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Abstract 

The literature shows a gap on the process and content of assessing an IT Project Portfolio. The high 
failure rate of 55% in IT projects in many organizations is a cause for concern. The purpose of this 
research is to get answers to the question what process model can be designed that stakeholders 
within IT Project Portfolio Management find useful for assessing an ITPP? As a result of this research 
an improved process model with a set of health and risk factors has been created to be assessed by 
stakeholders from various perspectives. Further research is needed to protocol the crucial role of the 
moderator in the process and to connect the model to the maturity of an organization's IT. 
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Summary  
This research focuses on answering the question: What process model can be designed that 
stakeholders within ITPPMGT find useful for assessing an ITPP? The literature shows a gap here 
while the high failure rate of 55% in IT projects in many organizations is a cause for concern.  

Previous research has been done and the results have been used as input to come up with an 
improved version of the process model together with literature research results.  

A case organization in the health sector has validated the process model in practice with three 
stakeholders. The phases of briefing, kick-off meeting, individual interview, plenary session and 
evaluation interview were successively completed. The kick-off meeting had the main objective to 
remedy an earlier shortcoming in previous research by giving extra attention to the understanding 
level of the participants.  

The main results are that the usability of the model is evaluated positively and the ease of use is 
evaluated similarly but under the condition that a good moderator is available. As researcher I have 
fulfilled this moderator role but when applied by the organization itself the moderator role will have 
to be taken up by someone else. The course of the process is extensively described in order to 
provide guidance for this role and the subsequent research.  

Organizations with an IT project portfolio can use the process model to get a better grip on the 
conditions that determine the success of their ITPP. An organization can choose to use the model as 
leverage to detect (source) causes that underlie points for improvement in the ITPP. 
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1. Introduction 

1.1. Background 
Nowadays, innovations are key to survival for many companies. As more and more innovations are 
IT enabled, the demand for IT projects increases (Frey, 2014a, 2014b). When there are several IT 
projects within an organization, they are grouped in an IT Project Portfolio (ITPP). The management 
of these ITPPs is called IT Project Portfolio Management (ITPPMGT) which can be defined as a 
continuous process to manage IT project, application, and infrastructure assets and 
their interdependencies, in order to maximize portfolio benefits, minimize risk and cost, and 
ensure alignment with organizational strategy over the long run (Kumar et al., 2008). The high failure 
rate of IT projects in many organizations is a cause for concern (Hayes, 2004). Organizations are 
insufficiently able to manage their ITPP and there is insufficient insight into the health and risks of 
the IT project portfolio. An average success rate over all the project sizes is calculated at 45% 
(Gaikema et al., 2019). The failure rate is 55%. ITPPMGT can be divided into several sequential 
phases. One key managerial tasks is assessing the current performance of a portfolio. Despite the 
importance of measuring and forecasting the performance of project portfolios, there is a paucity of 
research on this subject (Zarghami & Dumrak, 2020). This paucity is also mentioned within the IT 
domain. “There is considerable scope for additional research on integrated approaches to assessing 
the health of an IT portfolio and balancing the portfolio based on health assessment (Kumar et al., 
2008). This research provides an improved process model that can be used for the assessment of 
ITPP and that enables the participants to assess the ITPP in a way that is experienced as good 
practice and reliable and usable by an organization.  

Chapter 1 describes the subject of research and the problem definition. Chapter 2 concerns the 
scientific relevance and Chapter 3 describes the research method. 

1.2. Exploration of the topic 
I explain which definitions I use in this research. For more definitions I refer to Appendix A. 

IT project portfolio 

The definition of PMI is used: ''A portfolio refers to a collection of projects or programs and other 
work that are grouped together to facilitate effective management of that work to meet strategic 
business objectives (Institute & Institute, 2008). This has the advantage that it says something about 
the relationship between the projects and can be relevant when participants are assessing an entire 
portfolio, it indicates the scope in which they should think.  

IT project portfolio management 

(Institute & Institute, 2008) focuses on ensuring that projects and programs are reviewed to 
prioritize resource allocation, and that the management of the portfolio is consistent with and 
aligned to organizational strategies. The reviewing in this study refers to the process of assessing the 
health of the entire portfolio.  

Assessing portfolio performance 

Maizlich marks assessment as one of the phases in managing an IT portfolio (Maizlish & Handler, 
2005) and uses the current situation as a starting point. This is in line with this research. 
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Stakeholder 

Portfolio stakeholder engagement primarily deals with the stakeholders that operate at a strategic 
level (Institute, 2017).  An interesting addition comes from Civera (2019): ‘Stakeholders affect 
differently project activities and goals and so, it is necessary to adapt the management method and 
team actions to each behaviour’  (Civera & Freeman, 2019). This is a prelude to taking the context of 
an organization into account when making assessments. 

1.3. Problem statement 
The high failure rate of 55% in IT projects in many organizations is a cause for concern. There is 
considerable scope for additional research on integrated approaches to assessing the health of an IT 
portfolio and balancing the portfolio based on health assessment (Kumar et al., 2008). The portfolio 
manager performs the assessing of the current performance of a portfolio and need to be provided 
with insight and tools to do so. The purpose of this research is to contribute to these insights and 
tools at the level of process evaluation.   

1.4. Research objective and questions 
The purpose of this research is to design and validate a process model that is useful for stakeholders 
in an organization with an IT project portfolio to measure the health of this portfolio. To achieve this 
goal, the central research question must be answered.   

What process model can be designed that stakeholders within ITPPMGT find useful for assessing 
an ITPP?  

The subquestions are: 

1. In which parts of the process models applied in previous research for the assessment of 
ITPPs can improvements be made and what arguments can be put forward for this? 

2. What process for assessing an ITPP can we deduce from the literature? 
3. Is the improved designed process model and supporting tooling perceived by practitioners 

as useful, understandable and manageable? 
4. What points for improvement do practitioners see?  

Answering the sub questions 1 and 2 will in combination lead to an improved process model. Sub 
questions 3 and 4 will be answered in the validation of the process model at a research organization.  

1.6  Motivation/relevance  
Although there exists some relevant literature, good reference models regarding portfolio health, 
portfolio risk and effective governance structures are not thick on the ground. In literature a 
validated process model for assessing an ITPP cannot be found. So we decided to design and validate 
such a model. This research provides an improved process model that can be used for the 
assessment of ITPP and focuses in particular on the process model that enables the participants in 
an ITPP to assess the ITPP in a way that is experienced as good practice and reliable and usable.  

1.5. Main lines of approach 
The conceptual research model roughly outlines the structure of the research. 
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Figure 1- Conceptual research model 

The research question will be divided into sub questions for five students. Each student will answer 
his/her sub-question separately. Next, the five different parts of the process model will be combined 
into one reference model. After this, each student will separately validate this reference model in 
practice. 
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2. Theoretical framework 

2.1. Research approach 

2.1.1 Research approach research question 1 
Research question 1: In which parts of the process models applied in previous research for the 
assessment of ITPPs can improvements be made and what arguments can be put forward for this? 
Data required to answer the research question: The graduation papers of the previous students 
(Michel, Schoeman, and Muradin, 2012). Also required are the underlying minutes made during the 
conduct of the assessment.  
Search method: I have put the parts of the previous studies that concern the method of approach 
next to each other and made an excel table of these on the variables that were assessed. I then 
placed the appendices containing the transcripts, summary, coding and categorization, which 
provide a more detailed underlying foundation for the findings recorded in the reports, next to this 
table and assessed for myself whether I thought the researchers' representation was correct and 
complete. Where I have a different opinion or find a comment necessary, I have added it. The result 
are recommendations for a improved process model.    

2.1.2 Research approach research question 2 
There are 4 criteria that have been applied in the research strategy:  

1. The paper belongs to the academic category and is peer reviewed and is inside the database 
of the OU portal and free available. 

2. The topic must fall within the scope of assessing project portfolios.  This ensures that the 
article is relevant to answering the research question.  

3. Article written after the year 2010. Articles written longer ago may contain insights that are 
outdated and in addition, earlier works are generally included in the latest research.  

4. An English version of the paper is available to prevent misinterpretation of the text. 

The steps I follow in the literature review are: 
Step 1 I scanned the title and the short description for a match with the 4 criteria mentioned. 

