot de mogelijke impact van een bepaald risico. 
 
Allereerst wordt er aangegeven welk risicocriteria het betreft. In deze uitwerking worden de stappen 
met betrekking tot risiconummer 9 weergegeven. 
 

• De interviewverslagen van de vier onderzoekers (Otten, 2020; Regtuit, 2020; Salamida, 2020; 
Verheul, 2019) zijn verzameld.  

 
• Bij het raadplegen van deze interviewverslagen is er gezocht naar de input (interviewteksten) 

van de betreffende respondenten. Binnen deze stap zijn de meest belangrijke fragmenten 
van de interviewverslagen opgenomen. 

 
• Vervolgens zijn fragmenten uit deze interviewteksten verwerkt in de onderstaande tabel 

onder de kolom ‘’uit geraadpleegde bron’’ (tabel 2).  Daarnaast wordt de betreffende bron 
ook weergegeven. 

 
Stap 2   Kijken of de uitkomsten uit de eerste stap kunnen worden gekoppeld aan de 
gezondheidsbeoordelingscriteria (figuur 2).  

 
• Het mogelijke verband tussen een risicocriteria en gezondheidsbeoordelingscriteria wordt 

bepaald op basis van de tekstfragmenten binnen de kolom ‘’uit geraadpleegde bron’’. Er 
wordt géén gebruikt gemaakt van eigen interpretatie.  

 
• Zowel in de tekstfragmenten als in de literatuur is gezocht naar concrete uitspraken over de 

impact van de betreffende risico. Indien er gesproken is over impact is de betreffende tekst 
opgenomen in het tabel, in kolom ‘’verband met GBC’’. Bij de verband bepaling is gekeken of 
de impact ook te herleiden is naar één of meerdere van de 10 
gezondheidsbeoordelingscriteria.  
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• Tijdens de tekstanalyses is er ook aangegeven of de onderzoeker een argument uit een 
artikel heeft gebruikt. Dit wordt vermeld onder het kolom ‘’bronnen’’ (tabel 2).  

 
• Indien er een risico uit een artikel wordt gevonden, is er gezocht of dit artikel in de afgelopen 

twee jaar is verwezen door andere onderzoekers. Mochten er nieuwe artikelen aanwezig 
zijn, dan wordt er wederom gezocht of er informatie te vinden is rondom de impact van dit 
risico. 

 
Door dit op deze manier uit te voeren kan de impact op de gezondheidsbeoordelingscriteria zo goed 
mogelijk worden rechtvaardigt. In tabel 2 is één voorbeeld opgenomen, zodat inzichtelijk is hoe het 
proces eruitziet. De verbanden zijn onderverdeeld op basis van nummering en alfabet, zodat deze 
gemakkelijk herleidbaar zijn. Een volledige uitwerking van de risiconummers 9 t/m 12 zijn 
opgenomen in bijlage I. 
 
 
Tabel 2: dataverzameling 
 

Nr Risico Bronnen Literatuur  verwijzing afgelopen 2 jaar? 

 
 
#9 

 
Kwaliteit van de portfolio 
componenten managers 

 
Literatuur 

Hofman et al. (2017); (Smaele, 
2013) 

 
Nee 

Interviewverslagen (Otten, 2020; Regtuit, 2020; 
Salamida, 2020; Verheul, 2019) 

 

Uit geraadpleegde bron Bron Verband met GBC1 

Dit is hetzelfde als het vorige risico (risico 8). Maar ook zoals bij risico 
7 genoemd kan je ze wel dwingen via tollgates om een bepaalde 
route te lopen. En je kan ze zo helpen om bekwaam te worden. Maar 
als je verwacht dat het bekwame mensen zijn en je moet je op een 
kleinschalige manier aansturen is dat wel heel vervelend. Je moet ze 
bekwaam maken anders heb je hier niks aan.  
Dit is op portfolio niveau een risico. Dat ervaar ik nu bij een klant. Alle 
projectmanagers zijn dan onbekwaam en ze leveren geen 
projectbreakdowns op, op basis waarvan zij voortgang en budget 
uitnutting doen. Dat zie je dan dat er veel projecten stil staan en je 
eigenlijk niet weet hoever ze zijn. Daar kan je niks mee. Zeker niet als 
je een portfolio budget te beheren hebt, zo kan je op portfolio niveau 
niet sturen. Een bekwaam manager snapt waarop hij moet sturen en 
doet dat ook en weet ook waar de afhankelijkheden zitten. 

Dit betreft een 
interview tekst uit het 
onderzoeksverslag van 
(Otten, 2020) 
 
 

Dit risico heeft impact op de  
gezondheidsbeoordelingscriteria voortgangsbewaking.  
 
De respondent geeft een voorbeeld van 
projectmanagers die onbekwaam zijn en geen 
projectbreakdowns leveren, waardoor de voortgang 
negatief beïnvloed wordt.  
 
GBC  #9-D 
 

 

 

 

1Gezondheidsbeoordelingscriteria 
 
Resultaten   Matrix 

 
De gevonden verbanden zijn afzonderlijk uitgewerkt en vervolgens per auteur weergegeven zoals in 
het onderstaande tabel.  
 
Tabel 3: Matrix risico’s en gezondheidscriteria 
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In het onderstaand tabel is de invulling van de samengestelde matrix zichtbaar. Deze komt voort uit 
de afzonderlijke verbanden zoals weergegeven is in tabel 3. 
 
 Tabel 4: Matrix risico’s en gezondheidscriteria 
 
 
 
 
 
  
Met betrekking tot risiconummer 9 zijn de verwezen referenties niet gevonden in recentere 
onderzoeken, die na het literatuuronderzoek in 2019 en 2020 is uitgevoerd door de vier studenten 
(Otten, 2020; Regtuit, 2020; Salamida, 2020; Verheul, 2019).   
 
In het onderstaande figuur is stapsgewijs kenbaar gemaakt hoe het onderzoek vormgegeven is. 
Hierin zijn alle tussenstappen opgenomen die nodig zijn voor de uiteindelijke beantwoording van de 
hoofdvraag. 
 

 
Figuur 3: Inzichtelijk schema beantwoording hoofdvraag 

2.3. Resultaten en conclusies 
In het onderstaande schema is het resultaat te zien van de subjectieve toetsing. Door de risicocriteria 
en gezondheidsbeoordelingscriteria onder te brengen in een schema zijn de mogelijke relaties, 
binnen dit gedeelte van het onderzoek, overzichtelijk weergeven. De grijze velden geven aan dat er 
een verband is waargenomen door de onderzoeker.  Er zijn in totaal 14 verbanden gevonden (Tabel 
6: matching matrix).   
 
Tabel 6: matching matrix 
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De invulling van de bovenstaande matrix is een subjectief antwoord op eerste deelvraag: ‘’Wat is er 
in de literatuur en in de interviewverslagen bekend over de impact van een optredend risico op de 
gezondheid van de portfolio?’’ In bijlage I is zichtbaar wat de onderbouwing is bij de bepaling van een 
verband. Hierbij is ook gebruik gemaakt van de gezondheidsbeoordelingscriteria en aspecten (bijlage 
II). 
 

2.4. Doel van het vervolgonderzoek 
De resultaten die voortgekomen zijn uit dit hoofdstuk worden gedeeld met de andere onderzoekers 
binnen dit traject van gezamenlijk onderzoek. Nadat dit is samengevoegd kan dit intersubjectief 
worden beoordeeld en is er ruimte voor eventuele discussie. Deze mogelijkheid zorgt ervoor dat de 
uitkomsten inzichtelijk zijn en gewaarborgd kunnen worden. Aan de hand van deze lijst van een 
relationeel verband, tussen gezondheidsbeoordelingscriteria enerzijds en risicocriteria anderzijds, 
kan het empirisch onderzoek vormgegeven worden. Hierin zal de tweede deelvraag centraal staan:  

 
‘’Welke resultaten komen in de praktijk naar voren bij validatie van de mogelijke relatie?’’ 

 
Door deze vraag te beantwoorden wordt er een bijdrage geleverd ten behoeve van de 
probleemstelling binnen dit onderzoek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

3. Methodologie 
Dit hoofdstuk omschrijft de benadering van de 2 deelvragen. Er wordt beschreven op welke wijze de 
lijst van verbanden tussen risicocriteria enerzijds en gezondheidsbeoordelingscriteria anderzijds tot 
stand is gekomen. Vervolgens wordt er ook ingegaan op de ontwerpbijeenkomst en op welke wijze 
dit leidt tot een gevalideerde lijst. Daarnaast wordt de methode omschreven met betrekking tot de 
praktijkstudie. 

3.1. Conceptueel ontwerp: Collectief samengestelde matrix 
Dit onderzoek betreft de eerste cyclus dat is gericht op de relatie tussen risicocriteria en 
gezondheidsbeoordelingscriteria. Met behulp van de design science van (Hevner et al., 2004) is er 
toegewerkt naar het ontwerpen van een matrix waarin de verbanden tussen de criteria kunnen 
worden gelegd (Hevner et al., 2004). Vervolgens zal de matrix, tijdens de ontwerpbijeenkomst met 
andere onderzoekers (student 1, 2 en 4), collectief opnieuw worden samengesteld.  
 
De collectief samengestelde matrix zal dienen als basis voor het praktijkonderzoek. Eventuele nieuwe 
inzichten vanuit de praktijk worden getoetst en kunnen aanleiding zijn voor een her-analyse en 
herontwerp. 
 
Ontwerpbijeenkomst 
Nadat de onderzoekers een ingevulde matrix met de relaties hebben verwerkt worden deze 
verzameld zodat deze kan worden behandeld tijdens de ontwerpbijeenkomst. In hoofdstuk 2 is 
beschreven hoe het proces van de invulling van de individueel ingevulde matrix er inhoudelijk uitziet. 
De beargumentering hiervan dient te worden meegenomen door de betreffende student zodat de 
discussie op inhoudelijk vlak kan plaatsvinden. De resultaten uit het individuele onderzoek zijn tot 
stand gekomen op basis van subjectiviteit. Doordat de matrixen individueel worden ingevuld wordt 
dit vanuit meerdere invalshoeken bekeken en is er sprake van een eigen invulling door de 
betreffende onderzoeker. Deze zouden mogelijkerwijs kunnen leiden tot verschillen ten opzichte van 
de andere onderzoekers, omdat er andere bronnen of beargumenteringen zijn gebruikt. Daarnaast 
kunnen de interpretaties van de tekstanalyses verschillen omdat er sprake is van een subjectieve 
beoordeling bij de verbandbepaling. Door dit op een consistente manier aan te leveren kunnen de 
individuele matrixen nauwkeurig worden vergeleken. Doordat er sprake is van intersubjectiviteit 
zullen de mogelijke verbanden binnen de matrix collectief worden geaccepteerd of verworpen. Om 
dit uit te kunnen voeren is er een ontwerpbijeenkomst georganiseerd. Dit zal worden uitgevoerd 
onder begeleiding van Prof. Dr. R.J. Kusters. 
 

Invulling ontwerpbijeenkomst 
De eerste stap hierin is dat de onderzoekers (student 1, 2, 3 en 4) samenkomen op de afgesproken 
locatie. Hierbij zal Prof. Dr. R.J. Kusters de richtlijnen toelichten. De aangeleverde data zal op 
voorhand zijn verzameld zodat de ontwerpbijeenkomst zonder vertraging van start kan. Tijdens deze 
ontwerpbijeenkomst zullen de verzamelde resultaten uit de individueel aangeleverde data één voor 
één worden besproken. Hiermee wordt er ruimte gegeven voor een interactieve discussie, wat 
onderdeel is van de design science methodiek (Hevner et al., 2004). Elk mogelijke verband zal in 
groepsverband afzonderlijk worden besproken. Het doel hiervan is dat dit leidt tot het vinden van 
gezamenlijke consensus en de uitwerking van een collectief samengestelde matrix. Figuur 4 betreft 
een weergave van de ontwerpbijeenkomst. Hierin wordt duidelijk gemaakt welke stappen er worden 
genomen om tot de collectief samengestelde matrix te komen.  
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De totale duur van de ontwerpbijeenkomst zal 4 uur bedragen. Afhankelijk van de hoeveelheid 
verbanden zal worden berekend hoeveel minuten er maximaal zal worden besteed voor het vinden 
een consensus met betrekking tot een bepaald verband. Om ervoor te zorgen dat de discussie 
navolgbaar is en gestructureerd verloopt, wordt er gebruikt gemaakt van een groot scherm. Hierdoor 
kunnen de onderzoekers te allen tijde de fases binnen de ontwerpbijeenkomst volgen.  
 

 
 

 

Figuur 4: Ontwerpbijeenkomst 

Validiteit en betrouwbaarheid 

Om de invulling van de individueel ingevulde matrix inzichtelijk te maken zijn de tussenliggende 
stappen stapsgewijs uitgewerkt zodat het mogelijke verband goed navolgbaar is. Hierdoor is vast te 
stellen op basis waarvan bepaalde keuzes zijn gemaakt tijdens het vaststellen van een verband (Tabel 
2). Omdat deze stappen afzonderlijk zijn uitgevoerd kan de betrouwbaarheid in deze subjectieve fase 
nog niet worden vastgesteld. Met behulp van de ontwerpbijeenkomst worden meerdere 
onderzoekers betrokken bij de invulling van de collectief samengestelde matrix. Het doel van deze 
stap is de validiteit en betrouwbaarheid te verhogen. De inhoud van zowel de subjectieve als 
intersubjectieve fase komt voort uit op basis van literatuur en onderzoeksverslagen. Hier zijn 
tekstanalyses uitgevoerd en op basis daarvan zijn de mogelijke verbanden gelegd. Doordat er geen 
eigen redeneringen en opvattingen zijn meegenomen zijn de resultaten wetenschappelijk 
gewaarborgd.  

3.2. Conceptueel ontwerp: Empirisch onderzoek 
Binnen het empirisch onderzoek staat de volgende vraagstelling centraal:  
 
‘’Welke resultaten komen in de praktijk naar voren bij validatie van de mogelijke relatie?’’ 
 
Doel 
Op basis van de literatuur en de interviewverslagen (Otten, 2020; Regtuit, 2020; Salamida, 2020; 
Verheul, 2019) wordt door de onderzoeker gevalideerd of er een relatie is tussen enerzijds de 
risicocriteria en anderzijds de gezondheidsbeoordelingscriteria. Dit onderzoek zal uitgaan van nader 
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te bepalen aantal relaties op basis van de uitkomst van de ontwerpbijeenkomst. Hierin zal worden 
bepaald welke verbanden zullen dienen als basis voor het empirisch onderzoek.  Het empirisch 
onderzoek moet uitwijzen in hoeverre er daadwerkelijk relaties worden aangetrokken in de praktijk. 
 
Methode 
Het onderzoek zal worden vormgegeven door middel van validerend onderzoek. Met behulp van een 
case study zal dit ten uitvoer worden gebracht. Dit geniet namelijk de voorkeur wanneer er 
‘’waarom’’ en ‘’hoe’’ vragen worden gesteld waarover het onderzoek weinig tot geen controle over 
heeft. Daarnaast wordt deze manier van onderzoeken aangeraden, indien de onderzoeker een 
hedendaags fenomeen in reële context onderzoekt (Yin, 2018). Met behulp van een case study is het 
de bedoeling om verbanden te valideren (Yin, 2018) waardoor de matrix op basis van 
praktijksituaties wordt getoetst. De kennis die daarvoor nodig is komt vanuit de respondenten, die 
door middel van semigestructureerde interviews, geïnterviewd worden en indien aanwezig 
aanvullende documentatie.  
 
Informatie 
De validatie zal plaatsvinden bij 5 verschillende respondenten en deze informatie is vindbaar bij 
organisaties die werken met IT-PPM. Voor de selectie van respondenten geldt dat zij bekend moeten 
zijn met IT-PPM. Indien aan deze voorwaarde wordt voldaan kunnen zij namelijk als kennishebbers 
input geven over de verbanden die voorgelegd worden. De respondenten zijn een bron van 
informatie om de analyse-eenheid te onderzoeken. Binnen dit onderzoek is de analyse-eenheid de 
IT-PPM. Indien er sprake is van het bestuderen van één analyse-eenheid wordt er gesproken over 
een enkelvoudige case study (Gerring, 2007). Het onderzoek is hierbij beperkt tot de betreffende 
case en de conclusies die hieruit voortkomen gelden alléén de betreffende of gelijkwaardige cases.  