Step 2 I read the abstract of the articles that matched the criteria. 

Step 3 I scanned the full text of the articles that also matched the data sought in the abstract for a 
possible process model. 

Step 4 I applied backward snowballing to these articles if it appeared from the text of the article 
that an assessment model was mentioned in the referenced article. 

Step 5 If there was an affirmative match there as well, I critically reviewed the entire article in more 
detail and, if the content was relevant enough, added it to useful articles for the study. 

Step 6 To these articles, if a usable assessment model is mentioned in the text of the article, I also 
applied forward snowballing.  
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Research question 2: What process for assessing an ITPP can we deduce from the literature? 
Data required to answer the research question: The topic must fall within the scope of assessing 
project portfolios. Synonyms or similar content are also sufficient. 
Search method, search terms: I used a combination of search methods. During the orientation on 
the subject, I came across a number of interesting articles that fall within the scope. I also applied a 
search queries and have used articles that have been exchanged in the study group. Query: 
''monitoring process'' AND ''portfolio management''. On all obtained articles I have applied the steps 
I follow in the literature review.  
Literature found  in section 2.2.2. there is a table showing the number of articles found and the 
number used in the study.  

2.2. Implementation 

2.2.1 Implementation research question 1 
The central question in the previous studies is ''Using what dashboard can organizations measure 
the health of their IT Project Portfolio?'' The three researchers used a method to answer this 
question. This method has been applied within a single case study.  

The framework in which they worked can be outlined with the following variables: 

1. Who are the participants from the case organization who tested the dashboard?  
2. Process steps followed by the researchers to obtain substantive results. 
3. Time the participants had to spend participating. 
4. Findings that the three researchers themselves distilled from the answers obtained from the 

participants on the topics of usability, usefulness and understandability. 

I fill in the variables and add a fifth variable: 

5. My compilation of the findings in the three previous studies. The ordering of this variable is 
shown in Table 1.   

Table 1- Compilation of findings in previous studies  

 Arguments in favour of 
the process model. 

Arguments against the 
process model. 

Recommendations for 
improvement of the 
process model. 

Usability the most common 
arguments 

the most common 
arguments 

the most frequently 
mentioned 
recommendations 

Usefulness the most common 
arguments 

the most common 
arguments 

the most frequently 
mentioned 
recommendations 

Comprehensibility the most common 
arguments 

the most common 
arguments 

the most frequently 
mentioned 
recommendations 

Then I give my recommendations on the elements where improvements can be made and the 
arguments that can be made for them. The parts of the process model mentioned in favour are not 
part of the recommendations, only the improvements.  
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2.2.2 Implementation research question 2 
When compiling the queries, it turned out that there were many articles that related to ''project 
portfolio'' and ''assessing'', but that these mostly concerned a more technical and statistical 
approach to assessment. I did not find an article in which the model for doing this is central. An 
overview of the search results and the findings per assessment step can be found in Appendix B. 
Table 2 shows the quantitative results of the search strategy.  

Table 2 - Quantitative results of the search strategy 

 

2.3 Results and conclusions 

2.3.1 Results and conclusions research question 1 
I have not assessed the quality of the ordering of the results of the empirical test. I have taken the 
output as a given. Matters that I have noticed in previous studies are included in Appendix C. The 
findings of the previous researchers are summarized in Appendix D. The results on the first three of 
the five variables as mentioned in section 2.2.1 are elaborated in Appendix E. Appendix F contains 
the operationalization of the concepts. The observation reports and the respondents' answers were 
categorised according to the three quality criteria used in previous research. Appendix G contains 
the responses at the category level of the stakeholders. My compilation of the findings, the fifth 
variable in the 3 previous studies, is included in table 3. 

Table 3 - Compilation of my findings  

 Arguments in favour of 
the process model. 

Arguments against the 
process model. 

Recommendations for 
improvement of the 
process model. 

Usability 1. The process model is 
in principle universally 
applicable within 
organizations.                       
2. Because participants 
first form their own 
opinions and then 
discuss these in the 
group, a balanced 
picture emerges. 

1. The process model in 
its current form is not 
sufficiently tailored to 
the circumstances of 
the user organization.                        
2. It is a very extensive 
process model and 
takes a long time to 
deal with. 

1. Application of the 
model should be short-
cycle and several times 
in a row. In this way, 
you can see whether 
the improvements have 
been successful.                                
2. The entire IV/IT 
portfolio board should 
participate in this 
process model. 

Source of literature Number of items made available Number of items used in research

Articles obtained from orientation phase 8 2

Query : 'monitoring process’ AND ‘portfolio 
management’

68 5

Articles exchanged in study group 2 1
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Usefulness 1. The goal is reached 
with this process 
model.                              

2. It makes sense to 
first form an opinion 
yourself and then 
discuss it in the group. 

No counterarguments. No recommendations. 

Comprehensibility 1. The process model 
can be used by many 
people, it is not 
complicated.                             
2. Despite large 
differences, users still 
manage to arrive at a 
joint score. 

1. Interpretation of the 
questions may differ 
among participants 
which may also lead to 
group discussion about 
what is being asked.                
2. There is overlap in 
the questions. 

1. Make it clearer in the 
instruction beforehand 
that it is the current 
situation that is being 
assessed and not the 
future situation that is 
desired.                                    
2. Evaluating the 
dashboard 
questionnaire and 
adapting it can be 
useful. 

 
I make four recommendations on the elements of the process model: 

1. Shorten the lead time of the process model.  
2. Ensure an equal interpretation of the questions answered individually by the participants 

and avoid unambiguity. 
3. Make the written instruction smarter by naming the requested perspective. 
4. As a researcher, do not decide which participants from the organization should participate, 

but leave this answer with the case organization itself.  

2.3.2 Results and conclusions research question 2 
Previous studies have been based on Kusters' process model (Heemstra & Kusters, 1996). The 
process models of Keizer (Keizera et al., 2002) and Piloneta (Díaz-Piloneta et al., 2021) are compared 
with this. The elaboration is in Appendix H where the similar process steps have been given the same 
color. Both authors describe the way in which a portfolio assessment can be carried out. Piloneta's 
(2021) model lacks a process description for several process steps. Keizer (2002) on the other hand, 
is detailed in his elaboration and Heemstra and Kusters (1996) are in the middle.   

The similarities between the three models are the selection of the right elements, the drawing up of 
a final list and the execution of the assessment itself. A difference is in the preparation; Piloneta 
(2021), for instance, does not pay attention to a kick-off meeting and selection of stakeholders. 
Another difference is the way in which a final list is arrived at. Piloneta (2021) deals with this in four 
process steps, Keizer in three and Heemstra (1996) in one. Keizer (2002) applied the model to a 
multinational. In this research, the plenary session already takes up one day and the preceding steps 
involve 10 to 20 participants. This makes it a time-consuming method which, in view of previous 
findings, is not suitable in its entirety.  
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The recommendations from previous research (section 2.3.1) have been incorporated into the 
improved process model and some of them are also confirmed in the literature.  

Shorten the lead time of the process model is also cited by Stettina (Stettina & Hörz, 2015) and 
Piloneta (2021). Piloneta (2021) talks about the frequency of assessment within an Agile work 
environment.  ’Agile methods stimulate collaboration on project level through recurring routines, 
however, they make frequent collaboration also more necessary on portfolio level. If project teams 
can deliver intermediate results more frequently, they neutrally need to receive more frequent 
feedback on what they should deliver next’. Stettina (2015) ‘..keep peace in the portfolio process…”, 
says manager’. Stettina (2015) and Piloneta (2021) talk about assessment that seems to mix up the 
assessment of portfolio content and governance. The essence is that pace affects the portfolio and its 
health. Piloneta (2021) indicates a direction of 5 hours for the process: ‘ The conclusion is by a 5-h 
sessions ‘’it does not involve a lot of time and can be repeated in any link of the organization‘.  

Time limitation is challenging because the other recommendations require more attention and time 
from the organization. In the model, assuming three stakeholders, the total time investment, 
excluding the initial briefing and the assessment evaluation, is 4 hours per stakeholder. Including the 
assessment of the process model, it is 0.75h more and for the Project Portfolio Manager himself 
1.25h more. I advise not to discuss the entire dashboard but rather an integral cut-out that can be 
fitted into 0.75h timeboxed plenary session. In this way, the other steps remain the same but the 
exclusive time is shortened to a net 3.25 hours instead of 4 hours. Letter A marks the time 
investment. 

Ensuring an equal interpretation of the questions answered individually by the participants and 
avoiding unambiguity requires personal attention to the participants. In the kick-off meeting and 
also during the individual interview about the dashboard. The assessment perspective is explained as 
well as the elements. Questions can be asked at both moments. Letter B marks this application.  

Make the written instruction smarter by naming the requested perspective is included in the oral 
instruction in the kick-off meeting. Letter C marks this application. I take over the pitch per element 
that Piloneta (2021) suggests, with the researcher taking on this task (letter B) as well as the 
opportunity to ask questions to the organizer (letter B) as Keizer (2002) also follows. As a researcher, 
do not determine which participants from the organization should participate, but leave this answer 
to the case organization itself was decided in the step initial briefing and marked with letter E. Wu 
(Wu et al., 2017) states that 'it is true that the less structured knowledge an actor has, the more 
random and inconsistent his/her response to complex decision will be. Without possessing critical 
information, one will be mentally constrained to develop consistent reasoning for a 'rational 
decision'. Rational judgement, knowledge and personal experience are highly correlated'. This 
confirms the importance of paying extra attention to the selection of stakeholders in advance and of 
providing good information to the selected stakeholders. The assessment at governance level of the 
ITPP requires conceptual thinking skills and the ability to switch off from management level. As a 
researcher, explain well the difference between governance and management and let the 
organization make its own choice.  

A generic observation from previous research is that the process model in its current form is not 
sufficiently tailored to the circumstances of the user organization. In this research, the circumstances 
of the organization have not been investigated further in terms of theory and are not part of the 
empirical research. De Bruin (De Bruin et al., 2005) recommends focusing the design of the model 
turning around the needs of the intended audience. He pleads for a process model that "can be 
applied to varying organizational structures and needs". In the assessment evaluation, the 
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researcher includes this question as an exploratory open question: ''which part of the process we 
went through in evaluating the health of your ITPP should give more room to make it suitable for 
multiple types of organization?''. The answers run with the analysis.  

The improved process model consists of the main phases preparation, localization and execution 
with a total of 5 process steps. For the current study, an initial briefing before execution and an 
evaluation after execution are added, with a total of 7 process steps. The model as used without the 
research by an organization can be found in Appendix I. The actors per process step and the actions 
and time expenditure are listed.  

 

Figure 2 - Improved process model 

2.4 Objective of the follow-up research 
The follow-up research is on the part of the process model that it is re-evaluated and whether the 
improvements made have improved the problems with the previous version. Recommendations for 
further research will then follow. 
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3. Methodology 

3.1. Conceptual design: select the research method(s) 
The aim of the empirical research is twofold, namely to compile the reference model and to validate 
it in practice.  

The method chosen with the reference model as output is structured and takes place under the 
direction of Drs. Ruud Wissenburg RE EMITA and Prof. dr. Rob Kusters. In two separate study groups, 
five sub-studies were worked out each. In order to be able to provide good input during the session, 
each student will study the design of the counterpart from the other study group beforehand. Each 
student presents his or her sub-study design in 5 to 10 minutes. It will be checked if the reasoning of 
the individual student is correct, to prevent the individual bias of the student. In this way, there is 
intersubjectivity. Two designs are available for each sub-topic and in an interactive group discussion, 
the advantages and disadvantages of each design are mapped out. This is done first on the sub-topic 
and after all five sub-designs have been discussed, the integral test is done and there remain 
building blocks that together form the reference model.  

The validation of the reference model is done by means of qualitative research. It involves the 
collection of data and the analysis of data. We do not want practitioners' opinions on our design, but 
we want their well-founded opinions based on experiences with the use of our design. This 
information is not readily available and thus will have to created/generated. This creation will be 
done in a real life setting when observing and discussing the usage of the dashboard.  

The research is carried out with a single case study. Hevner (Hevner et al., 2004) describe the case 
study as the most appropriate design evaluation method in an observational research project and 
preferred when ´why´ and ´how´ questions are being asked about a contemporary set of events over 
which the investigator has little or no control (Yin, 2018). In addition, a case study is recommended if 
the phenomenon of interest is not well understood. In the case of this research, this is the desire to 
better understand how to measure the health of an ITPP. Also, this research is aimed at illuminating 
decisions, more specifically in this case 'how are decisions implemented, how is the measurement of 
the health of an ITPP handled? Other methods such as experimentation, archival research, 
ethnography, action research, grounded theory and narrative inquiry were not chosen because they 
are not or less suitable for achieving our research objective of testing the usability, usefulness and 
comprehensibility of the designed process model in a practical situation. Also, there is less 
exploratory evidence to be obtained from these methods with respect to the how and why of a 
finding than from applying a single case study. The advantages and disadvantages of these research 
methods are elaborated in Appendix I. 

The purpose of the case study is exploratory. The research uses a deductive approach, using 
theoretical propositions to test the applicability in the case study, to build and verify explanation 
(Saunders et al., 2003). A single case is chosen for the design because it is a unique case. A point of 
attention is the selection of a case and the gathering of sufficient knowledge and context to be able 
to assess whether this case is suitable to carry out the research. Understanding context is 
fundamental to case study research (Saunders et al., 2003). The entire research is conducted with 
multiple cases but each student serves one case and therefore a multiple case design is not 
applicable. Looking at Yin, it is also a holistic case study because the case is considered as a whole in 
this research and there are no embedded units that are examined (Aberdeen, 2013). Another 
method is a longitudinal experiment in which several organizations are followed over a longer period 
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of time in their user experience with the reference model. However, given the limiting factor of time 
in this thesis research, this is not an option. 

3.2. Technical design: elaboration of the method 
On the basis of purposive sampling, I search for a suitable case to investigate the problem at hand. 
The criteria for judging a case as suitable are: 

- It concerns an organization with multiple IT projects that together are managed as an IT 
Project Portfolio. A company which just started will not give enough insight and provide 
meaningful data for this research.  

- The stakeholders collectively cover multiple perspectives in the approach to the ITPP. This is 
necessary because the concepts of useful, understandable and manageable apply to the 
model and are more powerful if scored well from multiple perspectives. The chance that the 
model will also be useful for other organizations is thus increased.  

- The stakeholders are selected by the organization itself after the initial briefing.  
- The stakeholders possess the appropriate conceptual and analytical thinking skills. This is 

necessary because the study deals with the governance of the ITPP and not with the 
substantive projects in the portfolio. The minimum education should be HBO level and two 
years actively involved in an ITPPMGT.  
 

The survey, the interviews and the group session form the heart of the data collection technique. In 
the process model, individual interviews are held in the process step Assessment localization. These 
are semi-structured in nature as there is room for questions and explanations but the structure is 
the question and a score. The other aim is to ensure that the stakeholder's perspective is the right 
one and that the stakeholder interprets the question correctly. An individual approach allows the 
researcher to concentrate fully on the interviewee and the interviewee is not influenced by other 
answers from the other stakeholders.  

In the process model, a plenary session is held during the Assessment execution process step. This 
form is suitable for discussing differences of opinion and for perpetuating a shared view. Doing this 
together increases internal validity.  

In the last process step process model assessment evaluation was chosen to have people fill in a 
survey set up with the TAM method and then discuss it in an individual interview. A survey will be 
used to get an overview of the ideas and opinions of the stakeholders. This survey can help guide the 
semi-structured interview to better understand the interviewee.  

The survey will be based on the TAM method (Silva, 2015). This method is empirically validated in 
previous literature. The TAM-questions will be answered on a Likert scale from one to seven    
Ranging from likely to unlikely, and are elaborated in Appendix J. The operationalizing 
"comprehensibility" is not part of the questions. This should be taken into account in the analysis.  