 
Totstandkoming definitief concept 
De achterliggende gedachte van dit onderzoek is om de mogelijke verbanden te valideren binnen de 
praktijk. In figuur 5 is weergegeven hoe het definitieve concept tot stand is gekomen. Hierbij worden 
de resultaten uit het literatuuronderzoek, ontwerpbijeenkomst en empirisch onderzoek 
samengevoegd. Doordat meerdere onderzoekers dezelfde mogelijke verbanden behandelen zullen 
de resultaten worden samengevoegd. Deze fase valt buiten de scope van dit onderzoek en het 
resultaat zou bruikbaar kunnen zijn voor vervolgonderzoek. 

 
 

Figuur 5: Totstandkoming definitief concept 
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3.3. Technisch ontwerp: Interview 
De impact van de risicocriteria op de gezondheidsbeoordelingscriteria zal worden getoetst binnen 
een organisatie waarin IT-PPM een onderdeel is. Hierdoor wordt het onderzoek uitgevoerd in een 
omgeving waar de validering het best kan plaatsvinden. De analyse-eenheid binnen dit onderzoek is 
de portfolio en de informatiebron zijn respondenten die directe verband hebben met ten minste één 
project binnen een IT portfolio. Met betrekking tot de selectie van deze respondenten is het van 
belang dat zij geschikt zijn voor het onderzoeken van de probleemstelling. Het is van belang dat er de 
nodige kennis en werkervaring is om input te kunnen leveren en uitspraken te kunnen doen over 
impact van risicocriteria op gezondheidsbeoordelingscriteria.  

Respondenten 

Met behulp van ‘’key informants’’ zullen de meest geschikte respondenten worden geselecteerd. 
‘’Key informants’’ zijn contactpersonen binnen een organisatie die de onderzoeker in contact 
brengen met mogelijk geschikte respondenten. Om de matrix te kunnen valideren zijn er individuen 
nodig die beschikken over praktijkervaring om hier een antwoord op te kunnen geven. Doordat deze 
respondenten over verschillende inzichten kunnen beschikken is het van belang om meerdere 
kennishebbers te interviewen. Door slechts één kennishebber te interviewen zouden de resultaten 
vertekend kunnen zijn, omdat er dan wordt uitgegaan van waarnemingen van één individu. Er is 
overeengekomen om ten minste 5 respondenten aan interviews te onderwerpen, omdat dit ervoor 
zorgt dat er sprake is van een bredere inbreng. Dit aantal is gekozen om een bepaalde mate van 
objectieve betrouwbaarheid te hanteren (Saunders et al., 2016). 

Door middel van het kwalitatieve karakter van het onderzoek wordt de ruimte gegeven aan de 
respondent om dit naar eigen inzicht in te vullen. Doordat hier gebruik wordt gemaakt van een 
casestudy kan het voorbeeld, dat gegeven wordt door de respondent, uitgebreid worden 
beschreven. Het is wel van belang dat de respondent een duidelijk praktijkvoorbeeld kan benoemen, 
zodat subjectieve beoordeling van een verband wordt vermeden. Er wordt vanuit gegaan dat één 
verband voldoende is om een relatie tussen een risicocriteria en gezondheidsbeoordelingscriteria te 
bevestigen. De validering dient enkelvoudig te worden gevalideerd namelijk: van risicocriteria naar 
gezondheidsbeoordelingscriteria. Dit komt doordat er slechts beperkt wordt geïnterviewd en omdat 
de andere onderzoekers binnen dit traject ook met bevindingen zullen komen.  

Opzet interview 

Omdat de vragen complex van aard kunnen zijn, is gekozen voor semigestructureerd interview 
(Saunders et al., 2016). Hierdoor kunnen de antwoorden beter worden doorgrond en kunnen 
eventuele onduidelijkheden worden vermeden. Door de opzet van de vragen (figuur 7) kunnen 
onderbouwingen van meningen worden achterhaald en kan de analyse beter worden verricht, omdat 
er meer input is vanuit de respondent. Tijdens het interview wordt er namelijk veelal gebruikt 
gemaakt van ‘’waarom’’ vragen. De interviews zullen fysiek, dan wel middels videobellen, 
plaatsvinden. Om deel te kunnen nemen aan deze interviews zullen de volgende eisen worden 
gesteld: 

• Respondent dient kennis te hebben over de risicocriteria en gezondheidsbeoordelingscriteria 
om daar relevante input over te kunnen leveren. 

• Minimaal één jaar werkzaam bij de organisatie (in het IT PPM werkveld), omdat de 
betreffende een beter beeld heeft over de mogelijke impact. 

• De respondenten hebben verschillende functies, zijn werkzaam op verschillende afdelingen 
en hebben allen andere belangen.  
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Deze eisen zijn gesteld zodat de respondent zo goed mogelijk input kan leveren met betrekking tot 
de validatie van een mogelijk verband. Om dit te kunnen doen is de eerste vereiste om kennis te 
hebben over risicocriteria en gezondheidsbeoordelingscriteria. Dit is ook nodig om het interview 
doorgang te kunnen laten vinden. Door dit te combineren met minimaal één jaar werkervaring kan er 
worden gewaarborgd dat dit daadwerkelijk het geval is en kan de respondent antwoord geven op 
basis van één of meerdere ervaringen. Doordat de respondenten allen verschillende functies hebben 
kan er vanuit verschillende oogpunten worden gekeken naar een verband. Dit is interessant bij de 
validatie, omdat dit mogelijk tot andere uitkomsten kan leiden. 

Voorkennis 

Voorafgaand aan het interview zullen de risicocriteria en gezondheidsbeoordelingscriteria binnen dit 
onderzoek worden beschreven middels een informatieformulier (Bijlage III). Hierin wordt duidelijk 
inzicht gegeven in de context van het onderzoek en zijn de risicocriteria en 
gezondheidsbeoordelingscriteria beschreven aan de hand van een definitie. Hiermee wordt ook de 
geloofwaardigheid bevorderd, doordat relevantie informatie wordt gegeven aan de deelnemers 
vóórdat het interview plaatsvindt (Saunders et al., 2016). Dit wordt uiterlijk 5 dagen voordat het 
interview wordt afgenomen gedeeld met de respondent, zodat deze ruim te tijd heeft om kennis te 
vergaren met betrekking tot het onderzoek waardoor het interviewproces wordt vergemakkelijkt. 
Voorafgaand aan het daadwerkelijke interview zal dit nogmaals worden getoetst middels een 
controlevraag of er nog onduidelijkheden aanwezig zijn  

 

 

Figuur 6: Controlevraag 
 

Uitvoering 

De lijst van de IT-project portfolio management risicocriteria en gezondheidsbeoordelingscriteria 
wordt gehanteerd. Alléén de verbanden die naar voren zijn gekomen tijdens de ontwerpbijeenkomst 
worden bevraagd ten opzichte van één gezondheidsbeoordelingscriterium.  

Interviewstappen 

De respondent wordt welkom geheten en het doel van onderzoek zal worden aangegeven. Er zal 
worden gevraagd of het interview mag worden opgenomen zodat de onderzoeker dit kan gebruiken 
voor verdere verwerking. Daarnaast zal er ook worden uitgelegd dat dit is om de data zorgvuldig te 
kunnen verwerken. Hierdoor weet de respondent ook de achterliggende reden hiervan. (Healey & 
Rawlinson, 1994). Daarnaast zullen ethische aspecten worden belicht waarin wordt vermeld dat 
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deelname op vrijwillige basis is en dat er secuur omgegaan zal worden met vertrouwelijke gegevens 
en dat anonimiteit gegarandeerd is. Dit komt de betrouwbaarheid naar verwachting ten goede en 
stelt de respondent gerust bij het geven van zo eerlijk mogelijke antwoorden.  In de 
geheimhoudingsovereenkomst zijn alle afspraken opgenomen (Bijlage IV ‘’Informed consent form’’). 
 

 
 

 

Figuur 7: Vormgeving interview 
 

 

Deze stappen worden herhaald voor elke risicocriterium. De vraag met betrekking tot documentatie 
zal op voorhand worden behandeld en er zal worden aangegeven dat de respondent kan aangeven 
indien er sprake is van documentatie. Dit wordt op deze manier uitgevoerd zodat het interview niet 
herhalend van karakter wordt. 

Na afloop wordt de respondent bedankt voor zijn tijd en wordt medegedeeld dat er een tekstuele 
uitwerking toegezonden zal worden. Mochten er opmerkingen of aanvullingen nodig zijn, krijgt 
respondent de mogelijkheid om dit te verwerken. 

 



21 
 

Onderbouwing vragen 

Het is van belang dat de vragen door de respondent worden begrepen op de manier zoals deze is 
bedoeld. Daarnaast zal ook het antwoord van de respondent begrepen worden door de interviewer 
(Foddy & Foddy, 1994). Per interviewvraag zal hieronder worden onderbouwd waarom deze is 
gesteld. 

1. Zijn er onduidelijkheden over de risicocriteria en gezondheidsbeoordelingscriteria zoals 
deze beschreven in het informatieformulier (bijlage III)? 

Voor de kwaliteit van de antwoorden is het van belang dat de respondent over kennis beschikt met 
betrekking tot de criteria. Met behulp van deze vraag wordt getoetst of het informatieformulier 
volledig begrepen is door de respondent. Het stellen van deze vraag kan mogelijke onduidelijkheden 
wegnemen. 

2. Heeft u ooit ervaren dat risicocriteria #nr impact heeft gehad op één van de 
gezondheidsbeoordelingscriteria?  
 
Mocht u dit niet hebben ervaren, kunt u zich voorstellen dat dit risico verband kan hebben 
met de gezondheidsbeoordelingscriteria?  
Zo niet, waarom kunt u zich dat niet voostellen? 

Het stellen van deze vraag heeft als doel om de matrix (tabel 6), waarbij de impact bepaling van 
risicocriteria op gezondheidsbeoordelingscriteria wordt bepaald, van invulling te voorzien. Hierdoor 
is er een duidelijke link met de 2e deelvraag binnen dit onderzoek, namelijk ‘’Welke resultaten 
komen in de praktijk naar voren bij validatie van de mogelijke relatie?’’ 

Binnen het empirisch onderzoek zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. Deze zijn 
opgesteld om de betrouwbaarheid te verhogen 

• Het interview wordt afgenomen in een neutrale omgeving, zodat er geen ruimte kan worden 
geboden aan mogelijke beïnvloeding (Saunders et al., 2016). 

• Op voorhand wordt het informatieformulier verstrekt zodat de respondent de materie eigen 
kan maken. 

Om de kwaliteit van de interviews te waarborgen zal er een proefinterview worden afgenomen bij 
een nader te bepalen respondent. Hier zouden mogelijke onduidelijkheden kunnen worden 
geïdentificeerd en zouden mogelijk aanvullingen kunnen worden gemaakt op de vragenlijst. 

3.4. Gegevensanalyse 
Met behulp van opnameapparatuur worden de interviews vastgelegd. De interviewopnames zullen 
gedeeltelijk worden getranscribeerd, waarbij het vooral van belang is om de antwoorden op de 
‘’waarom’’-vragen volledig op te nemen. Hieruit worden de meest relevante fragmenten gefilterd en 
met behulp van codeertechnieken uitgelicht.  Deze gegevens worden vervolgens aanboden aan de 
respondent ter beoordeling. Hiermee krijgen de respondenten de mogelijkheid om binnen 10 dagen 
te reageren om eventuele op- en aanmerkingen door te geven, zodat de voortgang van het 
onderzoek geen onnodige vertraging oploopt. Indien er geen reactie wordt gegeven, wordt er een 
reminder verstuurd en mocht dat ook niet worden beantwoord, worden de antwoorden als finaal 
beschouwd. Zodra de data verzameld is kunnen deze aan analyse worden onderworpen. Met behulp 
van de analyse kunnen er conclusies worden getrokken. Dit onderzoek wordt vormgegeven door een 
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inductieve aanpak. Door middel van empirisch onderzoek wordt er namelijk op zoek gegaan naar 
specifieke waarnemingen en dit leidt tot het bouwen van nieuwe theorie. 

Codering 

Met behulp van coderen wordt de analyse vergemakkelijkt, daarbij wordt het programma ‘’Atlas’’ 
gebruikt om de analyse van uitgeschreven interviews te coderen en analyseren.  
Dit geeft de mogelijkheid om de meest relevante delen binnen de interviews uit te lichten. In dit 
geval betreft dat voornamelijk de antwoorden op de ‘’waarom’’-vragen. Naast de antwoorden op de 
vragen die gesteld worden tijdens het interview zullen ook de tekstfragmenten met de bijbehorende 
argumenten worden geanalyseerd. Met behulp van deze inzichten kan de onderzoeker nagaan 
waarom een risicocriteria in de praktijk impact heeft op een gezondheidsbeoordelingscriteria. Binnen 
dit onderzoek wordt er gekozen voor open coderen, waarbij de focus wordt gelegd op het 
identificeren van een verband. Als aanvulling wordt er axiaal gecodeerd waarbij het gaat om het 
identificeren van mogelijke relaties tussen categorieën. 

3.5. Reflectie  
Deze paragraaf zal de betrouwbaarheid, validiteit, valkuilen en ethische aspecten behandelen. 

Betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid wordt beschouwd als een centrale beoordeling met betrekking tot de kwaliteit van 
een onderzoek (Saunders et al., 2016). De betrouwbaarheid kan worden opgedeeld in interne-en 
externe betrouwbaarheid.  Bij interne betrouwbaarheid is het van belang om de dataverzameling op 
consistente wijze uit te voeren.  Dit kan waar mogelijk door meer dan één onderzoeker binnen het 
project in te zetten voor het houden van interviews of observaties en het analyseren van data om te 
kunnen beoordelen in hoeverre ze het eens zijn over de data en de analyse ervan (Saunders et al., 
2019). In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een interview protocol met samenhangende 
vragen waardoor elke respondent binnen de organisatie dezelfde vragenlijst krijgt. 

Dit is gedaan doordat er een afbakening heeft plaatsgevonden waarbij bepaalde onderwerpen en 
begrippen zijn verduidelijkt. Door dit te doen kunnen eventuele fouten bij het gebruik van 
verkeerdere terminologieën worden verkleind. Indien dit niet zou worden gedaan zou de verzamelde 
data namelijk niet bruikbaar zijn (Saunders et al., 2016). Naast het gebruik van eerdere literatuur en 
onderzoeksverslagen is er ook gebruik gemaakt van een referentielijst.  

De externe betrouwbaarheid wordt aangetoond doordat het  onderzoek stapsgewijs is 
gedocumenteerd en dat komt de betrouwbaarheid ten goede. Doordat er in voldoende mate gebruik 
is gemaakt van procesbeschrijvingen en data zouden ook andere onderzoekers tot dezelfde 
conclusies moeten komen (Gibbert & Ruigrok, 2010). Om tot betrouwbare conclusies te komen zijn 
bepaalde terminologieën op voorhand uitgelegd. Dit is gedaan door een 
informatieverstrekkingsdocument te delen met de respondenten (bijlage III). Daarnaast heeft de 
onderzoeker te allen tijde onderbouwd waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn. In paragraaf 3.2 zijn 
de interviewstappen en de vragenlijst verwoord. Hiermee wordt er getracht om het kwalitatief 
onderzoek betrouwbaarder te maken. Voor de volledigheid is ook de ruwe data vastgelegd waardoor 
er sprake is van volledige transparantie (Smith et al., 2008). Om de betrouwbaarheid te vergroten is 
er gebruik gemaakt van triangulatie en wordt de respondent gevraagd om zijn of haar aandeel te 
reviewen.  Er is sprake van triangulatie indien twee of meer verschillende bronnen worden gebruikt 
(Saunders et al., 2016).  
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In dit onderzoek worden semigestructureerde interviews gebruikt omdat ze een zekere mate van 
flexibiliteit bieden om verder in te gaan op bepaalde onderwerpen tijdens het gesprek. Een nadeel is 
echter dat ze niet noodzakelijkerwijs herhaalbaar zijn, aangezien ze de realiteit weerspiegelen op het 
moment dat ze afgenomen worden en dat ze dus onderhevig zijn aan verandering (Saunders et al., 
2019). In dit onderzoek wordt dit zo goed mogelijk opgevangen door te werken volgens een welomlijnd 
technisch ontwerp, met een duidelijke uitleg over hoe de gegevens worden verzameld en 
geanalyseerd.  