The individual interview is semi-structured. In combination with the survey, it offers the opportunity 
to discuss the arguments of the stakeholders in the answers.  An outlier in the TAM results from the 
survey will be further discussed during the semi-structured interview. The interviewer will ask the 
interviewee during the interview for further explanation and argumentation of their answers. To 
gain more insight into their answers, questions such as: "Why did you give that answer? Can you 
explain it in more detail?". This option is not possible in a structured interview and an unstructured 
interview would make the survey redundant.  
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3.3. Data analysis 
In the process step Assessment localization, individual interviews are held with the stakeholders. 
These are recorded and then transcribed so that the findings remain close to reality. Saunders 
(Saunders et al., 2003) indicates that one is not only interested in what the participants say, but also 
in how they say it'. An image recording rather than just an audio recording is therefore required. The 
resulting analysis is done through coding, a process in which data is labelled using a code that 
symbolizes or summarizes the meaning of that data (Saunders et al., 2003) thereby establishing a 
link between the empirics and the conceptual model. This means that first so-called codes or 
relevant topics are extracted from the interviews. Then overlapping topics between the interviews 
are added and the observations made during the interviews are added. The starting point is that a 
subject is relevant when the interviewee provides an explanation of the survey question. These are 
then categorized into groups: usefulness and ease of use (similar to the TAM survey questions). The 
result is an information matrix with categorization of subjects.  

In the process step Assessment execution a plenary session takes place with the stakeholders. This 
session is also recorded so that the researcher can concentrate on the conversation and work out 
the minutes later. The observations are recorded during the session as much as possible. The 
resulting analysis is done through coding. The draft report is presented to the participants for 
validation and adjusted where necessary.  

The conclusions and recommendations from the individual and plenary sessions are supplemented 
by the analysis of the input on the TAM survey that takes place in the last process step. Here, the 
completed score will be asked in an interview and the partial research questions 3 and 4 will be 
answered, namely (3) Is the improved designed process model and supporting tooling perceived by 
practitioners as useful, understandable and manageable? and (4) What points for improvement do 
practitioners see? 

The analysis of previous studies in which a process model has been validated in practice has led to 
insight into arguments for and against the process model and recommendations for improvement, 
which have been put forward by participants from research organizations. These have each been 
assigned to the categories usability, usefulness, comprehensibility. The arguments were divided by 
previous researchers into usability and usefulness where in the evaluation of the process model of 
this research with TAM survey questions only usefulness was used of these two.  

3.4. Reflection regarding validity, reliability and ethical aspects 
A valid and reliable research approach is needed to get consistent and correct results. The construct 
validity, the internal and external validity are part of the validity concept. I define the concepts and 
identify the measures to secure the dimensions.  

Reliability  

Yin (Aberdeen, 2013) describes reliability - in the context of case studies - as ‘demonstrating that the 
operations of a study - such as the data collection procedures can be repeated, with the same 
results’.  

- Interviews will be carried out in semi-structure form, to ensure the same questions are used 
to discuss the same topics.  

- Asking only those questions that respondents may know the answer to or issues that they 
care about, by avoiding ambiguous items in your measures; the participants in the study are 
all involved in the ITPP.  
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- Simplifying the wording in your indicators so that they are not misinterpreted by some 
respondents; The interpretation of the questions in the survey will receive extra attention 
following the findings and recommendations of previous researchers in this regard.  

Construct validity  

Gibbert and Ruigrok (Gibbert & Ruigrok, 2010) describe construct validity as ‘the extent to which a 
study investigates what it claims to investigate, that is, to the extent to which a procedure leads to 
accurate observation of reality’.  

- The survey questions are sent to the respondents in advance, so that any uncertainties can 
be clarified in time. We use a scientifically validated questionnaire (derived from TAM 
methodology).  

- Use multiple sources of evidence (triangulation); Our own observations during the use of the 
model are supplemented by the interviews with the stakeholders. We interview several 
stakeholders and they also have different roles, which helps with triangulation.  

- The case study uses a design to collect the data and use it in practice. This design and the 
way it is applied is described methodically. 

Internal validity  

Merriam (Merriam, 1998) describes internal validity shortly as ‘Internal validity asks the question: 
How congruent are one’s findings with reality?’. 

- All interviews will be analysed to find patterns, similarities, and differences in answers given. 
- Triangulation to reduce effect of investigator bias; I submit the first analysis of the research 

results to the research participants for validation. I incorporate the reactions in the final analysis.  

External validity  

Yin (Aberdeen, 2013) describes external validity —in the context of case studies — as ‘establishing 
the domain to which a study’s findings can be generalized’. Yin also accepts the validity of results 
from a few, or even a single case study.  

- Use replication logic in multiple case studies; the research is part of a set of case studies 
carried out by fellow students. By comparing these studies, a statement about external 
validity can be made. 

- Use theory in single case studies; the use of peer-reviewed scientific articles. 

Ethical aspects  

Before the research starts, the case organization signs an information letter explaining several 
aspects of the research. This letter states the advantages and disadvantages of participation and that 
participation is voluntary. The use and storage of the data and confidentiality are explained as well 
as the duration of data storage and the possibility to request more information about this from the 
Authority for the Protection of Personal Data. In addition, it will be made clear to the participants in 
the study that there is no question of assessing their personal performance or the performance of 
the ITPP. They will also be informed that they may stop their participation at any time and that 
answers may be refused. Their name may remain anonymous, but the job title is important to use. 
The interactive sessions will be recorded if permission is given.  



14 
 

4. Results 
Part one of this chapter describes the creation of the definitive process model and part two the 
testing of it in practice. 

4.1. Composing process model 
The conduct of the literature review leads to answers to the sub-questions: 

- In which parts of the process models applied in previous research for the assessment of 
ITPPs can improvements be made and what arguments can be put forward for this? (sub-
question 1)   

- What process for assessing an ITPP can we deduce from the literature? (sub-question 2)   

Together, the answers to these sub-questions provided the input for the improved design of the 
process model. The designed process model was fed into design sessions leading to a final model. 

4.1.1. Implementation 
The final design of the process model that is being validated in practice at the case organization 
involves a composite of also other sub-designs that other students worked on. The dashboard with 
health and risk factors and their definitions, the improvement measures and prioritization, and the 
TAM questionnaire for evaluating use were the other sub-designs in addition to my own sub-design, 
the process model. Pace and continuity of researchers did not run in parallel in the preliminary 
phase of graduation which caused knowledge and survival on other sub-designs to lag behind. The 
TAM questionnaire was suggested by the thesis supervisors. This was originally a sub-design for two 
students, but they dropped out early.  

In two design sessions under the direction of Drs. Ruud Wissenburg RE EMITA and Prof. Dr. Rob 
Kusters the final process model was developed.  

The first session was four hours long and took place on February 18, 2022. Prof. Dr. Rob Kusters 
started with the two sub-designs of the process model and gave his first view on this. The students 
who were responsible for these sub-designs presented arguments for their choices and discussed 
these with the moderator and partly with each other. Partly this led to a common picture to be 
adjusted and partly the moderator gave his wish in this. The students had the task of processing the 
agreed action points. The Excel dashboard designed by the thesis supervisors was shown and 
explained. Discussion arose about the question whether we filled in the points for improvement 
from previous research with the design of the process model and dashboard. There were no doubts 
about this among the graduate supervisors, but there were doubts among some students. The sub-
designs of the measures and prioritization combined with assessment of feasibility, effectiveness 
and acceptance were completed. The evaluation phase was discussed and the value of the 
explanations and underlying arguments for the TAM scores. The safeguarding of anonymity was 
emphasized and the need to adhere to legislation around personal data and the resulting limitations 
of automated transcribing. Finally, the proposed approach to coding and categorization was 
explained. The session ended with the confirmation of the agreements made. In mutual email 
exchanges the following week between the student group and the supervisors, the expectation was 
that in the second session the overall process model could be established.  

The second session was 1.25 hours long and took place on March 3, 2022. The moderator started 
with the process model and the adjustments after the first design session were explained by the 
students. It was emphasized that creating the right atmosphere and good interview techniques with 
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the participating stakeholders are important in order to ensure the reliability of the information 
obtained. Furthermore, it was advised by the moderator that the health factors should be addressed 
first and then the risk factors that previous research has shown that the health factors require a 
relatively lower level of understanding from stakeholders than the risk factors and that the number 
to be discussed in total is also lower than the risk factors. Given the time available, the measures 
cannot be tested in detail on the issues of acceptability, effectiveness and feasibility. It is agreed to 
ask the general question ''does this measure meet these three characteristics''. Finally, it is 
recommended that at the end of the plenary session the question be asked whether any factor is 
missed. If this were the case then it could be added and discussed if time permits and otherwise 
added to a subsequent round of assessment by the organization. It is indicated that the purpose of 
the validation in the case study is the acceptance of the process model and not the final scores of 
the factors. The session concludes with comments from the students on the definitions and 
descriptions of the factors. These are refined in mutual email exchanges the following week. The 
process model is also refined with final points.  

In practice, the implementation to arrive at the process model to be validated was different in some 
respects than in section 3.1 where the method of conceptual design was elaborated. In the 
preparation, students were provided with short text sections of the elaborations of the different 
sub-designs. The opportunity to fathom the build-up to the shared results was not entirely there. 
Participating in the discussion in the design sessions about these other sub-designs was therefore 
difficult. Presenting one's own sub-design was done in a few minutes for some of the designs. The 
student was hardly challenged by fellow students on content but was challenged on parts by the 
moderator. In the discussion, advantages and disadvantages of choices were pointed out. The 
building blocks that remained were the process model, the dashboard in Excel and the semantic 
questioning of the factors that fill the dashboard. The integral test took place through email traffic in 
the design group where there is no final validation of agreement with each student and the final 
determination of the process model model by the thesis supervisor was done by placing final 
marked documents on Surfdrive on March 9, 2022.  

4.1.2. Result composing process model 
Appendix K contains the final process model. This includes both the model for the researcher and 
also the model for an organization that wishes to use the model without a researcher. Also included 
is an outline for the presentation by the researcher to the research organization to provide 
additional assurance of understanding. The deviations from the improved process model (for the 
researcher) as included in section 2.3.2 (Figure 2) are listed in Table 4. 
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Table 4 - Deviations process model after two design sessions  

 Improved process model (section 2.3.2 
figure 2) 

Definitive process model 

phase name 
and number 
of process 
steps  

Procesmodel assessment preparation (2) 
Assessment lokalisation (2) 
Assessment execution (1) 
Procesmodel assessment evaluation (2) 

Changed to: 
Assessment preparation (2) 
Assessment execution (4) 
Assessment evaluation (1) 

process step Kick-off meeting Changed to: 
Written information set OR 
Kick-off meeting 

Send survey assessment process model to 
stakeholders and return received survey. 

Changed to: verwijderd. 
Survey is not given out until 
last interview 'assessment 
evaluation'. 

 Added: compile and send to 
participants report plenary 
session (6) 

actors Researcher Researcher/ Facilitator 
actions concise extended and numbering 

handling order 
legend none available 

 

The change in phase naming and compression of the number of process steps is a change that was 
found to be more logical and manageable in the design sessions. The addition of a choice between a 
written information set or a kick-off meeting is the result of the factor of available time that students 
were told from their already selected case organizations. The kick-off meeting option arose from the 
analysis of previous studies in which understanding the questions and the process came out as areas 
for improvement. Sending out the TAM survey in advance was not included in the model for reasons 
of understanding among the participants of the subject matter. In this final model, this 
understanding could become even less because risk factors are now included in addition to health 
factors. To avoid information overload, the TAM questionnaire is handed out during the evaluation 
interview and explained where necessary. Sending the results from the plenary session has been 
added; this step was not previously included because it was implicitly assumed that this would be 
done. The researcher is also a facilitator and has a dual role. Actions are more specified and where 
relevant placed in an order of execution. Finally, a legend has been added.  

Appendix L contains an anonymized excerpt from the tool consisting of the results tab, a tab with 
one of the health factors and a tab with one of the risk factors. Based on the other partial designs, 
an Excel sheet was designed containing a tab for each health and risk factor for registering the 
scores and proposed and selected improvement measures, and a results tab with an overview of the 
scores of the factors as a result of the design sessions. Also, the naming and definitions of the factors 
have been worded more consistently, without changing the meaning of the factors. The results tab 
also includes, as a deviation from the established dashboard, the content of the selected measure 
and the responsible actor. 
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4.2. Empirical test 
The validation of the process model at the research organization leads to answers to the sub-
questions: 

- Is the improved designed process model and supporting tooling perceived by practitioners 
as useful, understandable and manageable? (sub-question 3) 

- What points for improvement do practitioners see? (sub-question 4) 

4.2.1. Organization and participants 
For the validation of the process model, a case organization was selected. Section 3.2 lists the 
criteria for judging a case and its participants as suitable:   

1. It concerns an organization with multiple IT projects that together are managed as an IT 
Project Portfolio.  

2. The stakeholders collectively cover multiple perspectives in the approach to the ITPP.  
3. The stakeholders are selected by the organization itself after the initial briefing.  
4. The stakeholders possess the appropriate conceptual and analytical thinking skills. This is 

necessary because the study deals with the governance of the ITPP and not with the 
substantive projects in the portfolio. The minimum education should be HBO level and two 
years actively involved in an ITPPMGT. 
 

A healthcare organization in North Brabant met the first requirement and was thus selected for this 
research. In the first phase of this research the Manager ICTM, also IT Project Portfolio Manager, 
used the requirements to select two other stakeholders in addition to their own participation. One 
stakeholder is part of the Management Team and is also the largest "customer" within the ITPP and 
the other stakeholder fulfills a leadership role within multiple projects within the ITPP, thus covering 
the supply side. The ITPPM has 46 IT projects in the ITPP under his functional line responsibility. The 
minimum HBO level is achieved at all three stakeholders. For one stakeholder the required two years 
of involvement is less, namely one and a half years. An alternative MT member was available but 
then the close involvement with the ITPP would not be there. The choice was made to give more 
weight to the involvement as a selection criterion. To ensure the anonymity of these participants, 
their names have been replaced by abbreviations of the job titles. The IT Project Portfolio Manager is 
referred to as ITPPM, the stakeholder from the MT, the Sector Manager is referred to as SM and the 
Project Manager as PM.  

4.2.2. Implementation of empirical test 
The course of the process is described.   

Phase: Assessment preparation 

Process step 1 – Initial briefing case organization (March 8, 2022; 1.5 hours, physical)  

Prior to this appointment with the ITPPM, I sent an email that included a powerpoint explaining the 
study, the OU information letter, and the informed consent. During the appointment, I guided the 
ITPPM through the process and answered questions. The dashboard and factors were walked 
through and the first localization took place. Asked for clarification on the health factor 'Agile'. 
Among the risk factors, 'Portfolio components', 'Quality of portfolio component manager'' and 'ITPP 
processes and or process execution' were not recognized. Also, the risk factors, 'Availability of 
resources' and 'Adaptability in response to change' were perceived as duplicative with the health 



18 
 

factors. These factors were removed. The risk factor 'Roles, responsibilities and mandates' was also 
removed because it was interpreted similarly with the 'stakeholders' factor. In the interviews and 
plenary session, it appeared that the participants correctly meant to talk about governance in terms 
of roles, responsibilities, and mandates and did so in terms of content but under the stakeholders 
factor. The health factors were quickly recognized as opposed to the risk factors. The briefing went 
off without hick-ups.  

Process step 2B - Kick-off meeting (March 14, 2022; 1.5 hours, physical) 

The extensive detailed definitions and operationalizations of the factors were made available to me 
by the thesis supervisor upon request. In practice, in the explanation of the factors in the localization 
rounds, this elaboration was not very useful because it contained various operationalizations that 
did not give an unambiguous picture. I solved this by using my personal professional background to 
explain a large part of the factors by means of an extra column with a 'short explanation' (Table 5)  

Table 5 - excerpt presentation Kick-off meeting focusing on understanding factors 

 

Prior to the meeting, the ITPPM received the presentation. I did not send the information to the 
other participants beforehand because I thought it was important to give them a comfortable feeling 
during the kick-off and the first confrontation with the subject matter. Because of the physical 
setting, I was able to anticipate non-verbal reactions from the three participants and test whether 
the explanation was clear. I noted down ambiguities about factors so that I could give them extra 
attention in the individual interviews. A second localization round was completed with this. The 
participants indicated that they found the explanation clear and, in their own words, would not have 
understood it as they had received a written information set. The scheduled time was met. 
Afterwards, as the researcher, I sent the participants a modified presentation (see Appendix M) that 
included the identified health and risk factors. The kick-off meeting went off without any hick-ups.  