Interne validiteit 

De conclusies binnen dit onderzoek zijn gebaseerd op argumenten vanuit de interviews. Het 
raamwerk waarmee dit onderzoek is uitgevoerd is gebaseerd op eerdere literatuur en 
onderzoeksverslagen. De uitvoering van de interviews vindt voor de 5 respondenten op dezelfde 
wijze plaats. Deze zijn ingegeven door onafhankelijke respondenten. Het is hierbij van belang dat de 
beredenering in voldoende mate wordt weergegeven om het mogelijke verband te kunnen 
accepteren. Dit komt overeen met het gedachtegoed van Saunders (2016) waarin de nauwkeurigheid 
van de van de analyse van de resultaten cruciaal is voor de interne validiteit. De onderzoeker codeert 
eerst de ruwe data voordat er conclusies worden getrokken. Hierdoor is er een zorgvuldige afweging 
gemaakt met betrekking tot de impactbepaling. Doordat de analyse individueel wordt uitgevoerd ligt 
het risico van bias op de loer. Dit kan van invloed zijn wanneer de toon of non-verbaal gedrag van de 
interviewer kunnen leiden tot een vertekening van de manier waarop de ondervraagden op de 
vragen reageren. De interviewer zal zo neutraal mogelijk opereren zodat de kans op bias wordt 
verkleind. Daarnaast hangt het onderzoek af van de bereidheid van de respondenten en is daarmee 
afhankelijk van hen. Respondenten hebben namelijk de vrijheid om deel te nemen aan het 
onderzoek. Indien dit niet, of niet voldoende gebeurd, kunnen de resultaten minder weerspiegelt 
worden met de theorie. Met behulp van ‘’key informants’’ wordt gepoogd om de juiste én voldoende 
kandidaten te selecteren. Mocht blijken dat opnemen niet wenselijk is, kan dit leiden tot dataverlies 
vanwege mogelijke onvolledigheden in de tekstuele uitwerking. Met behulp van andere mogelijke 
geschikte kandidaten kan dit mogelijkerwijs worden opgevangen die géén moeite hebben met het 
opnemen van het interview. 
 
Externe validiteit 
Binnen dit onderzoek zijn 5 respondenten geïnterviewd om de mogelijke verbanden tussen 
risicocriteria en gezondheidsbeoordelingscriteria in de praktijk te toetsen. Hiermee voldoet het 
onderzoek aan analytische generalisatie, doordat de data uit interviews direct kunnen worden 
gelinkt aan de theorie. Omdat een mogelijk verband zich ook voor kan doen binnen een andere 
organisatie waar IT-PPM wordt beoefend is dit generaliseerbaar (Saunders et al., 2016). Er mag 
namelijk worden aangenomen dat de kenmerken van organisaties waarbij IT-PPM wordt beoefend 
vergelijkbaar zijn. Er moet echter wel een slag om arm gehouden worden, omdat bijvoorbeeld 
organisaties in andere landen over andere culturen beschikken en dit daar niet van toepassing op 
hoeft te zijn. Antwoorden kunnen bijvoorbeeld verkeerd geïnterpreteerd worden vanwege culturele 
verschillen tussen de respondent en interviewer (Marshall & Rossman, 1999). Een diepte-interview 
biedt de mogelijkheid om bedoelingen nader uit te zoeken. Er moet bewustzijn aanwezig zijn met 
betrekking tot culturele verschillen en wat deze inhouden (Saunders et al., 2016).  
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Constructvaliditeit 

Door middel van het op voorhand versterken van de terminologieën, is er gemeten wat er beoogd 
werd. Binnen dit onderzoek is er ook gebruik gemaakt van triangulatie. Er zijn verschillende bronnen 
gebruikt zoals interviews en een documentenonderzoek om de mogelijke impact bepaling te 
bepalen. Het valideren van de uitspraken heeft zowel tijdens de interviews plaatsgevonden als na het 
interview plaatsgevonden. De respondent kreeg immers de mogelijkheid om het uitgewerkte 
interview goed te keuren. Met behulp van deze checkmomenten kan er worden gesteld dat er wordt 
voldaan aan constructvaliditeit.  Dit voorkomt dat er data wordt opgenomen binnen dit onderzoek 
waar achteraf van blijkt dat de respondent het hier niet mee eens is. Een andere risico van open 
interviews is, dat dit kan leiden tot sociaal wenselijke antwoorden (Houtkoop-Steenstra, 1996). Door 
middel van het anonieme karakter van de interviews wordt er gepoogd om de kans hierop te 
verkleinen. Voorafgaand aan het interview wordt er een interview protocol opgesteld. Deze zal 
worden getoetst in samenspraak met de andere onderzoekers. Daarnaast zal de vragenlijst een in 
eerste instantie worden uitgevoerd bij een proefpersoon. Deze proefpersoon zal vergelijkbaar zijn 
met de daadwerkelijke respondenten en op deze manier kunnen eventuele fouten en 
onduidelijkheden worden geëlimineerd en kan de vragenlijst worden verfijnd. 

Ethische aspecten  
 
Onder ethiek wordt verstaan: ‘de normen en waarden die ons leiden in onze morele keuzes 
betreffende ons gedrag en onze betrekkingen met anderen’ (C. Cooper & Schindler, 2008). Omdat 
het een veldonderzoek betreft waarbij de respondenten mogelijk toegang geven tot gevoelige 
informatie is het van belang om het onderlinge vertrouwen te benadrukken. Het is van belang dat de 
onderzoeksresultaten op een moreel verantwoorde manier worden verwerkt (Saunders et al., 2016). 
Om de kwaliteit van de data te waarborgen zijn de onderstaande punten opgesteld. 

• De gedragscode van de Open Universiteit wordt medegedeeld en is van toepassing 
• Vooraf zal een geheimhoudingsovereenkomst worden getekend 
• Deelname aan het onderzoek is te allen tijde vrijwillig en respondent heeft de mogelijk om 

zich en allen tijde terug te trekken 
• Om de identiteit van de respondent te beschermen is deelname anoniem en is de input niet 

herleidbaar naar de respondent of organisatie 
• De respondent krijgt de mogelijkheid om de getranscribeerde uitkomst in te zien en 

mogelijke wijzigingen of aanvullingen aan te brengen 
• De respondent is vrij in het beantwoorden van een vraag en mag besluiten om een bepaalde 

vragen over te slaan. 

Als aanvulling hierop is het ethisch verwantwoord om de respondenten de controle over de 
opnamerecorder te geven. Hierdoor hebben zij de mogelijkheid om tóch over te gaan tot het 
beantwoorden van gevoelige vragen zonder dat het gesprek wordt opgenomen. In zo een geval 
zullen aantekeningen worden gemaakt van de data, waardoor deze gebruikt kan worden ter validatie 
(Saunders et al., 2016). 
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4. Resultaten 
Dit hoofdstuk zal worden opgesplitst in twee delen. In het eerste deel wordt ingegaan op de vraag: 
Wat is er in de literatuur en in de interviewverslagen bekend over de impact van een optredend risico 
op de gezondheid van de portfolio? Aan de hand van de ontwerpbijeenkomst is er consensus bereikt 
hieromtrent. Voor de volledigheid zijn de resultaten uit de ontwerpbijeenkomst inzichtelijk gemaakt, 
zodat duidelijk is hoe dit proces is uitgevoerd. Dit leidt ertoe dat er een nieuwe geconsolideerde lijst 
met verbanden tussen risico’s en gezondheidsbeoordelingscriteria is opgesteld. Deze lijst dient als 
opmaat voor de 2e vraag: Welke resultaten komen in de praktijk naar voren bij validatie van de 
mogelijke relatie?  

4.1. Ontwerpbijeenkomst 
Het doel van de ontwerpbijeenkomst was om de individueel verkregen onderzoeksresultaten te 
toetsen door middel van overleg, waarna consensus bereikt diende te worden over het accepteren of 
verwerpen van een verband. Doordat van tevoren duidelijk is aangegeven in welk format dit 
aangeleverd diende te worden bespoedigde dit het proces. De beredenering voor een mogelijk 
verband werd getoetst door inbreng van de mede-onderzoekers en Prof. Dr. R.J. Kusters en hieruit 
kwam relatief snel consensus naar voren. Het resulteerde er ook in dat het gereserveerde tijdsbestek 
voldoende was om volledige acceptatie te krijgen van alle betrokkenen. Ondanks dat er genoeg tijd 
was, zijn de verbanden hoog over behandeld en niet tot in detail. Het gaat er namelijk om dat er 
sprake is van een verband en niet zozeer hoe sterk deze is. Dit is gebaseerd op het algemene risico en 
niet de onderliggende deelrisico’s. Ten opzichte van de oorspronkelijke opzet deden er zich twee 
wijzigingen voor. Naast de onderzoekers deed namelijk ook de heer R. Wissenburg, promovendus in 
opleiding, mee aan de ontwerpbijeenkomst en heeft ook bijgedragen aan de totstandkoming van de 
samengestelde matrix. Daarnaast konden twee onderzoekers niet fysiek bij de bijeenkomst aanwezig 
zijn en hebben zij online deelgenomen. Desondanks heeft de bijeenkomst hier geen hinder van 
ondervonden. Om inzage te verschaffen in de processtappen zal dit door middel van een voorbeeld 
worden weergegeven. Uiteraard hebben ook alle andere risicocriteria en 
gezondheidsbeoordelingscriteria dezelfde processtappen gevolgd. In het onderstaande voorbeeld is 
risicocriteria #10 gebruikt in relatie tot gezondheidsbeoordelingscriteria A t/m J. 

Tabel 7: matching matrix ontwerpbijeenkomst 

Risico Gezondheidsbeoordelingscriteria Verband onderzoeker Resultaat 
ontwerpbijeenkomst 

 
 

 
#10 

Beschikbaarheid 
van middelen 

A Juiste projecten in ITTP #10-A  
B Prioriteitstelling IT-projecten binnen ITPP   
C Verkrijgen toegang tot middelen   
D Voortgangsbewaking #10-D #10-D 
E Afhankelijkheden tussen IT-projecten   
F Stakeholder satisfaction #10-F #10-F 
G Optimaal benutten van medewerkers   
H Wendbaar ten opzichte verandering   
I Het inzetten van toekomst vaste technologie   
J Personeelsverloop   

 

De stappen binnen dit proces kunnen ruwweg onderverdeeld worden in 3 stappen. Deze worden 
hieronder behandeld. 
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Stap 1  De onderzoeker die de betreffende risicocriteria toebedeeld heeft gekregen krijgt het 
woord en geeft aan welke verbanden hij gevonden heeft. De resultaten zijn gepresenteerd op een 
scherm zodat dit voor de deelnemers gemakkelijk navolgbaar was. 

Stap 2  De onderzoekers en Prof. Dr. R.J. Kusters ging in discussie en heeft de verbanden van 
onderzoeker geaccepteerd of verworpen. 

Stap 3  Er is consensus over de verbanden en de vaststelling hiervan is definitief. 

De uitkomst van de ontwerpbijeenkomst is samengevat in Tabel 8. Hierbij is aangegeven voor welke 
verbanden er zijn tussen de betreffende risicocriteria en gezondheidsbeoordelingscriteria. 

Tabel 8: Geconsolideerde matrix ontwerpbijeenkomst 

Uit de ontwerpbijeenkomst is naar voren gekomen dat vooraf individueel opgestelde matrixen 
verandering hebben ondergaan. In eerste instantie was er, voor de onderzoeker van risiconummer 9 
tot en met 12, sprake van 14 verbanden (Tabel 6). Na de ontwerpbijeenkomst zijn er nog 9 
verbanden in stand gebleven. Over de gehele matrix zijn er 39 verbanden vastgesteld. 

4.2. Empirisch onderzoek 
Nu bekend is hoe de gevalideerde matrix eruitziet wordt er ingegaan op de vraag: Welke resultaten 
komen in de praktijk naar voren bij validatie van de mogelijke relatie? Allereerst wordt aan de hand 
van een voorbeeld inzichtelijk gemaakt hoe de interviews zijn verlopen. Tot slot komen de resultaten 
naar voren die nodig zijn voor de beantwoording van de vraag die centraal staat binnen deze 
paragraaf. 

 

A B C D E F G H I J
Juiste projecten 

in ITPP
Prioriteitstelling 

IT-projecten 
binnen ITPP

Verkrijgen van 
toegang tot 

middelen

Voortgangs-
bewaking

Afhankelijkhede
n tussen IT 
projecten

Stakeholder 
satisfaction

Optimaal 
benutten van 
medewerkers

Wendbaar ten 
opzichte van 
verandering

Het inzetten van 
toekomst vaste 

technologie

Personeels-
verloop

1 Conflicten (x) (x) (x)

2 Communicatie (x) (x) (x)

3 Informatie (x) (x) (x)

4 Portfolio componenten (x)

5 Onderlinge afhankelijkheden (x)

6 Rollen, verantwoordelijkheden 
en mandaten

(x) (x) (x)

7 ITPP processen en of 
procesuitvoering

(x) (x) (x) (x) (x)

8 Kwaliteit van de 
portfoliomanager

(x) (x) (x) (x)

9  Kwaliteit van de portfolio 
componenten managers

(x) (x) (x) (x)

10 Beschikbaarheid van middelen (x) (x)

11 Stabil iteit van het personeel (x)

12 Organisatie politiek 
(verschil lende belangen hebben)

(x) (x)

13 Management toewijding (x) (x)

14 Effectiviteit van top management (x)

15 Aanpassingsvermogen naar 
aanleiding van veranderingen

(x) (x) (x)

16 Stakeholders (x)

Gezondheidsbeoordelingscriteria

Risico
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Casus 

Binnen deze casus staat een overheidsorgaan centraal waarbij ongeveer 27.000 werknemers in 
dienst zijn. De IT-afdeling bestaat uit ruim 3.250 werknemers. De portfolio van de organisatie kent 
een breed karakter en de volgende punten zijn momenteel van toepassing hierop. 

• De onderzoeker is werkzaam bij de organisatie. Door de grootte van de onderneming kent de 
onderzoeker slecht een fractie van de portfolio. Om beïnvloeding te voorkomen en objectiviteit te 
garanderen is ervoor gekozen om respondenten te selecteren die buiten de eigen werkveld vallen.  

• Het IT-portfolio kent een hoge mate van volwassenheid, omdat de meeste processen al langere tijd 
een vaste structuur hebben. Dit bevordert de kwaliteit van de respondenten en de portfolio experts 
zijn zich bewust van risico’s binnen de portfolio 

• De voertaal binnen de organisatie is Nederlands. Hierdoor worden dezelfde terminologieën 
gebruikt waardoor het verloop van de interviews en de analyse hiervan volgens een vaste structuur 
zijn uitgevoerd.  

Respondenten 

De ‘key informant’ heeft gezorgd voor potentiële respondenten, waarna de onderzoeker de 
mogelijkheid had om deze af te zetten tegenover de eisen die voorafgaand opgesteld zijn (Hoofdstuk 
3.3 ‘’Opzet interview’’). Op basis hiervan is het onderstaande naar voren gekomen. 

• Alle vijf respondenten bleken minimaal drie jaar werkzaam bij de organisatie binnen het IT PPM     
werkveld. 

• Alle vijf respondenten hadden voldoende kennis over de risicocriteria en 
gezondheidsbeoordelingscriteria om daar relevante input over te kunnen leveren. 

• De respondenten waren werkzaam over verschillende domeinen, namelijk: 
 -2 x domein auto 

 -2 x domein informatievoorziening 

 -1 x domein gegevens 

Uitvoering Interviews  

De interviews hebben plaatsgevonden in september en oktober 2021. Ondanks de Covid-19 
geldende maatregelen zijn 4 van de 5 de interviews persoonlijk afgenomen. Eén van de interviews is 
online afgenomen, maar omdat ook dit opgenomen kon worden heeft dit geen impact gehad op het 
eindresultaat.  Uit het proefinterview is naar voren gekomen dat de respondent niet werd aangezet 
tot het geven van een eenduidige conclusie, omdat er onvoldoende werd doorgevraagd. 
Voorbeelden hiervan zijn ‘’Kunt u daar specifieker over zijn?’’ en ‘’Wat bedoelt u daar mee?’’. Tijdens 
een hernieuwde proefinterview zorgde deze aanpassing voor een beter verloop van het interview en 
werd een mogelijke impact beter beargumenteerd. Van het interviewprotocol is dan ook soms 
afgeweken, indien doorvragen noodzakelijk was. Desondanks is elk interview in dezelfde volgorde 
afgenomen, zodat alle respondenten dezelfde situatie voorgeschoteld kregen. Na verloop van tijd 
vulde de respondent veelal zelf de vragen in, omdat het repeterende vragen betrof. Daardoor moest 
de onderzoeker alert blijven bij het identificeren van een onderbouwing bij een mogelijke impact.  

De inzage in de interviews van respondenten leidde ertoe dat er binnen twee weken reactie kwam 
van één respondent. Er werden aanvullingen versterkt, waardoor de impactbepaling beter 
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A B C D E F G H I J
Juiste projecten in ITPP Prioriteitstelling IT-

projecten binnen ITPP
Verkrijgen van toegang tot 

middelen
Voortgangsbewaking Afhankelijkheden tussen IT 

projecten
Stakeholder satisfaction Optimaal benutten van 

medewerkers 
Wendbaar ten opzichte 

van verandering 
Het inzetten van 
toekomst vaste 

technologie

Personeels-verloop

1
Conflicten

0 2 1 5 1 2 1 1 0 0

2
Communicatie

1 1 0 3 0 0 2 0 0 1

3
Informatie

0 0 0 4 0 2 1 0 0 0

4
Portfolio componenten

0 0 0 4 0 1 0 0 0 0

5
Onderlinge 
afhankelijkheden 0 2 1 2 0 3 2 0 1 0

6
Rollen, 
verantwoordelijkheden en 
mandaten

0 1 0 4 0 2 1 0 0 0

7
ITPP processen en of 
procesuitvoering 1 2 0 3 0 0 1 1 0 0

8
Kwaliteit van de 
portfoliomanager 0 0 1 3 1 2 0 0 0 1

9
 Kwaliteit van de portfolio 
componenten managers 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0

10
Beschikbaarheid van 
middelen 0 1 1 4 0 3 1 0 1 1

11
Stabiliteit van het 
personeel 0 0 1 4 0 0 1 0 1 2

12
Organisatie politiek 
(verschillende belangen 
hebben)

1 2 0 1 0 0 0 0 1 1

13
Management toewijding

1 1 0 3 0 1 0 0 1 0

14
Effectiviteit van top 
management 3 1 0 2 0 1 0 0 0 1

15
Aanpassingsvermogen 
naar aanleiding van 
veranderingen

0 1 0 3 0 0 0 1 0 0

16
Stakeholders 

0 1 0 3 0 1 0 0 1 0

Gezondheidsbeoordelingscriteria

Risico

vastgesteld zou kunnen worden. Daarnaast heeft ook de onderzoek gebruik gemaakt van deze 
mogelijkheid, omdat er tijdens het coderen bleek dat de antwoorden onvoldoende verzadiging 
boden voor de onderzoeker en dat dit leidde tot twijfel. De betreffende respondent werd opnieuw 
bevraagd met aanvullende vragen. Een mogelijke reden hiervoor kan zijn dat dit het eerste interview 
betrof en dat er sprake was van relatieve onervarenheid. 

4.3 Resultaten en conclusies  
De eerste vraag van het interview betrof of er onduidelijkheden waren over de risicocriteria en 
gezondheidsbeoordelingscriteria. Deze vraag werd door alle vijf de respondenten met ‘nee’ 
beantwoord. De beantwoording van de tweede vraag (‘’Heeft u ooit ervaren, of kunt u zich 
voorstellen, dat risicocriteria #nr impact heeft gehad op één van de 
gezondheidsbeoordelingscriteria?’’) is weergegeven in onderstaande tabel. Hierbij geven de 
bijbehorende cijfers aan hoe vaak dit door verschillende respondenten is benoemd. Om de 
overzichtelijkheid te waarborgen is er gewerkt met kleurenschema’s waarbij elk aantal van 0 tot en 
met 5 een eigen kleur heeft.  

Tabel 9: Beoordeling respondenten   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit Tabel 9 kan worden geconcludeerd dat er in 74 van de in totaal 160 unieke combinaties, sprake is 
van impact tussen risicocriteria en gezondheidsbeoordelingscriteria. Hierbij wordt de voorwaarde 
gehanteerd dat de respondenten dit aantonen door middel van argumentatie. Het valt op dat er voor 
het merendeel van de verbanden slechts 1 respondent aangeeft dat er een verband is. Hierbij valt op 
dat het aantal verbanden steeds minder wordt naarmate er sprake is van meer argumentatie door 
verschillende respondenten. Hieronder is de verhouding tussen argumenten (respondenten) en 
verbanden weergegeven. 

• 1 argument: 45 verbanden 
• 2 argumenten: 13 verbanden 
• 3 argumenten: 10 verbanden 
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Nr. Risico Gezondheidsbeoordelingscriteria Codering Aantal overeenkomsten
1 Conflict Voortgangsbewaking Onvoldoende communicatie 2
1 Conflict Voortgangsbewaking Onvoldoende communicatie 2
3 Informatie Voortgangsbewaking Onvoldoende communicatie 4
3 Informatie Voortgangsbewaking Onvoldoende communicatie 4
3 Informatie Voortgangsbewaking Onvoldoende communicatie 4
3 Informatie Voortgangsbewaking Onvoldoende communicatie 4
3 Informatie Stakeholder satisfaction Onvoldoende communicatie 1
5 Onderlinge afhankelijkheden Voortgangsbewaking Onvoldoende communicatie 1
6 Rollen verantwoordelijkheden en mandaten Stakeholder satisfaction Onvoldoende communicatie 2
6 Rollen verantwoordelijkheden en mandaten Stakeholder satisfaction Onvoldoende communicatie 2
16 Stakeholders Voortgangsbewaking Onvoldoende communicatie 2
16 Stakeholders Voortgangsbewaking Onvoldoende communicatie 2

• 4 argumenten: 4 verbanden 
• 5 argumenten: 2 verbanden 

Een opvallende constatering is dat wordt gesteld dat alle risicocriteria impact hebben op de 
voortgangsbewaking. Hierbij wordt dit in 15 van de 16 gevallen tenminste door 2 respondenten 
bevestigd. Daarnaast valt het op dat ook ‘’stakeholders satisfaction’’ en ‘’prioriteitstelling IT-
projecten binnen ITPP’’ vaak worden geraakt. Dit blijken dan ook de 3 
gezondheidsbeoordelingscriteria te zijn waarbij de impact van mogelijke risico’s het grootst is. De 
interviews en de argumentaties voor verbanden zijn opgenomen in Bijlage V. Hier is ook de 
achterliggende argumentatie van de totstandkoming de verbanden belicht. 

Er is een opvallend patroon waarneembaar over de gehele portfolio. De coderingen 
‘’ontevredenheid’’, ‘’hoge verwachtingen’’, ‘’verschil van inzicht’’, ‘’ gebrek aan inzicht’’ en 
‘’nakomen verwachtingen’’ worden het vaakst genoemd. ‘’Ontevredenheid’’ komt voor uit 
handelingen of resultaten waarbij dit de gemoedstoestand van de medewerkers raakt. De andere 4 
coderingen kan worden geschaard onder denk- en benaderingswijze. Binnen de impactbepaling 
tussen een risicocriteria en gezondheidsbeoordelingscriteria komt het voor dat dezelfde argumenten 
worden gebruikt door meerdere respondenten. Bij risicocriteria #3 (informatie) en 
voortgangsbewaking wordt door 4 respondenten ‘’onvoldoende communicatie’’ aangehaald. 
Daarnaast komt het ook voor dat dezelfde argumenten worden gebruikt tussen andere verbanden. 
‘’Onvoldoende communicatie’’ wordt ook als argumentatie gebruikt bij de verbanden die in tabel 10 
zijn weergegeven.  

Tabel 10: Codering bij impactbepaling 

 

 

 

 

 

 

In de tabel 11 is een totaaloverzicht zichtbaar hoe de coderingen zijn verdeeld per risicocriteria en 
gezondheidsbeoordelingscriteria. Daarnaast is weergegeven hoe vaak dit benoemd is per verband, in 
de kolom ‘’aantal overeenkomsten’’. 
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  Nr. Risico Gezondheidsbeoordelingscriteria Codering Aantal overeenkomsten
Voortgangsbewaking Nakomen verwachtingen 2
Voortgangsbewaking Onvoldoende communicatie 2
Voortgangsbewaking Verschil van inzicht 1
Stakeholder satisfaction Ontevredenheid 1
Prioriteitstelling IT-projecten binnen ITPP Minder aandacht 2
Optimaal benutten van medewerkers Hoge verwachtingen 1
Afhankelijkheden tussen IT projecten Geen eenduidige besluitvorming 1
Verkrijgen van toegang tot middelen Kwaliteits issue 1
Wendbaar ten opzichte van verandering Verschil van inzicht 1
Voortgangsbewaking Vertraging 3
Prioriteitstelling IT-projecten binnen ITPP Inzichtsverschil 1
Optimaal benutten van medewerkers Hoge verwachtingen 2
Juiste projecten in ITPP Informatievoorziening 1
Personeelsverloop Gebrek aan duidelijkheid 1
Voortgangsbewaking Onvoldoende communicatie 4
Stakeholder satisfaction Ontevredenheid 1
Stakeholder satisfaction Onvoldoende communicatie 1
Prioriteitstelling IT-projecten binnen ITPP vertraging 1
Optimaal benutten van medewerkers Wispelturigheid 1

4 Portfolio componenten Voortgangsbewaking Gebrek aan inzicht 3
Voortgangsbewaking Nakomen verwachtingen 2
Voortgangsbewaking Onvoldoende communicatie 1
Stakeholder satisfaction Ontevredenheid 2
Stakeholder satisfaction Verschil van inzicht 1
Prioriteitstelling IT-projecten binnen ITPP Heldere afspraken 1
Optimaal benutten van medewerkers Gebrek aan inzicht 1
Verkrijgen van toegang tot middelen Gebrek aan inzicht 1
Het inzetten van toekomst vaste technologie Nakomen verwachtingen 1
Voortgangsbewaking Besluiteloosheid 2
Voortgangsbewaking Eigenbelang 1
Voortgangsbewaking Verantwoordelijkheid 1
Stakeholder satisfaction Onvoldoende communicatie 2
Prioriteitstelling IT-projecten binnen ITPP Onduidelijke rollen 1
Optimaal benutten van medewerkers Hoge verwachtingen 1
Voortgangsbewaking Onvoldoende informatie 3
Prioriteitstelling IT-projecten binnen ITPP Inzicht 2
Optimaal benutten van medewerkers Hoge verwachtingen 1
Juiste projecten in ITPP Inzicht 1
Wendbaar ten opzichte van verandering Onduidelijke communicatie 1
Voortgangsbewaking Inzicht 2
Voortgangsbewaking Afhankelijkheid 1
Stakeholder satisfaction Ontevredenheid 2
Afhankelijkheden tussen IT projecten Ontevredenheid 1
Personeelsverloop Inzicht 1
Verkrijgen van toegang tot middelen Inzicht 1
Voortgangsbewaking Hoge verwachtingen 1
Voortgangsbewaking Afstemming 4
Stakeholder satisfaction Ontevredenheid 1
Wendbaar ten opzichte van verandering Verschil van inzicht 1
Voortgangsbewaking Personeelskwestie 2
Voortgangsbewaking Nakomen verwachtingen 2
Stakeholder satisfaction Ontevredenheid 3
Optimaal benutten van medewerkers Hoge verwachtingen 1
Wendbaarheid ten opzichte van veranderingen Hoge verwachtingen 1
Verkrijgen van toegang tot middelen Personeelskwestie 1
Personeelsverloop Personeelskwestie 2
Prioriteitstelling IT-projecten binnen ITPP Hoge verwachtingen 1
Het inzetten van toekomstvaste technologie Verschil van inzicht 1
Voortgangsbewaking Nakomen verwachtingen 3
Voortgangsbewaking Personeelskwestie 1
Stakeholder satisfaction Ontevredenheid 1
Optimaal benutten medewerkers Personeelskwestie 1
Verkrijgen toegang tot middelen Personeelskwestie 1
Wendbaarheid ten opzichte van veranderingen Hoge verwachtingen 1
Inzetten van toekomstvaste technologie Hoge verwachtingen 1
Personeelsverloop Personeelskwestie 2
Voortgangsbewaking Verschil van inzicht 1
Prioriteitstelling IT-projecten binnen ITPP Nakomen verwachtingen 1
Prioriteitstelling IT-projecten binnen ITPP Verschil van inzicht 1
Juiste projecten in ITPP Verschil van inzicht 1
Personeelsverloop Ontvredenheid 1
Het inzetten van toekomst vaste technologie Verschil van inzicht 1
Voortgangsbewaking Werkdruk 2
Voortgangsbewaking Gebrek aan overzicht 1
Voortgangsbewaking Afstemming 1
Stakeholder satisfaction Ontevredenheid 1
Inzetten van toekomst vaste technologie Geen eenduidige besluitvorming 1
Prioriteitsstelling IT-projecten binnen ITPP Onvoldoende informatie 1
Juiste projecten in ITPP Gebrek aan inzicht 1
Voortgangsbewaking Nakomen verwachtingen 2
Stakeholder satisfaction Ontevredenheid 1
Prioriteitstelling IT-projecten binnen ITPP Gebrek aan inzicht 1
Juiste projecten in ITPP Afhankelijkheid 1
Juiste projecten in ITPP Gebrek aan inzicht 2
Personeelsverloop Ontevredenheid 1
Voortgangsbewaking Nakomen verwachtingen 3
Prioriteitstelling IT-projecten binnen ITPP Machteloosheid 1
Prioriteitstelling IT-projecten binnen ITPP Gebrek aan inzicht 1
Juiste projecten in ITPP Gebrek aan inzicht 1
Wendbaar ten opzichte van verandering Machteloosheid 1
Voortgangsbewaking Onvoldoende communicatie 2
Voortgangsbewaking Verschil van inzicht 1
Stakeholder satisfaction Ontevredenheid 1
Prioriteitstelling IT-projecten binnen ITPP Hierarchie 1
Het inzetten van toekomstvaste technologie Gebrek aan inzicht 1

14

15

16

8

9

10

11

12

13

Effecitiviteit van top management

Aanpassingsvermogen

Stakeholders

1

2

3

5

6

7

Kwaliteit van portfoliomanager

Kwaliteit van de portfolio compenten managers

Beschikbaarheid van middelen

Stabiliteit van het personeel

Organisatie politiek

Management toewijding

Conflict

Communicatie

Informatie

Onderlinge afhankelijkheden

Rollen verantwoordelijkheden en mandaten

ITPP processen en of procesuitvoering
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Alhoewel er uit de interviews naar voren is gekomen dat er sprake is van 74 verbanden, vindt de 
validatie plaats met betrekking tot de uitkomst van ontwerpbijeenkomst. Hierbij werd vastgesteld 
dat er 39 verbanden zijn (tabel 8). Door de uitkomsten van interviews over dat tabel te ‘’leggen’’ 
komt naar voren dat 29 van deze verbanden ook zijn benoemd tijdens de interviews. Hieronder is in 
het groen weergegeven om welke verbanden dit gaat. Hier is zichtbaar dat alléén de 
gezondheidsbeoordelingscriteria ‘’voortgangsbewaking’’ en ‘’stakeholders satisfaction’’ in 
volledigheid zijn gevalideerd. 

Tabel 12: Validatietabel   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D E F G H I J
Juiste projecten 

in ITPP
Prioriteitstelling 

IT-projecten 
binnen ITPP

Verkrijgen van 
toegang tot 

middelen

Voortgangs-
bewaking

Afhankelijkhede
n tussen IT 
projecten

Stakeholder 
satisfaction

Optimaal 
benutten van 
medewerkers

Wendbaar ten 
opzichte van 
verandering

Het inzetten van 
toekomst vaste 

technologie

Personeels-
verloop

1 Conflicten (x) (x) (x)

2 Communicatie (x) (x) (x)

3 Informatie (x) (x) (x)

4 Portfolio componenten (x)

5 Onderlinge afhankelijkheden (x)

6 Rollen, verantwoordelijkheden 
en mandaten

(x) (x) (x)

7 ITPP processen en of 
procesuitvoering

(x) (x) (x) (x) (x)

8 Kwaliteit van de 
portfoliomanager

(x) (x) (x) (x)

9  Kwaliteit van de portfolio 
componenten managers

(x) (x) (x) (x)

10 Beschikbaarheid van middelen (x) (x)

11 Stabil iteit van het personeel (x)

12 Organisatie politiek 
(verschil lende belangen hebben)

(x) (x)

13 Management toewijding (x) (x)

14 Effectiviteit van top management (x)

15 Aanpassingsvermogen naar 
aanleiding van veranderingen

(x) (x) (x)

16 Stakeholders (x)

Risico
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5. Discussie, conclusies en aanbevelingen 
Binnen dit hoofdstuk wordt in gegaan op dit onderzoek door middel van discussie. Daarnaast worden 
de conclusies en aanbevelingen voor de praktijk en toekomstig onderzoek uiteengezet.  