Phase: Assessment execution 

Process step 3 - Individual interviewing of participants (March 23 and 30, 2022; 1.25 hours, physical) 

No prior information was sent to the participants. I recorded the interview with a voice recorder and 
displayed on a screen the health factors worksheet and then the risk factors worksheet. I entered 
the score directly. For the health factors, I read up on the factor and the definition. The first question 
was to rate the factor and the second question was how important the participant thought this 
factor was. Then I asked for the explanation. For the risk factors, I also read up on the factor and the 
definition but the first question was whether the problem was already present. If the problem was 
already playing the follow-up question was what is the effect on the ITPP. If the problem was not in 
play the follow-up question was how likely is it that this risk will occur and then how great is the 
effect if this risk occurs. Finally, I asked for the explanation of the score given. After all 20 factors 
were covered, I provided a summary picture of health and risk. I asked if the participant agreed with 
this summary and wanted to add anything else. The scheduled time was met and everything was 
covered. After processing the audio recordings, I sent the result to each participant individually with 
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a request for validation. On one detail they agreed with the content. It was striking that all 10 health 
factors were scored 21 times as important, 8 times as indispensable and once as fairly important. 
The risk factors also scored with minimal effect of existence or emergence on the ITPP with 8 times 
medium effect, 18 times large effect and 3 times very large effect. Appendix N contains an 
anonymized interview report in Excel which is also the format that guided the interview. All 
interviews were conducted without hick-ups.  

Process step 4 – Compile and send to participants; Input plenary sessions  

I have organized the three interview results into one summary and analyzed them. In Table 5, the 
scores are divided into the categories of "predominantly positive judgment," "predominantly 
negative judgment," and "varying scores. The predominantly positive scored factors were not 
selected for discussion as it does not add value on the improvement of the ITPP. The category 
'predominantly negative' gives rise to improvement measures and the category 'divergent scores' 
gives rise to sharing the different perspectives of the participants and arriving at a shared picture 
and possible improvement measures. This leaves 7 health factors and 9 risk factors (Table 6). To 
reduce this number, we looked at the importance and the effect that was scored for the factors. This 
showed that no reduction was possible in both areas as the 7 health factors were all scored as 
minimally 'important' and the risk factors were mainly scored as 'large effect' (see phase 3). 
Subsequently, as a researcher, I assessed the explanations of the factors and arrived at 4 health 
factors and 4 risk factors. Factors that can be seen as a consequence of another factor, such as the 
health factor employee satisfaction with the explanation of dissatisfied employees, I did not select 
but instead selected the factor access to resources with the explanation from the participants that 
there are not enough employees available and their well-being is too low. Methodically, a route-
cause analysis would be efficient.  

Table 6 - Selection of proposed and identified factors plenary session 

 Drie categorieën waarbinnen 
de factoren zijn gescoord 

Voorstel aantal te bespreken 
factoren per categorie 

Vastgestelde aantal te 
bespreken factoren in 
plenaire sessie na feedback 
deelnemers 

over-
wegend 
positief 
oordeel 

over-
wegend 
negatie
f 
oordeel 

uiteen-
lopend
e scores 

over-
wegend 
negatie
f 
oordeel 

uiteen-
lopend
e scores 

Totaal 
aantal 
te be-
spreke
n 
factore
n 

  
over-
wegend 
negatief 
oordeel 

uiteen-
lopend
e scores 

Totaal 
aantal 
 te  
be-
spreken 
factore
n 

Gezond 
heids- 
factoren  
(10 totaal) 

3 3 4 1 3 4 1 3 4 

Risico- 
factoren         
(10 totaal) 

1 0 9 0 4 4 0 5 5 

Totaal   8  9 
 
I sent my choice and reasoning for the selection of factors in the plenary session to the participants 
by email with a request for feedback. Every participant agreed with the choice and one participant 
submitted the request to discuss one more factor and to combine two other proposed factors in the 
discussion to compensate in time. It was a moral choice for me as a researcher to comply with the 
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request. I confirmed that we would not merge but would add the additional factor. In preparation 
for the plenary session, I emailed the method of discussion in the session and sent a preview of the 
dashboard as it will look.  

Process step 5 – Plenary session with selected health and risk factors (April 7, 2022, 1.25 hours, 
physical) 

Appendix O contains the anonymized minutes of the session recorded with MST teams with visuals 
and audio. On a screen, the dashboard and the nine factors with scores that were discussed were 
shared. I explained the method of discussion by which a clear dialogue structure was secured. The 
method is shown in figure 3.  
 

 
Figure 3 - Explanation method dealing with factors in plenary session 

As a researcher/facilitator, I paid close attention to ensure that each participant was able to 
adequately express his/her opinion. Where I observed non-verbal behavior in response to another 
participant, I acted on it and asked that participant for clarification. There was no noticeable 
management hierarchy in the discussion within the group, although the PM is a subordinate of the 
ITPPM. Before typing a shared score into the dashboard, I always summarized the core without 
value judgments and verified that all agreed. It was striking that each of the proposed measures 
scored positively on the criteria acceptable, realistic and feasible. In the evaluation interview, the SM 
explained this with ''because we are all fairly results-oriented, practical and already think very much 
in terms of output''. I, as the researcher/facilitator, adjusted the pace of the discussion to the 
participant furthest away from portfolio management so that understanding of the content 
continued throughout and each participant felt understood. Trust and confidence in me as a 
researcher/facilitator was present. The SM says about this in the evaluation interview ' ...whereas 
because you did it the way you did it  wasn't complicated at all. Because I thought beforehand... oh 
jesusmina... is that going to be complicated for me. Because I'm not that abstract but you took that 
into account very well, very well for us'. All nine factors were discussed including measures and 
actors and the quality of the discussion was not compromised. 
 
The SM noted that ‘You have the opportunity to think about the scored items again in the plenary 
discussion’ and indicated that she liked this because the other participants' perspectives proved to 
be of added value on her own score. Of the four health factors discussed, there were two factors 
where opinions differed in the individual interviews and here a common opinion was reached in the 
group discussion. On these two factors, two participants were united and after explaining their score 
convinced the participant who differed on score. This was not the same participant. For five risk 
factors discussed, opinions were initially divided. Again, one group opinion was reached after 
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discussion. The question whether the risk, expressed as a problem, is already occurring, resulted in 
an adjustment of the own answer for three factors by one participant and for two factors by two 
participants. The question of what the effect of the risk would be on the ITPP resulted in an 
adjustment of score for one factor by two participants and for three factors by one participant. The 
SM adjusted her opinion on this once, the ITPPM and the PM each twice. From this finding, it can be 
said that the adjustments were made evenly within the group. As a researcher/facilitator I then went 
through the result summary of the dashboard globally and summarized it in terms of content and 
checked with the participants whether this summary was correct and thus prevented subjectivity 
from me as a researcher. My perception was that several improvement factors had the same source 
cause but I did not mention them but did make the comment that it would be interesting for the 
organization to look at the results in that way as well. The setting and atmosphere was organized 
and open and took place in a quiet meeting room with good facilities. Effectively fifteen minutes 
were spent on the introduction and one on the discussion. The plenary session went without hick-
ups. 
 
Process step 6 – Compile and send to participants: report plenary session 

The draft minutes and dashboard was sent for validation to the participants who unanimously 
agreed.   