5.1. Discussie 
Voor het literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van de literatuur en de interviewverslagen (Otten, 
2020; Regtuit, 2020; Salamida, 2020; Verheul, 2019). Doordat meerdere studenten een gedeelte van 
het onderzoek toebedeeld hebben gekregen blijft het de vraag of alle verbanden tussen risicocriteria 
en gezondheidsbeoordelingscriteria zijn geïdentificeerd. Door middel van de herontwerpbijeenkomst 
is het wel aannemelijk dat het merendeel hiervan is ondervangen. Doordat meerdere onderzoekers 
hierbij aanwezig waren is er sprake van intersubjectiviteit, hetgeen een positieve invloed heeft op de 
betrouwbaarheid. Daarnaast zijn alle stappen binnen dit onderzoek uitgeschreven, waardoor dit de 
reproduceerbaarheid van toekomstig onderzoek ten goede komt. 

De onderzoeker heeft ervoor gekozen om het onderzoek uit te voeren waarbij hij zelf werkzaam is, 
omdat hier ook wordt gewerkt met een ITPP. Ondanks dat de onderzoeker werkzaam is bij de 
organisatie, is ervoor gekozen om respondenten van andere afdelingen te selecteren om 
beïnvloeding te voorkomen. De selectie van respondenten heeft het aantal van vijf behaald dat op 
voorhand werd beoogd. Er is gekozen om respondenten te interviewen die binnen verschillende 
domeinen werken om het vraagstuk vanuit meerdere invalshoeken te bekijken. Dit draagt positief bij 
aan de validatie, omdat een mogelijk verband door meerdere partijen bevestigd kan worden, 
hetgeen de mate van saturatie verhoogd. De uitvoering van de interviews was voor de onderzoeker 
een nieuw fenomeen. Daardoor was het proefinterview een ideaal middel om invulling te geven in de 
interviewwijze én gevoel te krijgen met het op het juiste moment doorvragen in geval van 
onduidelijkheid. Desondanks is het nadeel van interviews dat dit momentopnames zijn. Hierbij kan 
het voorkomen dat de respondenten op dat moment geen argumentatie kunnen leveren. Indien het 
interview op een ander moment plaats zou vinden zouden er wellicht andere inzichten ontstaan. Er is 
geprobeerd om dit op te vangen door de interviews inzichtelijk te maken om mogelijke aanvullingen 
te verrichten en interpretatieverschillen te elimineren. De onderstaande punten hebben positief 
bijgedragen aan de validatie van de verbanden en ook de argumentatie die daarvoor gegeven is: 

• Interviews waarbij achteraf bleek dat argumentatie ontbrak of sprake was onduidelijkheid met 
betrekking tot het antwoord, kregen met toestemming van de respondenten een vervolg om 
zodoende duidelijkheid te verschaffen.  

• De interviews zijn individueel afgenomen waarbij geprobeerd is om mogelijke beïnvloeding tegen 
te gaan.  

• Alle respondenten hebben aangegeven dat de interviews mochten worden opgenomen. Dit gaf de 
onderzoeker de mogelijkheid om fragmenten opnieuw te beluisteren indien daar aanleiding toe was. 
Daarnaast heeft geen van de respondenten aangegeven dat wijzigingen aangebracht diende te 
worden op eerder gegeven antwoorden.  

Alhoewel er gevraagd is naar ondersteunende documentatie bleek er sprake te zijn van 
terughoudendheid. Dit kan ook te maken hebben met de gevoeligheid van informatie. Uiteindelijk is 
er geen ondersteunende documentatie aangeleverd. Om de gegevensanalyse zo goed mogelijk uit te 
voeren zijn de transcripten van de respondenten letterlijk overgenomen en gebruikt. Bij het axiaal 
coderen is er een overkoepelende term gehanteerd die op inzicht van de onderzoeker is vastgesteld. 
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Dit betekent wel dat er subjectiviteit aanwezig is en dat een andere onderzoeker mogelijk een 
andere overkoepelende term gebruikt. 

Uit mogelijk toekomstig onderzoek, waarbij cross-analyse wordt gehanteerd, kan worden onderzocht 
of de onderzoeksuitkomsten vergelijkbaar zijn met bevindingen van de andere onderzoekers.  Hier 
kan dan ook worden onderzocht of er vergelijkbare argumenten zijn gehanteerd. 

5.2. Conclusies  
Om over te kunnen gaat tot beantwoording van de hoofdvraag wordt er eerst ingegaan op de 
deelvragen.   

1. Wat is er in de literatuur en in de interviewverslagen bekend over de impact van een 
optredend risico op de gezondheid van de portfolio? 
 

Op basis van de literatuur en de interviewverslagen (Otten, 2020; Regtuit, 2020; Salamida, 2020; 
Verheul, 2019) heeft de onderzoeker gevalideerd of er een relatie is tussen enerzijds de risicocriteria 
en anderzijds de gezondheidsbeoordelingscriteria. Er is een onderverdeling gemaakt tussen 4 
studenten die elk 4, van de in totaal 16 risicocriteria, hebben onderzocht. Tijdens de 
herontwerpbijeenkomst is gezamenlijk consensus bereikt en is naar voren gekomen dat er in 39 
gevallen sprake is van impact van een optredend risico op de gezondheid van de portfolio. 
 

2. Welke resultaten komen in de praktijk naar voren bij validatie van de mogelijke relatie? 
 

Het resultaat uit de ontwerpbijeenkomst is met behulp van interviews getest. Hierbij was het de 
vraag of deze verbanden ook gevalideerd kunnen worden in de praktijk? Een verband kon worden 
gevalideerd indien de respondent dit kon onderbouwen aan de hand van argumentatie of een 
praktijkvoorbeeld. Dit heeft ertoe geleidt dat 29 van de 39 verbanden zijn gevalideerd. Overigens zijn 
er 74 verbanden genoemd door de respondenten, maar deze werden tijdens de ontwerpbijeenkomst 
niet allemaal benoemd en kwamen binnen dit onderzoek dan ook niet in aanmerking voor validatie.  

“Hebben de gezondheidsfactoren en risico’s, binnen IT-Projectportfoliomanagement enige relatie?” 
                                                                                                                                                                                 
Deelvraag 2 laat zien dat de uitkomsten van de eerste deelvraag deels zijn gevalideerd. Daardoor kan 
worden gesteld dat er sprake is van een relatie tussen de gezondheidsfactoren en risico’s binnen IT-
Projectportfoliomanagement. Hierbij dient opgemerkt te worden dat niet voor alle unieke 
combinaties valt.  29 van de in totaal 160 verbanden zijn gevalideerd, terwijl tijdens de interviews 74 
verbanden zijn geïdentificeerd. 

5.3. Aanbevelingen voor de praktijk 
Onderzoek naar de mogelijke impact van risicocriteria op gezondheidsbeoordelingscriteria binnen IT 
PPM is tot op heden nog niet wetenschappelijk onderzocht. Met de uitkomsten van dit onderzoek 
wordt inzichtelijk gemaakt waar organisaties mogelijk tegen aan kunnen lopen. Door dit in kaart te 
hebben kunnen maatregelen worden genomen op de impact te verminderen, dan wel te elimineren. 
Afhankelijk van de impact zal gekeken moeten worden welke aanpassingen vereist zijn. De 
uitkomsten van dit onderzoek laten echter wel zien waar mogelijke pijnpunten zitten voor 
organisaties. Door middel van het op voorhand identificeren hiervan wordt er een bijdrage geleverd 
aan het in goede banen leiden van de portfolio als geheel en het stroomlijnen van de processen. 
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5.4. Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 
Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op het verzamelen van meerdere resultaten die door 
verschillende onderzoekers naar voren zijn gekomen. Dit zal de resultaten namelijk versterken en de 
validatie van de samengestelde matrix kan op deze wijze beter worden vastgesteld. Het verschilt 
immers per type organisatie welke mogelijke impact van toepassing is. Elke organisatie hanteert 
wellicht eigen richtlijnen binnen een IT-portfolio. Dit zou overigens ook een aandachtspunt kunnen 
zijn voor toekomstig onderzoek. Er zou namelijk kunnen worden onderzocht of er sprake is van 
verschillen tussen impactbepaling bij verschillende branches en groottes van organisaties. Daarnaast 
zou er ook onderzoek verricht kunnen worden naar de mate van sterkte met betrekking tot een 
bepaalde impact. Nu worden de verbanden namelijk als gelijkwaardig ingeschaald, ongeacht het 
aantal keren dat het benoemd is door verschillende respondenten. Omdat dit onderzoek de eerste 
cyclus betreft dat is gericht op de relatie tussen risicocriteria en gezondheidsbeoordelingscriteria, is 
het aanbevolen om een nieuwe cyclus te onderwerpen hieraan. Dit zal namelijk meer inzage geven 
en de mogelijkheid geven of de uitkomsten gegeneraliseerd kunnen worden. Uit de interviews bleek 
namelijk ook dat er ook verbanden zijn genoemd die tijdens de ontwerpbijeenkomst niet aan bod zijn 
gekomen, waardoor dit tot nieuwe inzichten kan leiden. 
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Bijlage I Risico analyse interviews (Risiconummer #9 t/m 12) 
 

Nr Risico Bronnen Recente literatuur verwijzing in afgelopen 2 jaar aanwezig? 

 
 
#9 

 
Kwaliteit van de portfolio 
componenten managers 

 
Literatuur 

Hofman et al. (2017), Shedding new light on project 
portfolio risk management. Sustainability, 9(10), 
1798.  
(Smaele, 2013) IT-projectportfoliorisico. 

 
Nee 

 
Interviewverslagen 

 
(Otten, 2020; Regtuit, 2020; Salamida, 2020; 
Verheul, 2019) 

 
 

Uit geraadpleegde bron Bron Verband met GBC1 

Dit is hetzelfde als het vorige risico (risico 8). Maar ook zoals bij risico 7 
genoemd kan je ze wel dwingen via tollgates om een bepaalde route te lopen. 
En je kan ze zo helpen om bekwaam te worden. Maar als je verwacht dat het 
bekwame mensen zijn en je moet je op een kleinschalige manier aansturen is 
dat wel heel vervelend. Je moet ze bekwaam maken anders heb je hier niks aan.  
Dit is op portfolio niveau een risico. Dat ervaar ik nu bij een klant. Alle 
projectmanagers zijn dan onbekwaam en ze leveren geen projectbreakdowns 
op, op basis waarvan zij voortgang en budget uitnutting doen. Dat zie je dan dat 
er veel projecten stil staan en je eigenlijk niet weet hoever ze zijn. Daar kan je 
niks mee. Zeker niet als je een portfolio budget te beheren hebt, zo kan je op 
portfolio niveau niet sturen. Een bekwaam manager snapt waarop hij moet 
sturen en doet dat ook en weet ook waar de afhankelijkheden zitten. 

Dit betreft een interview tekst uit 
het onderzoeksverslag van 
(Otten, 2020) 
 
 

Dit risico heeft impact op de  gezondheidsbeoordelingscriteria voortgang.  
 
De respondent geeft een voorbeeld van projectmanagers die onbekwaam zijn 
en geen projectbreakdowns leveren, waardoor de voortgang negatief 
beïnvloed wordt.  
 
GBC  #9-D 
 

 

 

 

1Gezondheidsbeoordelingscriteria 
 

Respondents 1.2, 1.4, 1.5, 2.2, and 3.3 answer by explaining interconnections 
and interdependencies between projects and recognize project changes are not 
always clear.   

Interview verslag (Verheul, 2019) Er wordt geen impact gelegd GBC 
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Uit geraadpleegde bron Bron Verband met GBC 

K01 en K04: Wanneer een component manager een te passieve houding heeft in 
het managen van zijn/haar component  
 
K02: Waar wij in werken vergt dat je ook productkennis moet vergaren en diepere 
proceskennis 
 
K03 en K08: Een manager heeft geen goed overzicht wat er gebeurt binnen en 
buiten zijn project en legt dat ook niet vast. 

Interview verslag 
(Salamida, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 

K04: dat programma managers soms moeite hebben om hun doelen te bereiken en 
dat ze dan toch allerlei trucs verzinnen om niet de verantwoordelijkheid te nemen 
voor het totale programma.  

Interview verslag 
(Salamida, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 

K04: als dat niet loopt en je loopt geld te verkwanselen dan benut je je resources 
niet optimaal wat je bij andere onderdelen van je portfolio beter benut had kunnen 
worden. Dat heeft impact op elkaar. Als er afhankelijkheden zijn met andere 
programma’s dan zie je daar ook gedoe ontstaan. 
K06: Want als één persoon in een gesloten systeem niet functioneert, dan ligt het 
ook een beetje aan de organisatie hoe lang dat kan duren.  
K07: Daar heb je wel eens ook mensen bij die het niet waar kunnen maken. Dan heb 
je meestal een uitloop aan je broek of er worden verkeerde dingen gemaakt. 

Interview verslag 
(Salamida, 2020) 

Als je geld verspild dan benut je je resources niet optimaal wat je bij andere 
onderdelen van je portfolio beter benut had kunnen worden. Dat heeft impact 
op elkaar niet goed benutten van resources. 
Als er afhankelijkheden zijn met andere programma’s dan zie je daar ook gedoe 
ontstaan.  
 
Verband met  GBC--> #9- E 

Ik heb dit ervaren maar is geen risico voor ITPP.  
Het zou een risico kunnen zijn omdat je dan je project niet kan uitvoeren. Dit heb ik 
wel meegemaakt, zij leggen dan de schuld vaak ergens anders. Zij communiceren 
dan niet of hebben geen overleg met de klant of worden daar soms weggestuurd, 
dat komt wel voor. Dat is dan een risico als je niet de mensen met de juiste zwaarte 
op een traject hebt zitten, dit heb ik wel ervaren. Dit zorgt er voor dat een project 
niet goed wordt uitgevoerd of de klant is ontevreden. Voornamelijk dat laatste. Dit 
zie ik dan niet direct als ITPP risico’s maar meer als project risico’s, ik zie hier het 
verband hier niet zo met het gehele IT Project Portfolio. 

Interview verslag 
(Otten, 2020), 

Er wordt geen impact gelegd GBC 
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Uit geraadpleegde bron Bron Verband met GBC 

De situatie is zo dat van portfolio managers, programma managers en project 
managers andere competenties worden verwacht. Hierbij zien we in de praktijk 
dat we dit allemaal op dezelfde hoop gooien: “mensen die projecten doen”. 
Deze hebben echter wel verschillende competenties nodig. Ik denk dat hier de 
stuurgroep of de SEB (Senior Executive Board), waar je aan rapporteert, kennis 
nodig heeft van wat het project portfolio is. Daarmee plot ik het op het portfolio 
niveau. Ik vind het wel een risico in algemene zin, maar niet op project portfolio 
management niveau. De classificatie van dit risico ervaar ik als laag. 

Interview verslag 
(Otten, 2020), 

Er wordt geen impact gelegd GBC 

Dit is hetzelfde als de vorige, absoluut een risico. Dit geldt voor iedere functie 
bijna.  
Als jij taakgericht dingen uitvoert dan doet je kwaliteit er bijna niet toe, maar als 
jij zelf keuzes en logische stappen moet zetten dan moet je daar goed 
geëquipeerd personeel voor hebben. 

Interview verslag 
(Otten, 2020), 

Er wordt geen impact gelegd GBC 

Ja dit is zonder meer een risico en dit doet zich voor.  
Dan moet je soms mensen vervangen, ondanks alle goede bedoelingen die hij 
had en de goede inzet, maar dit komt voor. Hier heb ik zeker ook ervaring mee. 
Dit had ik met een klant dat er geen klik was. Dan moet je dit transparant met 
elkaar vaststellen. Dan wisselen wij vaker dan de klant. Dat de klant wisselt heb 
ik nog niet zo vaak meegemaakt. Dan heb ik vaak een sessie met de 
betrokkenen om te kijken of het nog wat kan worden of niet. Dan trekken we 
een conclusie. Dit heeft toen geleidt tot een goed resultaat geleid op het 
project.  
Maar je wilt niet dat er mensen in je project portfolio zitten die structureel 
onder-performen. Dan moet je kijken of er wel een klik is met de klant en dat 
type projecten en deze omvang wat er speelt.  Ook dan moeten we soms 
wisselen. Dat gebeurd soms ook. Helaas. 

Interview verslag 
(Otten, 2020), 

Informant ervaart dit als risico en geeft voorbeeld uit het praktijk, om de klant 
tevreden te houden wisselen de collega’s van klant.  
 
GBC-->#9-F 

Yeah, that happens. There's not that much risk in that. I could see this as a risk. 
Those small teams must be well managed by the teams up there. What are the 
targets for the quarter. Is that well agreed with the teams below. Otherwise 
they'l just keep doing what they always do. Yeah, that's the Agile way a little. A 
lot of people have trouble with it (that certain teams don't pick something up). 
Everybody wants freedom for their own plans. 

Interview verslag 
(Regtuit, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 

Toen ik binnenkwam werd er geen projectrapportage gemaakt.  
Risicomanagement werd vaak niet gedaan. En als het gedaan werd, was het 
iemand die een lijstje met mogelijke problemen ergens op een pagina 
neerzette, en dat was dan het risicomanagement. Er werd niet nagedacht over 
bijvoorbeeld de kans dat dit risico zou kunnen optreden. Of wat is de Impact als 
dit risico er daadwerkelijk is. Wat gaan we doen met het risico überhaupt, 
accepteren of mitigaties? Zeg het maar. Dat soort dingen hadden ze niet. Ze 
kunnen niet een plan uitwerken van: Ik sta nu hier en we gaan daar naartoe. 
Kwaliteit, zeker in het gebied van de digitale omgeving, is de kwaliteit van de 
projectmanagers echt heel slecht. Er zijn binnen de organisatie wel andere 
projecten die Juist weer heel goed verlopen, maar niet op IT-gebied. 

Interview verslag 
(Regtuit, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 
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Uit geraadpleegde bron Bron Verband met GBC 

It's not that bad. There are a couple of key programs with our priority right now. The 
program managers are doing a pretty good job now. At the same time walking cripple due 
to the organisation. Changing prioritising. shouting som ething new, the continuous 
delivery is good, continuous planning is not good. 

Interview verslag 
(Regtuit, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 

Ik denk dat de kwaliteit niet het risico is. Ze halen best wel goede mensen binnen. Het 
risico is meer de slagkracht die de mensen krijgen. Zijn ze in staat om de keuzes te maken 
die je moet doen in de governance. 

Interview verslag 
(Regtuit, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 

Die zou ik als ietsje zwaarder normeren dan de portfolio manager. De reden is dat een 
overall portfoliomanager vind ik vaak wat mechanischer zijn job beheert. Want die zit ook 
weer binnen bepaalde contexten, die wordt ook weer gestuurd vanuit het strategisch 
belang van de totale portfolio binnen de tent. En die heeft daar mandaten voor gekregen. 
En budgetten en resources. Vaak is de kwaliteit van de component manager veel 
belangrijker want die pakt een deel van het totale portfolio. En die impact om het totale 
plaatje is veel groter. Het zijn genuanceerde antwoorden want het geheel is belangrijk. 
Alleen relatief t.o.v. de vragen die ik hoor, zou ik hem zo inschatten. 

Interview verslag 
(Regtuit, 2020) 

De kwaliteit van de component manager is belangrijk 
want die zorgt een deel van het totale portfolio. En die 
impact om het totale plaatje is veel groter.  
 
Er wordt verband gelegd met kwaliteit van de 
component manager en de totale portfolio.  
 
 
GBC  #9-A 
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Nr Risico Bronnen Recente literatuur verwijzing in afgelopen 2 jaar 
aanwezig? 

 
 
 

#10 

 
 
 

Beschikbaarheid van middelen 

 
Literatuur 

Hofman et al. (2017); (Smaele, 2013) 
(Vrhovec et al., 2015) 

 
Nee 

 
Interviewverslagen 

(Otten, 2020; Regtuit, 2020; Salamida, 
2020; Verheul, 2019) 

 

Uit geraadpleegde bron Bron Verband met GBC 
K02: Alle demands die er liggen is altijd groter dan de beschikbare capaciteit. 
De moetjes die allerlei delivery tribes als moetje moeten produceren. Die komen er doorheen en 
die vragen vaak zoveel capaciteit dat de strategische veranderingen daar vaak last van hebben 
Daardoor gaan de losse delen met zijn allen wat trager dan wanneer ze focussen op één punt. 

Interview verslag 
(Salamida, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 

K02: Wanneer developers, dat zijn engineers, wanneer die weggaan in een specifieke 
productgebied is het heel moeilijk om deze mensen weer te vinden en op te leiden.  
K03: We hebben een stuk demand van initiatieven die we graag zouden willen doen. En ja, er is 
altijd meer vraag dan aanbod. Wij sturen op schaarste.  
K04: Dan ging je dan in knijpen, dingetjes anders te doen, te hergebruiken, dat was soms 
goedkoper maar dan zat je ook weer oude dingen, oude concepten op te rakelen. Dus je bouwde 
vaak spullen wat onvoldoende adequaat was en omdat het ook rommelde en rammelde deels, 
duurde het vaak ook langer en was het effect vaak minder groot dan beoogd van het product wat 
je zou gaan leveren.  
K05: Dat is gedurende een programma dat iemand op meer plekken ingezet moet worden en dat 
dat niet goed afgestemd wordt. En dan is wel eens een tekort. 

Interview verslag 
(Salamida, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 

K06: Ik heb trouwens voor het voorbeeld in onze portfolio. Daar staan iets van 80 projecten op. 
Als je niet in de top 10 staat, zullen ze nooit gedaan worden, en je moet bij nummer 40 komen 
voordat je non-regulatory tegenkomt 

Interview verslag 
(Salamida, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 

Informant 1 
"Ja dit is een risico en heb ik ervaren. 
Dit is ervaren. Dit is een discussie die ik nu ook heb over de invulling van alle rollen en taken. Er 
zijn geen mensen of de middelen zijn er niet of zijn niet up to date (zoals de technische 
documentatie) of niet aanwezig. Hier loop je tegenaan. Dit zorgt op het ITPP niveau tot onrust en 
zaken komen niet af of duren te lang of afspraken worden niet nagekomen. Dit is een constant 
gevecht om zo veel mogelijk middelen met zoveel mogelijk prestatie neer te zetten. We zijn een 
bedrijf dus dit hoort er bij.  
Documentatie is er wel maar heb ik niet. Hier kan ik niks over delen omdat het niet mijn 
documentatie is." 

Interview verslag 
(Otten, 2020) 

Het niet aanwezig zijn van de middelen leid tot  onrust 
en zaken komen niet af of duren te lang en  
afspraken worden niet nagekomen. 
 
Er wordt hier duidelijk een verband gelegd met 
voortgang. 
 
GBC #10-D 
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Uit geraadpleegde bron Bron Verband met GBC 
Informant 2 
Dit is mijn inziens een gevolg. Je begint nergens aan als dit niet in besluitvorming vooraf al is 
vastgelegd. Dan kan je er namelijk niet aan beginnen. Je stakeholders moet je hiervan continu op 
de hoogte houden, ook wat de gevolgen zijn als dit in de loop van de tijd ergens uitloopt. Hier 
moet je afspraken over maken. Het is geen risico omdat je anders niet start, maar tijdens de run 
kan het wel een risico zijn: als je bijvoorbeeld uit de tijd loopt of je geld is op. Dan is het natuurlijk 
wel een risico. Dit is natuurlijk een randvoorwaarde. 

Interview verslag 
(Otten, 2020), 

Verband wordt gelegd met de stakeholders. 
Stakeholders tijdig informeren en afspraken maken. 
 
Conclusie; impact op Stakeholder satisfaction 
 
Onderliggende aspect; 
Eerlijke en volledige informatieverstrekking 
 
GBC  #10-F 

Informant 3 
Uiteindelijk is dit een risico als deze zaken de mandaat of scope overtreffen van het 
daadwerkelijke project of programma, dan wordt hij geadresseerd op het niveau van het project 
portfolio. In eerste instantie is het een risico voor het project maar als hij dit overstijgt wordt het 
ook een risico op portfolio niveau. Het is hiermee wel een risico, maar het kent gelaagdheid 
(eerst project of programma, daarna pas project portfolio niveau). Het gebeurd soms nou 
eenmaal dat een dergelijk risico het project niveau ontstijgt en dan wordt het geadresseerd op 
project portfolio niveau (Stuurgroep of SEB). 

Interview verslag 
(Otten, 2020), 

Het een risico voor het project maar als dit overstijgt dan 
wordt het ook een risico op portfolio niveau. 
 
Impact op protfolio niveau. 
 
GBC#10-A 

Informant 4 
Dit is volgens mij het bekendste probleem van de hele wereld. 
Dit ervaar ik bijna alleen maar (lachend).  
Toen ik nog meer finance deed begeleide ik een project. We wisten dat we al in het rood zouden 
gaan maar dit werd nog vele malen groter. We hadden iets in gecalculeerd maar het werd nog 
veel erger. Dit speelt op portfolio maar ook daarbuiten. 
Ik ben nu ook bezig met een project, als ik daarbij te weinig kennis heb over de stappen stem ik 
dit af met onder andere projectmanagers. Dan calculeren zij dit op basis uitgangspunten. Ik snap 
niet hoe ze dat kunnen zeggen. Ze moeten volgens mij weten welke concrete stappen je moet 
zetten. Je kan geen gemiddelde stappen hanteren. Je moet dan verstand van zaken hebben. 
Zeker voor complexe projecten moet je verstand van zaken hebben. 

Interview verslag 
(Otten, 2020), 

Het niet goed incalculeren kan het project verergeren. Dit 
speelt dan volgens de respondent door op de portfolio maar 
ook daarbuiten. 
 
GBC  #10-A 
 

That's only possible if you haven't divided the teams into small pieces with the right mindset. The 
goal remains the same, but if reality changes, the teams can't do anything about it. The trick is to 
have those small teams that are flexibly aligned and can withstand change. 

Interview verslag 
(Regtuit, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 
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Uit geraadpleegde bron Bron Verband met GBC 
Er zijn een paar key spelers in de omgeving. En die heb je nodig voor bijna alles. Ik gaf 
eerder het voorbeeld voor de jongen die komende maand per week voor 100 uur stond 
ingepland. Hij is de architect. Dat gaat niet lukken. Er is een andere afdeling die beheert de 
productie omgeving. Alles wat daar live moet, moet langs deze afdeling. Ja daarnaast 
beheren ze productieomgeving. Back-ups, uitbreidingen, upgrades. Ze kunnen niet constant 
doorwerken omdat er ook andere dingen moeten gebeuren. Dan spelen de 
interdependencies ook weer een rol tussen de programma's vooral. Het ligt op zo een laag 
niveau, dat dat op een portfolio lastig is weer te geven. 

Interview verslag 
(Regtuit, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 

Yes, this is a constant problem is certain teams, but also on the knowledge side. New key 
employees who don't know that much, but other people cannot do it either. 

Interview verslag 
(Regtuit, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 

Hoog risico ja, Want ze werken Agile. Ze vallen steeds terug op 2 personen. We hebben een 
keer een korte planning gemaakt. De gemiddelde werkdag is 33 uur per persoon. Dus met 
andere woorden, daar zit geen besef in van de business. Ik ben een resource en 
requirement planning aan het maken van LT, om dit wel in kaart te brengen. Het risico is 
ook een feit. Ze gaan steeds naar dezelfde 3 mensen 

Interview verslag 
(Regtuit, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 

Binnen een portfolio zijn deelgebieden obv budget, mensen en middelen bepaald. Op het 
moment dat daar een individuele scope voor gemaakt wordt ipv een totale roadmap 
binnen de portfolio. En als daar bepaalde aannames niet waar blijken te zijn en je komt heel 
veel mensen te kort. Ik zal een voorbeeld geven: een bedrijf had 2000 man werken in India 
om een nieuw platform te ontwikkelen. Die 2000 man werkten in een portfolio. Op enig 
moment kwamen wij 500 man tekort. Omdat er een gebrek aan geld was omdat het project 
te lang duurde. Dat portfolio is na 2 jaar volledig om zeep geholpen omdat ze de markt 
gemist hebben, bedrijf bestaat ook niet meer. 

Interview verslag 
(Regtuit, 2020) 

Bij een gebrek aan geld dan duurt het project te lang.  
Voorbeeld van respondent; portfolio is na 2 jaar volledig om 
zeep geholpen.  
 
GBC  #10-A 
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Nr Risico Bronnen Recente literatuur verwijzing in afgelopen 2 jaar aanwezig? 

 
 

#11 

 
 

 Stabiliteit van het personeel 

 
Literatuur 

 
Hofman et al. (2017); (Smaele, 2013) 
 

 
Nee 

 
Interviewverslagen 

(Otten, 2020; Regtuit, 2020; Salamida, 2020; 
Verheul, 2019) 

 
 

Uit geraadpleegde bron Bron Verband met GBC 
While addressing the issue of personnel, it must be stated that risk management equires a 
holistic approach from the portfolio manager. Neglecting this approach may cause 
problems 
with risk monitoring at the portfolio level. 

Hofman et al. (2017); Het negeren van personeelskwesties kan problemen veroorzaken 
met risicomonitoring op portefeuilleniveau. 
 
Verband; monitoring / voortgang 
 GBC #11-D 

K01: De latente kennis “the tacit knowlegde” dus de kennis die in de hoofden zit en die hij 
ook niet kan overdragen want hij weet niet wat precies de vragen zijn die zou die dan 
meenemen en dat zou een risico kunnen betekenen voor de projectvoortgang. 

Interview verslag 
(Salamida, 2020) 

Als kennis niet overgedragen kan worden is dit een risico 
voorbeeld betreffende voortgang van een project.  
Verband kan gelegd worden met “Voortgangsbewaking”  
 
GBC --> #11-D 

K02: Wij als organisatie bieden niet iedereen een vaste baan aan, omdat over een half jaar 
of over een jaar willen wij niet meer gaan zitten met dit team. En daarmee creëren we dan 
het risico dat mensen zelf vertrekken, terwijl wij ze misschien nog wel nodig hebben. 

Interview verslag 
(Salamida, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 

K03: dat is project Y waarin vorig jaar een hoop mensen zijn vertrokken en dat echt wel 
impact heeft gehad op de voortgang van het project. 

Interview verslag 
(Salamida, 2020) 

Het vertrekken van personeel heeft impact op de voortgang van 
het project. 
GBC  #11-D 

K04: Als je alle hoofdspelers, waardoor je kennis wegloopt, dat de boel in puin liep omdat 
er een programma was dat zo gevoelig was dat niemand zijn vingers aan wilde branden.  

Interview verslag 
(Salamida, 2020) 

Als er geen kennis aanwezig is loopt het project vast. 
GBC  #11-D 

K05: de organisatie die het wilde uitbesteden, het weer terug wilt krijgen, maar al de 
mensen die het toen uitvoerde zijn intussen vertrokken. De mensen waren toen gestuurd 
naar het andere bedrijf met een zak geld en een hand en aju paraplu. Dan kun je niet 
verwachten dat die mensen weer zin hebben om weer terug te keren naar hun oude plek 

Interview verslag 
(Salamida, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 

K05: Tenzij bijvoorbeeld een CEO weg gaat. Dan zou het kunnen gebeuren dat een portfolio 
heroverwogen worden, omdat hij de persoon is die het geïnitieerd heeft.  

Interview verslag 
(Salamida, 2020) 

Een heroverweging van een portfolio kan de inhoud van de ITPP 
veranderen.  
 
GBC  #11-A 

K06: het leveren, tijdigheid, commerciële kansen, wettelijke verplichtingen kan aan je 
voorbijgaan  
 

Interview verslag 
(Salamida, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 
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Uit geraadpleegde bron Bron Verband met GBC 
K06: dat zul je vaak zien in interne projecten die niet sexy zijn, niet interessant, niet veel 
aandacht en liefde krijgen en dan gaan die mensen lopen  
 

Interview verslag 
(Salamida, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 

K07: Daarnaast hebben we door het nieuwe manier van werken ook alle overhead waar veel 
kennis zat aan business-analisten en projectleiders en middenmanagement is er allemaal 
tussenuit gehaald. Dus er begint best wel een gap qua kennis te ontstaan in de organisatie.  
 