Phase: Assessment evaluation 

Process step 7 - Individual interviewing of participants (April 11, 2022; 0.5 hours per interview) 

The TAM questions were handled with audio recording. I noticed as a researcher that the 
comprehension of the questions was difficult and the answers were somewhat general. For 
questions that were not understood, I presented the option to skip the question. I did not choose to 
explain the question for reasons of bias and a non-uniform explanation from me as a researcher. On 
reflection, I would have preferred to use questions with more concrete language and thus more 
recognizable to participants. The open-ended question after closing whether the participant wanted 
to contribute any comments or points for improvement about the process model, provided more 
concrete input from the participants. The ITPPM and PM are more professionally familiar with the 
ITPP than the SM and were more easily able to answer the questions than the latter. The interviews 
were transcribed (Appendix P) and coded resulting in eight categories including one residual 
category. The categories of process steps, factors/measures on dashboard, moderator (facilitator) 
and participants are explicitly reflected in the process model as building blocks. The categories 
flexibility in use, insight and longer-term usability can be considered properties of the process 
model. 

 4.2.3 . Result empirical test 
coding 

A screenshot of the coding is included in Appendix Q. For the questions, each substantive argument, 
observation and comment was marked. The answers to the open-ended question, after all TAM 
questions had been answered, were also coded. A matrix was created in Excel with three 
worksheets. This matrix is composed of the 12 TAM questions, divided into usability and ease of use, 
the 7 point score scale, and entry fields for the coded transcription. On the first worksheet, all 
codings were placed behind the questions with the arguments "against" being bolded in the matrix. 
On the second worksheet, these coded arguments were color-coded to the corresponding questions 
where they were the same type of argument. In the third worksheet, the arguments with the same 
color were separated from the questions and placed together in the main groups usability and ease 
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of use. I then searched for a category name that would cover the scope of these similar arguments. 
The categories factors/measures on dashboard and flexibility in use, were not applicable in the main 
group usability and for that reason do not appear there. The category insight turned out not to apply 
in the main group ease of use and for that reason does not appear in that main group. The result of 
the coding of the three evaluation interviews is shown in Appendix R. I then merged the 
classifications by participant with the arguments categorized by category name and subdivided by 
usability and ease of use (Appendix S) 

Result 

Figure 4 shows the result of the coding per individual participant (substantiation Appendix R) and 
also the classification from the perspective categories that after coding fall under the groups 
usability and ease of use (substantiation Appendix S) Here a subdivision was made to arguments for 
and against where semantically the same arguments were counted once. This explains the 
difference between 45 and 42 arguments for in the two tables and 26 versus 23 arguments against. 
An example of this is 'a better insight' and 'very insightful' and 'it gives as much insight'. These have 
been counted once instead of three times.   

 

Figure 4 - Overall result assessment participants on the usability and ease of use of the process model 
and breakdown of arguments by categories 

bruikbaarheid proces en dashboard argumenten voor argumenten tegen aantal opmerkingen

ITPPM 17 5 3
SM 17 0 2
PM 11 2 5

45 7 10
gebruiksgemak proces en 

dashboard
argumenten voor argumenten tegen aantal opmerkingen

ITPPM 9 7 0
SM 12 6 8
PM 6 6 2

27 19 10
totaal 72 26 20

bruikbaarheid proces en dashboard argumenten voor argumenten tegen aantal opmerkingen

processtappen 16 0 0
moderator 0 2 0

bruikbaarheid op langere termijn 0 5 2
inzicht 10 0 0

deelnemers 12 0 4
geen categorie 4 0 7

42 7 13
gebruiksgemak proces en 

dashboard
argumenten voor argumenten tegen aantal opmerkingen

processtappen 7 3 3
moderator 7 14 5

bruikbaarheid op langere termijn 0 3 1
factoren/maatregelen op dashboard 7 3 0

flexibiliteit in gebruik 5 0 1
deelnemers 1 0 0

geen categorie 0 0 0

27 23 10
totaal 69 30 23
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Figure 4 shows that the usability of the process model is rated broadly positive with 45 arguments 
for and 7 against. The ease of use of the process model is predominantly positive but has more of a 
balance in the participants' opinion with 19 arguments against versus 27 arguments in favor.  

To illustrate  

About the usefulness of the process steps arguments in favor were mentioned such as 'but the one 
on one time makes you think better about what I think is important for my role instead of always 
trying to think for everyone' and 'And by introducing these phases you get into it and you are 
included in it so eventually it all falls into place'. About the usefulness in the longer term counter-
arguments were mentioned such as 'I can see something in it but I am also worried about whether 
we will be able to keep it up'. Within the category of participants there was a positive assessment 
with, among others, the argument 'if you do it together then it also becomes a shared sense of 
responsibility' and 'if only to know from each other what we think about it and to think for ourselves'. 
One remark was made by the PM, 'We also have a management layer. I would like to have them do 
this too. Also to find out what they think about things’. A generic comment from the ITPPM about 
the usefulness was 'it is a bit of a leverage factor to actually be able to take actions and implement 
measures'. Additionally, as a researcher, I made the observation that the organization intends to use 
this model in the quarterly meetings with the Board of Directors which strongly argues for its 
usability. 

Within the moderator category of ease of use, the most counter-arguments were given. The need to 
have a good moderator is recognized by every participant. The PM says 'I think you do need a neutral 
person to guide it' and 'You need to have a good helicopter view to extract the essence from 
everything that is said' indicates the SM. The ITPPM indicates 'that wearing two hats I won't be able 
to do that' when talking about the interpretation of the role as moderator. The participants were 
positive about the factors/measures on the dashboard. They said 'they are not strange questions, 
they are very logical questions about things that play a role in every organization' and about the 
measures 'I also liked the fact that you could name two measures' and then pick out the most 
important one. It is striking that in the evaluation no statements were made about the duration of 
the process. This could be explained by the information given in advance about the time investment 
of the process steps which was discussed in the kick-off meeting. Each process step was scheduled in 
the participant's agendas and provided with a time-box. 
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5. Discussion, conclusions and recommendations  
This chapter reflects on the research process and describes the substantive conclusions from the 
literature review and empirical validation. Recommendations for practice and for further research 
are then mentioned.  

5.1 Discussion - reflection 
Described are the deviations that had a positive or negative impact on the assurance of the 
reliability, construct validity, internal and external validity and ethics. 

Reliability 

Reliability was positively affected by me as the researcher providing additional interpretations on 
the factors and conducting not one but two rounds of localization. This second localization round 
was not included in the process model. My observation as a researcher is that the attention I gave 
extra by holding a the kick-off meeting and the clarifying mails during the research process, had a 
positive effect on the reliability of the results and the assessment of the 'usability'.  For example, the 
SM says 'Whereas because you did it the way you did it, it wasn't complicated at all'. For me as a 
researcher, the preparation and conduct of the design sessions resulted in evaluation interviews that 
were less well prepared in terms of content. However, I expect that the results obtained and 
conclusions based on them would not have been different if the evaluation interviews had been 
designed differently because the participants did eventually give their answers and confirmed in the 
conclusion at the open-ended question that they were complete.  

Construct validity  

By discussing 9 factors instead of a few, the construct validity may have been positively influenced, 
assuming that a total picture leaves less to the imagination of the participants than a cut-out of the 
total. A point of interest concerns the level of understanding of the second part of the dashboard 
with the risk factors. The level of understanding that comes with risk management was less shared 
within the group. As a researcher, I tried to minimize this issue after the briefing phase by making 
the questioning of the risk factors stepped and thus easier to set up. 

Internal validity  

Subsequent listening to or viewing of the audio and video recordings resulted in an accurate 
representation of the data and therefore a good quality of the report. This has positively influenced 
the analysis and conclusions. I noticed as a researcher that the double role during the interviews and 
plenary session of researcher and also facilitator, made that my reproduction of the saying 
afterwards in the elaboration of the minutes would have been insufficient if I had not had the 
recordings. This could then possibly have led to an incomplete analysis of the statements cq. 
arguments of the respondents and thus different conclusions. My personal professional experience 
allowed me to act strongly as a moderator in favor of internal validity. The SM says 'You have to have 
a good helicopter view to get the essence out of everything that is said' and '...because I am not that 
abstract minded but you have taken us along very well in that'. 

External validity  

The generalizability of the results of this study to other organizations is possible provided that the 
differences on the use of the kick-off meeting, the familiarity with risk management, the maturity 
level of the ITPP and the research time made available are included in the interpretation of the 
results. Providing the model with concrete operationalizations of the phases and an outline for a 
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presentation (Appendix K) positively influences external validity. As a researcher, I do not yet have 
insight into the research results of the other case studies, so I cannot compare my research results 
and external validity with those of the other studies and therefore cannot assess them in this way. 