Interview verslag 
(Salamida, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 

K07: Omdat de kennis nu in teams zit, zie je dat op het moment dat het team meer leeg loopt 
dat dan het hele team op zijn gat ligt, omdat er dan te weinig kennis is. Dat zie je nu ook bij 
een specifieke afdeling X. Daar zag je dat bepaalde dingen niet meer gedaan kunnen worden 
in het systeem omdat er te weinig mensen zijn die voldoende kennis hebben.  
 

Interview verslag 
(Salamida, 2020) 

Als personeel met nodige kennis vertrekt en weinig kennis in team blijft dan 
kunnen bepaalde dingen niet gedaan worden.  
 
GBC  #11-D 

K08: Teams waarvan ik regelmatig terugkrijg is dat zij aangegeven dat zij geen mensen meer 
in hun team hebben zitten, omdat hun activiteiten zijn ge-outsourced naar een ander land. 
Hierdoor ontstaan er kennis gaten.  
 

Interview verslag 
(Salamida, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 

Interview 1 
Yeah , if you're an Agile lead , you don't have that much . But if people can't keep up , they go 
away . But that's the only thing ... ... if they can't keep up and they're not flexible . Then they 
either go away , or they get burned out 

Interview verslag 
(Regtuit, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 

Interview 2 
Nee, maar als ik kijk naar andere organisaties jazeker. Bij organisatie X waren we bijv . 
afhankelijk van een bepaalde techniek, maar hij kon niet te veel klussen doen in vergelijking 
tot resourceplanning. 

Interview verslag 
(Regtuit, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 

Interview 3 
Yes , I have seen it happening in my department . There is a lot of uncertainty because of the 
style of management of the department head mean that can causes problems . You have to 
know how to deal with it . Which is like getting on with it. 

Interview verslag 
(Regtuit, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 

Interview 4 
De mensen die er in de portfolio werken , als management snappen het op papier wel , maar 
hebben de ervaring niet. Dat is ook een van de redenen dat ik ben gevraagd te helpen. Om dit 
af te dwingen moet je op LT niveau zitten. Andere mensen zitten te laag in de organisatie om 
impact te hebben. En omdat de directeuren allemaal hun eigen ideeën hebben en ding doen , 
lukt dat niet . 

Interview verslag 
(Regtuit, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 



45 
 

  

Uit geraadpleegde bron Bron Verband met GBC 
Interview 5 
Op portfolio niveau moet ik gaan kijken naar de wet van de grote getallen; er zitten heel veel 
fte's. En dan vind ik de individuele stabiliteit niet heel boeiend eerlijk gezegd . Je ziet het 
altijd. Het is een gegeven ik vind het niet een expliciet risico 

Interview verslag 
(Regtuit, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 

Informant 1 
Ja dit is een risico en heb ik ervaren.Eigenlijk hetzelfde verhaal als bij risico 10, zijn er de 
mensen voor en is er tijd voor en zijn er de middelen voor. Men is zoekende. Mensen kunnen 
van baan wisselen of doen oneigenlijke dingen. Ook hierbij wordt geen documentatie 
gedeeld. 

Interview verslag 
(Otten, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 

Informant 2 
Dat is zeker een risico. Dit moet je managen. Dat zie je nu ook binnen een organisatie die in 
beweging is of als ze ergens anders meer geld kunnen verdienen. Dan is dit altijd een risico.  
Dit maak ik vaak genoeg mee, zeker in deze tijd. Dan worden mensen ergens in opgeleid en 
dan worden ze daarna bijvoorbeeld opeens ZZP’er. 

Interview verslag 
(Otten, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 

Informant 3 
Ja dit is zeker een risico. Absoluut. Dit is een continue uitdaging. Project Portfolio gaat over 
het besturen van de actuele status maar kijkt ook vooruit. Waar mijn organisatie nu nog niet 
goed mee omgaat is de sturing vooruit, kijkend naar bijvoorbeeld het volgende kwartaal of 
zelfs al het volgende jaar. Het zou een enorm succes zijn als we dit met elkaar op een goede 
manier in kunnen gaan vullen. Dan ga je dit punt adresseren en kan je gaan sturen. Nu is het 
bijna stuurloos. In mijn organisatie. Dit heb ik zo veel ervaren. Hierdoor is dit zeker een risico. 

Interview verslag 
(Otten, 2020) 

Volgens de respondent is het een uitdaging en heeft impact op het sturen 
van het voortgang. 
GBC  #11-D 

Informant 4 
Een portfoliomanager moet goed weten hoe het bedrijf in elkaar zit, wat de impact is van de 
verschillende projecten op de organisatie. Wat de impact is op de projecten onderling. Dit is 
dan bij een groot bedrijf. Dan is het cruciaal voor een portfolio om dit te managen. Dan is een 
portfolio manager nog veel belangrijker dan een projectmanager.  
Ik heb wel ervaren dat er mensen vertrekken of van rol wisselen. Ik werk al jaren samen met 
dezelfde portfolio manager op een klant. Toen we een nieuw domein erbij kregen kwam er 
ook een andere portfolio manager bij. Dat is een beetje een botte boer. Doordat hij alleen 
maar roept wat er moet gebeuren en niet op een kwalitatief goede manier schakelt met 
mensen denk ik dat hij veel minder effectief is. Het is wel een slimme vent maar het is een 
andere manier van werken. Het portfolio stuk op dat onderdeel loopt daardoor minder 
effectief. Dit geldt dan ook voor een goede manager op een afdeling. Het gaat hierbij dan ook 
om de stabiliteit van de mensen; een goede manager houdt ook de juiste mensen binnen. Het 
is misschien een open deur maar het is zo. 

Interview verslag 
(Otten, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd met deze risicocriterium 
 
Wel zie ik een verband met risico nummer 8 (kwaliteit van de managers). 
 
Respondent geeft aan;  
Dit geldt dan ook voor een goede manager op een afdeling. Het gaat 
hierbij dan ook om de stabiliteit van de mensen; een goede manager 
houdt ook de juiste mensen binnen.  
verband wordt gelegd met personeelsverloop 
 
GBC-->#8-J 
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Uit geraadpleegde bron Bron Verband met GBC 
Informant 5 
Ja herkenbaar. Soms worden mensen ziek en soms langdurig ziek. Of er speelt wat waardoor 
mensen minder goed presteren of minder goed in hun vel zitten en dan heb je keuzes te 
maken. Dit heb ik ervaren binnen het portfolio. Dat mensen langdurig uitvallen en dat we 
andere keuzes moeten maken. Dan moeten we snel schakelen en kijken naar de personen en 
hoe dit op te lossen. Dit is wel moeilijk te voorzien. Dan moet je even met de HR-pet op 
keuzes maken. En dan moet je soms ook mensen tegen zichzelf beschermen en zorgen dat we 
toch voortgang blijven houden. 

Interview verslag 
(Otten, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 

Geen tekst aanwezig Interview verslag  
(Verheul, 2019) 

Geen uitwerking, daar Verheul de onderzoeksopdracht tot een aantal 
risicocriteria heeft beperkt. En dit risico valt daar niet onder. 
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Nr Risico Bronnen Recente literatuur verwijzing in afgelopen 2 jaar aanwezig? 

 
 

#12 

 
 

 Organisatie politiek  
(verschillende belangen hebben)  

 
Literatuur 

 
(Ghasemi et al., 2018) 
 

 
Nee 

 
Interviewverslagen 

(Otten, 2020; Regtuit, 2020; 
Salamida, 2020; Verheul, 2019) 

 
 

Uit geraadpleegde bron Bron Verband met GBC 
Yeah, if one of the program managers wants to push something through, so 
instead of alignment on you get the politics 

Interview verslag 
(Regtuit, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 

Altijd, gegarandeerd ellende. Je hebt de politics nodig om een goed 
portfolio te kunnen managen vind ik. Want je moet inderdaad mensen 
tegen elkaar kunnen uitspelen en die moeten ook elkaar onder druk willen 
zetten van: mijn project is belangrijker dan die van jou. Maar er zijn altijd 
mensen die dat beter kunnen dan anderen. Dus die projecten krijgen meer 
voorrang. En dus zit je aan projecten vast waarvan je als buitenstaander 
denkt van: waarom doen we dit project nu? Bij deze organisatie; het is een 
fusiebedrijf. Bij het samengaan hadden ze allebei een eigen standaard en 
dat moet 1 standaard worden gemaakt. Dat programma loopt en moet 
volgend jaar af zijn. Dingen die nu lopen gaan veranderen naar deze nieuwe 
standaard. Mijn punt daarin is, we kwamen tijdens het uitzoeken van hoe 
het nu werkt tegen anderen problemen aan. Alleen min beeld is van: over 
een jaar komt die nieuwe standaard, los het dan op. Maar dit wilden ze in 
de oude techniek uitrollen. En neemt politiek de leiding. 

Interview verslag 
(Regtuit, 2020) 

Respondent geeft aan dat politieke spelletjes de voorrang van een 
project beïnvloeden. 
Maar er zijn altijd mensen die dat beter kunnen dan anderen. Dus die 
projecten krijgen meer voorrang.  
 
GBC--> #12-B 

Yes, this is much bigger problem in the business world then in the NGO 
world . In ths organisation politics is at it minimum. Before the merger there 
was acertain amount of politics. There is a certain amount after the merger. 
People want to deserve their jobs, their achievement, whatever. We have 
some politics coming out of duplicate rolls resources, applications the other 
company was using. But the polítics in backstabbing is relentless. Then you 
can't deliver because someone is waiting to stab you in the back. A domino 
effect of small things . Like a piece of software because that is wanted by 
some people who lost some other things. But its less efficient. More work , 
more instability . If some poltics wasn’t involved, we had to make less 
decisions. 

Interview verslag 
(Regtuit, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 
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Uit geraadpleegde bron Bron Verband met GBC 
Omdat er mensen zitten in rollen waar ze eigenlijk niet geschikt voor zijn. En niet in staat dit soort 
keuzes te maken. Maar vanwege politiek staan bepaalde mensen wel op bepaalde plekken waar ze 
niet horen. Het is wel een risico, omdat ze heel erg zijn van het is mijn ding en dat moet gedaan 
worden. En niet vanuit een perspectief van oké laten we als collectief kijken welke prioriteiten 
opgepakt moeten worden. 

Interview verslag 
(Regtuit, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 

Absoluut Die zit op hetzelfde antwoord dat ik gegeven heb met stakeholders, maar dan omgekeerd. 
Als politieke redenen gehanteerd worden om invloed op de portfolio uit te oefenen dan wordt dat 
geen rationeel proces meer. Dan kunnen er irrationele factoren mee gaan spelen die te maken met 
de herverkiezing van de president van het bedrijf. In het geval van de organisatie heb je een fusie  
Alles is dubbel, maar iedereen weet dat er 1 richting over blijft. Op zo’n een moment gaat politiek 
enorm meespelen en dat is killing . Het beïnvloed op een negatieve manier de portfolio, maar kan 
ook positief zijn natuurlijk 

Interview verslag 
(Regtuit, 2020) 

Respondent geeft aan dat met politieke redenen invloed 
uitgeoefend wordt op de portfolio inhoud, dit kan zowel 
positief als negatief beïnvloed worden.  
 
GBC  #12-A 

Ik herken dit wel aan de voorkant van de organisatie maar niet binnen het ITPP. Dit heeft mogelijk te 
maken met aansturing, zoals bonus cultuur. Ik trigger vooral op het woord ‘macht’. Bij sales is dit een 
apenrots, waar één iemand op staat en de rest er niet op staat. Dit zie ik niet binnen mijn omgeving. 
Binnen sales aan de voorkant heb je in mijn ogen een competitie nodig, dat hoort er bij en is het 
spelletje. Dit zie ik niet bij ons gebeuren.  
Ik zou me wel voor kunnen stellen dat dit zou kunnen gebeuren in het ITPP. Als er bijvoorbeeld een 
manager komt die met zijn ellebogen werkt en zich wil positioneren, dan is dit niet bevorderlijk voor 
de organisatie. Als er iemand met een sales mentaliteit binnenkomt en zijn positie wil versterken. Dit 
zou niet goed zijn voor de organisatie. Dan is dit een potentieel risico.   

Interview verslag 
(Otten, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 

Dit risico is altijd aanwezig. Dit moet je ook managen. Er is altijd politiek. Ook hier spelen belangen 
een grote rol. Dan hoop je maar dat mensen reëel zijn over hun belangen en dat ze geen verborgen 
agenda’s hebben. Dit speelt in alle overheidsorganisaties. Maar politiek is ook een heel breed begrip. 
Politiek is ook zorgen voor je eigen interne klant, soms willen ze intern ook niet naar elkaar luisteren. 
Maar zo zijn er bijvoorbeeld ook klanten die niet willen dat ik langskom rond carnaval , dat is ook 
politiek. Ook als mensen opeens niet meer outsourcen naar het goedkope buitenland maar naar een 
Nederlands bedrijf, daar spelen ook politieke belangen. Een andere klant wou ook niet dat ik langs 
kwam met een nieuwe IT oplossing omdat dan opeens hun eigen problematiek heel duidelijk 
inzichtelijk werd. Daar heb je dan wel last van.   

Interview verslag 
(Otten, 2020) 

De respondent geeft verschillende argumenten weer, 
voornamelijk op communicatie gebied.  
 
tekst respondent; Maar zo zijn er bijvoorbeeld ook klanten die 
niet willen dat ik langskom rond carnaval , dat is ook politiek. 
 
Impact op de communicatie lijnen 
 
Onderliggende aspect;  
Het moment in de tijd waarop stakeholders geïnformeerd 
worden. 
 
GBC  #12-F 
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Uit geraadpleegde bron Bron Verband met GBC 
K01: Ja, ik denk dat hier in ieder geval dat niet altijd alle KPIs zijn aligned of dat KPIs 
prioriteiten zetten op de gebalanceerde prioriteiten.  Als bank moet je nou eenmaal van alles 
doen. Je moet regulatory compliant zijn als dat je goede moet faciliteren, als dat de kosten 
omlaag moeten. Overigens zitten er conflicterende belangen en het resultaat als we doen is 
de middenweg daarin dus is het is één en al politiek. Dat is niet altijd verkeerd, maar dat dat 
is zeker wel het geval. 
K01: Ja, dat is een risico. Als je het hebt over één specifiek project, want een project is altijd 
onderdeel van een groter geheel. En in dit groter geheel kan dit project wel eens langzamer 
gaan dan dat dat project zelf zou willen, omdat er nou eenmaal meerdere belangen zijn.  
K01: ja daar kan ik wel wat van vinden. Je hebt hier ook te maken met bijvoorbeeld wat dan 
wel eens zijsturing wordt genoemd. Je zit in squads en daar zit ook heel veel functionele 
sturing op en je hebt ook nog de hiërarchische belangen en dan gaat het er om naar wie 
luistert iemand het meeste? Naar de functionele bestuurder of naar de hiërarchische baas. 
Daar kunnen andere belangen bij horen en dat kan ook een verstorend werken voor de 
voortgang van het project.  Ik denk wel dat ik daar wat voorbeelden van kan vinden. 

Interview verslag 
(Salamida, 2020) 

Respondent geeft aan;  
In een groter geheel kan dit project wel eens langzamer gaan dan dat dat project 
zelf zou willen, omdat er nou eenmaal meerdere belangen zijn.  
Dit kan verstorend werken voor de voortgang van het project. 
 
 
GBC  #12-D 
 

K02: Ja. Ik kan het alleen niet doorsturen. Een roadmap van twee jaar waar de belangrijkste 
milestones aan het einde van deze twee jaar staan, voorzie ik dat wij die niet gaan halen. De 
milestone voor het komende kwartaal wordt ook een moeilijke. Dit is een hele lichte 
milestone maar de directeur met wie dit wordt besproken wil niet praten over het probleem 
wat over twee jaar, wat veel groter is, maar hij geeft aan dat het beter is om te focussen op 
de problemen die hij nu kent die voor je liggen.  Komt tijd, komt raad.  RS: Dit lijkt op 13.03 
aan te sluiten Myopia. 
K02: En waarom men dat doet is vooral uit eigen belang om de jaarlijkse cycli van KPIs te 
halen.  En komt tijd, komt raad komt ook voort omdat men kennelijk niet zozeer wordt 
afgerekend wat er in de toekomst misschien gaat mislukken of lukken maar meer op hetgeen 
wat voor ons ligt.   

Interview verslag 
(Salamida, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 

K03: Niet zo 1 2 3 waarom ik zeg dat een project of iets is gefaald of stukken duurder 
geworden vanwege politiek. 
K03: Dat mensen voor het belang van hun afdeling gaan zou je kunnen denken in plaats van 
het belang voor het bedrijf.   
K03: Ja, die ik niet expliciet naar voren komen is te veel project governance. Wat wij concreet 
gezien hebben is door te zware project governance met te veel manager hier manager daar 
portfolio, project, noem maar op dat daarmee de echte accountable persoon, namelijk de 
lijnafdelingen en de business zich achter projectleiders of whatever gaan verschuilen. Ook 
niet weten wat er precies gebeurt; inhoudelijk niet en qua voortgang niet. Dus ik zie een te 
groot project managementlaag als een groot risico voor efficiënte delivery en snelle delivery.   
K03: ja, maar wij doen steeds minder met projectmanagers. De lijn is meer accountable en 
dus niet de projectmanagers. De projectmanagers zijn er om de lijn te ondersteunen. 
 

Interview verslag 
(Salamida, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 
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Uit geraadpleegde bron Bron Verband met GBC 
Dit is een inkoppertje, dit is zeker een risico. Dit speelt niet alleen op het niveau van een portfolio 
manager maar ook met name op de stuurgroep of SEB van het project portfolio. Daar waar de 
project portfolio manager aan rapporteert dient dit beslecht te worden. Dit is evident en gebeurd. 
Hier heb ik zeker ervaring mee. Met zowel zichtbare politiek als ook onzichtbare politiek. Zodra het 
zichtbaar is kan je er op acteren, maar als het onzichtbaar is moet je je je kanalen en connecties 
aanboren om te achterhalen wat er gaande is.  Daar gaat dan heel veel tijd overheen om vast te 
stellen wat de oorzaak is. Binnen mijn organisatie zijn de afdeling verkokert en iedereen heeft zijn 
eigen businessplan. Om hier op te sturen vanuit het project portfolio heb je sowieso al een 
uitdaging. Het ligt voor de hand dat deze politieke belangen tegenstrijdig kunnen zijn. Deze staan 
soms loodrecht tegenover elkaar. 

Interview verslag 
(Otten, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 

Ja, zeer zeker, dit maak ik regelmatig mee. Je hebt altijd twee belangen: dat het project afkomt, dit 
belang conflicteert vaak met het organisatie belang. Neem als voorbeeld nou een changefreeze, dit 
hebben we bij veel klanten. Bijvoorbeeld rond sinterklaas, kerst en oud en nieuw. Je kan dan geen 
changes of projecten uitvoeren. Dit is heel logisch, maar een project of change moet dan wel 
doorgaan vanwege het klantbelang. Als je je aan alle belangen houd in de organisatie kom je 
gewoon niet verder. Een leuk voorbeeld is een datacenter migratie waar op de oude locatie nog 
klantapplicaties draaien. Deze blijven nog maar een aantal maanden actief. Vanuit de klant wil je 
die niet migreren maar vanuit het organisatie belang moeten ze wel weg. Hiermee moet je een 
projectmanager niet belasten maar hier moet een portfolio manager betrokken worden die deze 
belangen afweegt. Soms moet die dan keuzes maken voor het projectbelang of soms een keuze 
voor een andere belang zoals de organisatie. Hiermee is het absoluut een portfolio risico. Dit zijn 
lastige keuzes. Dit moet per item bekeken worden. Mogelijk is hier wel klantdocumentatie van, van 
de changefreeze periode en de keuzes die hier over gemaakt worden. Deze worden indien ik ze kan 
vinden toegestuurd. 

Interview verslag 
(Otten, 2020) 

De respondent geeft aan dat verschillende belangen af moet wegen en dat is een 
politieke spel.  
 
Respondent; 
-Soms moet die dan keuzes maken voor het projectbelang of soms een keuze voor 
een andere belang zoals de organisatie. 
-Vanuit de klant wil je die niet migreren maar vanuit het organisatie belang 
moeten ze wel weg.  
-Hiermee moet je een projectmanager niet belasten maar hier moet een portfolio 
manager betrokken worden die deze belangen afweegt. 
 
Conclusie; Klant tevreden houden vergt politieke afwegingen. 
 
GBC  #12-F 

"Binnen mijn organisatie zijn we altijd heel rechtlijnig; het gaat om de diensten die we leveren en 
zorgen dat dat het blijft doen voor de klant. Binnen de klantorganisatie speelt dit wel.  
Zo heb ik bijvoorbeeld over afdeling meegemaakt dat verantwoordelijke zich afvragen of een 
specifieke oplossing ons wel verder ging helpen. En zo wordt je soms wel eens uitgespeelt 
tegenover de klant. Dat zij dan hun zin krijgen, wij het met de klant moeten opnemen en dat wij 
het dan ook nog eens in de schoenen geschoven krijgen. Dat risico herken ik wel dat het zich voor 
kan doen.  Bij mijn oude klant zag ik dit ook wel bij de business units. Dan wilden we aan de 
business unit leveren en dan trekken we vaak op met de ICT afdeling. Maar als de ICT afdeling in 
het nauw zit dan draaien ze zich ook nog wel eens tegen ons en dan zeggen ze dat het ons 
probleem is en niet het hunne. Dan worden wij voor het blok geplaatst terwijl ze eigenlijk zelf hun 
eigen besturing op orde zouden moeten hebben richting hun eigen interne klanten. Dat is wel iets 
wat ik vaak zie. De powerplay richting ons senior management komt dan op zodat wij geen 
tegengas kunnen geven. Dan wordt het senior niveau gebruikt. Terwijl wij altijd wel willen helpen. " 

Interview verslag 
(Otten, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 

Uit geraadpleegde bron Bron Verband met GBC 
K04: Ik heb wel een voorbeeld, dat ging tussen een IT-bedrijf en een afdeling van een organisatie. Het IT-
bedrijf wilde vooral zelfbouw hebben, omdat werkgelegenheid vasthield. Dus als je zelf bouwt heb je 
over een langere termijn de regie. Toen ik een CIO-functie had bij de afdeling, vond ik het van belang om 
dingen van de plank te kopen.  Dat gaf wel enorm veel spanning. Omdat wanneer je van de plank koopt 
heb je al vaak bewezen producten en zeker als het gaat om speciale eisen rondom de eisen van de 
afdeling, beproefd door de managers van de afdeling. Wat je dan kreeg is dat ze dan zelf gingen 
knutselen en daar werd wel de kracht misbruikt met allerlei situaties om hun zin door te krijgen.  En dat 
was wel eens heel vervelend. Dat gaf echt wel spanningen op de tent en dat maakt de beweging naar 
voren niet altijd succesvol. K04: Daar hebben we wel conflicten over gehad, ja.K04: Ik vond dit puur 
organisatie politiek. Wie had de macht, wie had het voor het zeggen, het belang dat de CIO ook in het 
bestuur wilde komen. Dat soort effecten zat erin. 

Interview verslag 
(Salamida, 2020) 

Resondent geeft aan dat;  
Met politieke beslissingen worden keuzes genomen welk product aangeschaft 
wordt.  
 
Impact op;  
Het inzetten van toekomst vaste technologie 
 
GBC  #12-I 
 

K05: Ja.  Dat zie je binnen mijn huidige organisatie volop. We zijn een fleet of companies en het 
hoofdkantoor die wil de boel centraliseren. En die landen werken tegen en dat is ook meetbaar te zien. 
Dan zul je zien dat bij een aantal landen het vijf keer zo lang duurt. K05: Het risico is dat je heel veel geld 
verbrand voor niks. Kijk, als je namelijk onduidelijk bent met je strategie en je zegt we willen een global 
company zijn maar in feite ben je een lappendeken, dan krijg je voortdurend conflicten tussen de 
mensen in de landen die niet begrijpen dat ze iets centraal moeten doen.  
K05: Nee. Ik vermoed dat veel mensen binnen dit bedrijf dit wel kunnen aankaarten. 

Interview verslag 
(Salamida, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 

K06: Ja, dit heb ik wel een paar keer meegemaakt. Dus ja, ik ga weer het voorbeeld gebruiken uit risico 7, 
want dat was een klassieke. Bij risico 7 was het de techniciteit waar het mis was gegaan. Als we kijken 
naar risico 13 dan heeft het te maken van waarom laat men het duren? Eerst had ik het over die 
governance elementen die de competentie boven moeten doen drijven (risico 10 en 11), maar soms 
wordt de governance ook gebruikt om die status quo op het schaakbord te behouden. Neem nou het 
programma uit risiconummer 7, dat was een tegenhanger van een ander programma uit een andere 
divisie. Bij het ene programma ging het over; we doen het zelf in ons bedrijf met een pakket en het 
andere programma was; we besteden het helemaal uit en we laten het doen op een systeem van een 
ander. Dus de ene was een complete transformatie en het ander was het vervangen van een bepaald 
systeem. En op het moment dat die twee methodes lopen op hetzelfde object dan wordt het ook een 
kwestie van wanneer haal je bakzeil? Wanneer is het moment om eruit te stappen? En dan kom je heel 
dicht in de buurt van 13.01 Incommensurable beliefs: a strong disagreement between groups about the 
nature of the problem and its consequent alternative solution. Want dan is het toegeven dat jij op het 
verkeerde pad zit, betekent het omarmen van de oplossing van de ander met alle consequenties van 
dien.  En ja, 13.02 Organizational politics, legendarisch natuurlijk, he? Een voorbeeld van organizational 
politics is ook systeem X versus systemen Y en Z. Dat was ook een goed voorbeeld daarvan. 13.03 
Inability of the management to look into the future; dat is niet zozeer bij deze dingen want ze zagen 
allebei hetzelfde namelijk de digitalisering van de markt. Dus deze komt heel nadrukkelijk naar voren. 
Dan is de vraag wat voor evidence zou je daarvoor willen zien? Wat denk je aan in termen van evidence 
hier? Want dit is vrij moeilijk te documenteren.  

Interview verslag 
(Salamida, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC  
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Uit geraadpleegde bron Bron Verband met GBC 
K07: Dat zie je wel gebeuren. Of het per sé bedrijfspolitiek is weet ik niet. We zijn nu bezig 
met het vervangen van een kernsysteem in een ander werelddeel. Daar zit ook een value 
chain proces in. Maar daar wordt nu ontkent door de business line manager dat het zijn 
value chain is. Dus ze willen dat niet ondersteunen vanuit een centraal systeem. Dat vind 
ik echt wel politiek.   
RS: Dus eigenlijk ook onenigheid over een oorzaak van een probleem? 
K07: Ja. En dat betekent dat wij dat systeem moeilijk uit kunnen faseren. Dat is best wel 
een probleem want dat is echt end-of-life wat er nu is.  

Interview verslag 
(Salamida, 2020) 

Er worden politieke beslissingen genomen waardoor sommige systemen niet 
uitgefaseerd worden, dit ondanks er geen ondersteuning meer gegeven wordt.  
 
 GBC  #12-D 

K08: Een heel makkelijk antwoord is hier dat als je een relatie hebt van hoofdkantoor 
naar landenkantoor. Als programmamanager stel ik mijzelf niet als vertegenwoordiger dat 
ik van het hoofdkantoor ben, maar iemand die probeert de twee bij elkaar te brengen. 
Wat je vaak merkt bij landen is dat je op een gegeven moment gedragingen ziet om hun 
macht of hun voordeel te behouden als locatie. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld 
meetings doen zonder dat je erbij bent of aparte afspraken te maken zonder dat je 
daarvan afweet, waarvan je er dan later achter komt.  Dat gebeurt wel.  
 

Interview verslag 
(Salamida, 2020) 

Er wordt geen impact gelegd GBC 

Er zijn geen interview verslagen beschikbaar. (Verheul, 2019) X 
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Bijlage II  R. Kusters - Criteria en aspecten t.b.v prototype dashboardV2 
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Bijlage III  
Informatieformulier risicocriteria en gezondheidsbeoordelingscriteria 
 
 
Beste collega,  
 
Zoals afgesproken ontvangt u hierbij de nodige informatie omtrent de interview op <datum>. 
Deze mail bevat informatie om u een beeld te geven over het onderwerp, zodat u ruim te tijd heeft om kennis te 
vergaren met betrekking tot het onderzoek, waardoor het interviewproces kan vergemakkelijkt worden.  
Met betrekking van dit interview  zijn de voorwaarden van de Open Universiteit van toepassing. Deze zijn te 
vinden op de volgende website www.ou.nl. 
 
Onderwerp; 
Door de toenemende informatietechnologie en de noodzaak naar het gebruik hiervan, is het voor vele bedrijven 
een uitdaging om IT-projecten beter te kunnen beheren en maximaal gebruik te kunnen maken van de hieraan 
verbonden economische voordelen. Een deel van die uitdaging kan worden aangepakt door “projecten goed te 
doen” en deel door "de juiste projecten uit te voeren"  (Linenberg et al., 2003). Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen Project Management en Project Portfolio Management, hierna PPM genoemd. Waar Project 
Management zich vooral concentreert op projecten goed te doen, is PPM gericht op het uitvoeren van de juiste 
projecten. Het resultaat hiervan kan afhankelijk zijn van meerdere factoren die van invloed kunnen zijn.  

Er zijn literatuurstudies verricht naar de mate van gezondheid van een portfolio (Pennypacker & Dye, 2002; 
Weill & Vitale, 1999). Dit is gebaseerd op hoe de portfolio er op dit moment voor staat. Daarnaast zijn er 
literatuurstudies verricht op de mate van risico van de portfolio (Pennypacker & Dye, 2002; Weill & Vitale, 
1999). Hiermee wordt bedoeld hoe de portfolio er in de toekomst er uit zien door variabelen die van invloed 
kunnen zijn. Op dit moment heeft er geen studie plaatsgevonden die het verband tussen deze risico´s en 
gezondheidsbeoordelingscriteria in kaart brengt. Dit onderzoek is erop gericht om het gat in de literatuur op te 
vullen. 
 
In het onderstaand tabel (links) zijn de meeste recente risico- en de definitie -criteria opgesomd.  
In de rechter tabel is de gezondheidsbeoordelingscriteria en de definitie daarvan beschreven. 
Tijden de interview wordt er gezocht naar een relatie tussen deze twee criteria, namelijk risico- en 
gezondheidsbeoordelingscriteria. 

  

http://www.ou.nl/
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Bijlage IV Informed Consent Form 
 
Informed Consent Form                             

 

Research project: <Title of the research project> 

Research team: <Names and affiliations of team members> 

• I've been briefed on the investigation. I have read the Information Letter for Participants. 
• I was given the opportunity to ask questions about the investigation.  
• I was able to think about my participation in the study.  
• I understand that I can leave the study at any time and I do not have to give a reason for doing so. 
• I consent to the use of the data collected during this study for the purpose of this scientific research 

and I may revoke this consent at any time. 
• I understand that any information I provide in relation to this study will be collected anonymously 

and will not lead back to me or to my organization. 
• I understand that the data collected will be kept securely by the Open University for 10 years.  

 
If you have read the above points and agree to participate in the research, please sign this consent form below. 

 

Signature:   
Name:    
Date:    
  
Researcher: I, the undersigned investigation responsible, declare that the person mentioned above has been 
informed of the above investigation both in writing and orally. I declare that I am willing to answer as well as 
possible any questions that may arise in relation to the research. 

 
Signature:   
Name:    
Date:    
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Bijlage V Codering interviews (samenvatting) 
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Bijlage: Conflict 
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Bijlage Communicatie 
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Bijlage Informatie 
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Bijlage Portfolio componenten 
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Bijlage Onderlinge afhankelijkheden 
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Bijlage Rollen verantwoordelijkheden en mandaten 
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71 
 

Bijlage ITPP processen en of procesuitvoering 
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Bijlage Kwaliteit van de portfoliomanager 
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Kwaliteit van de portfolio componenten manager 
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Bijlage Beschikbaarheid van middelen 
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Bijlage Stabiliteit van het personeel 
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Bijlage Organisatie politiek 
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Bijlage Management toewijding 
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Bijlage Effecitiviteit van top management 
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Bijlage Aanpassingsvermogen naar aanleiding van veranderingen 
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Bijlage Stakeholders 
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