Ethical aspects  

No participant stopped and in the various sessions, as a researcher, I observed an open discussion 
atmosphere and free talk by the participants. Invariably, an enclosed discussion area was available 
which facilitated free talk.  

Overall, it can be stated that the research was conducted as planned and the results are reliable and 
ethically sound and therefore it is valid to derive conclusions from them. 

5.2  Conclusions  
The problem statement of this research concerns the portfolio manager who performs the 
assessment of the current performance of a portfolio and needs insights and tools to do so. The 
purpose of this research is to contribute these insights and tools at the level of process evaluation. 
Derived from this problem statement, the central question of this research is ‘What process model 
can be designed that stakeholders within ITPPMGT find useful for assessing an ITPP?’ The sub-
questions are answered first, followed by the answer to the central question. 

5.2.1 Conclusions literature study 
From the empirical validation of previous research, points of improvement and recommendations 
for an improved process model have been made.  

The conclusions to the first sub-question namely 'In which parts of the process models applied in 
previous research for the assessment of ITPPs can improvements be made and what arguments can 
be put forward for this', are:  

1. Reduce the time investment that using the process model costs an organization 
2. Pay more attention to participants' understanding of the content factors. 
3. Make the process model as a whole more tailored to the organization and include the choice 

of participants. 

From the literature review on process models for assessing an ITPP, we sought answers to the 
second sub-question: What process for assessing an ITPP can we deduce from the literature. The 
conclusions are: 

1. Kusters' model (Heemstra & Kusters, 1996) was used as a starting point because the other 
two models in the literature were either too abstract in interpretation or too time 
consuming in the process.   

2. In the literature, the importance of a short turnaround time of the process is confirmed by 
Stettina (2015).  

3. No evidence was found to contribute to an equal interpretation of questions in the 
assessment of an ITPP by participants. 

4. In the improved process model, an optional live kick-off meeting with participants was 
added as an additional process stage by the researcher based on professional judgment. A 
standard outline for a presentation was also added to the model.  

5. Make the process model as a whole more tailored to the organization and include the choice 
of participants De Bruin (De Bruin et al., 2005; Wu et al., 2017) 
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5.2.2 Conclusions empirical validation 
The conclusions from the empirical validation of the improved process model at the case 
organization constitute the answer to the third sub-question "Is the improved designed process 
model and supporting tooling perceived by practitioners as useful, understandable and 
manageable?" and are: 

1. The usability of the process model is judged positively on the phasing of the model and 
gaining insight. The usefulness in the longer term is questioned 'I can see something in it but 
I am also worried about whether we will be able to keep it up', although the organization 
does intend to use this model in the quarterly meetings with the Board of Directors, which is 
a strong argument for its usefulness.  

2. The ease of use of the process model has a balance of arguments for and against it. What is  
striking is that the role of moderator is seen as an important precondition. The moderator 
should be independent and have good conceptual and analytical thinking skills. 'You need to 
have a good helicopter view to extract the essence from everything that is said'. It cannot be 
a dual role for one of the participants 'wearing two hats that's not going to work for me'. The 
process steps and the factors/measures are evaluated positively, whereby the counter 
argument 'remains of course that you must pay close attention to how things go with the 
scores and those dependencies' refers to the role of the moderator who has the task of 
ensuring this. Despite the positive image of the flexibility of the model, the ease of use in the 
longer term is also questioned here 'risk I see: behavior around the process... to learn that 
and not to fall back into the delusion of the day'. 

The conclusions to the fourth sub-question "What points for improvement do practitioners see? are: 

3. The time investment of the kick-off meeting at an iteration of the process model can be 
shorter 'that kick-off can be faster and faster of course'.  

4. Show previous assessment results in the iteration ‘I would look at a second, third, fourth 
time at the kick-off to see what the outcome was last time and feed that back’. 

5. Consider involvement of other participants in this process model: 'And maybe you can also 
have that layer go through a similar cycle that can somehow reflect with what does the MT 
want.' 

5.2.3 Final Conclusion 
This research was based on a design approach and aimed to design an improved version of an 
applied process model for an ITPP. The improvements that have been made have mainly involved 
the understanding of the process model and the questions asked in the form of factors. The addition 
of a kick-off meeting for the participants has remedied this lancune. The improvement on the 
criticism from previous studies of too long a turnaround time has not been made in quantity by 
expanding on the kick-off meeting and adding a risk dashboard. It is striking that in the evaluation 
the lead time was not mentioned as a point of criticism which can be explained by the way the 
researcher/moderator guided the process model. The role of the moderator is seen as crucial by the 
participants and they certainly consider the process model useful for their organization but doubt 
the ease of use in the longer term. This doubt lies in the qualities they attribute to the moderator 
whereby these touch both soft skills and knowledge and experience.  
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The answer to the central question of this study "What process model can be designed that 
stakeholders within ITPPMGT find useful for assessing an ITPP?" is thus: 

The improved process model is seen by the stakeholders within ITPMGT as usefull for the 
assessment of their ITPP provided the role of moderator is filled properly.  

5.3 Recommendations for practice  

This research leads to generic recommendations for application and recommendations for the 
research organization.  

Recommendations for organizations beginning to use the process model are as follows: 

1. Make this process model part of the IT project portfolio management process. Execute this 
model in its entirety twice a year and insert shorter monitoring moments in between that 
are less time intensive and can be performed by the organization itself. 

2. Have the role of moderator filled professionally and choose an external consultant if no 
suitable person is available within the own organization and have the moderator give extra 
attention to the significance of the factors.  

3. Ensure that participants hold a strategic position and are also familiar with portfolio 
management. Consider whether the risk factors should be assessed.  

4. The assessment on the risk factors is of greater value if the organization has integrated risk 
management into its operations. If this is unfamiliar territory, scoring on these factors for 
content will be seen in part as duplication with the health factors.  

5. Select the factors to be jointly discussed not only by predominantly negative scored or 
variously scored, but also by source causes. This ensures that source causes are discussed 
which, through improvement measures, address multiple problems simultaneously.  

The research organization can increase the maturity of its ITPP by following these recommendations:  

1. Establish governance of the IT Project Portfolio and invest in a dedicated IT Project Portfolio 
Manager.  

2. Increase the level of knowledge of portfolio management and project-based work for all 
actors directly involved. 

3. Secure the use of a professional moderator with knowledge and experience on ITPP through 
the use of an external consultant if one is not available internally.  

4. Have the Finance & Control Department also integrate the ITPP's risk management into the 
business management processes. 

5.4 Recommendations for further research  
The following recommendations are made for the next round of research in the design approach to 
optimize the process model for use:  

1. Examine the role of the moderator and come up with protocols that go with this role.  
2. Explore the possibility of developing the process model and the theory of maturity levels of 

IT portfolio management in organizations in conjunction.  
3. Investigate the possibility of using the follow-up and repetition of the process model in ways 

that reduce the dependence on a moderator and the level of knowledge of project-based 
work. Also consider Agile forms of work such as Scrum. 

4. Investigate the use of a route-cause analysis in the selection of factors to be discussed for 
the plenary session as used by Ishikawa (Ishikawa, 1990).   
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Appendix A - Definitions 
 
IT project portfolio 

The IT project portfolio is a framework used to assess potential IT project candidates against a 
defined set of weighted, multidimensional criteria that maintain alignment with business and 
strategic objectives, assuring that only projects that significantly contribute to sustained business 
success will be funded (Gleisberg et al., 2008).  

Archer is not talking about IT but about project portfolio and he adds that the portfolio is managed 
and says something about the usual lack of resources in which a portfolio moves: A project portfolio 
is a group of projects that are carried out under the sponsorship and/or management of a particular 
organization. These projects must compete for scarce resources (people, finances, time, etc.) 
available from the sponsor, since there are usually not enough resources to carry out every 
proposed project which meets the organization’s minimum requirements on certain criteria such as 
potential profitability, etc. (Archer & Ghasemzadeh, 1999). 

IT project portfolio management  

Project portfolio management (PPM) deals with the coordination and control of multiple projects 
pursuing the same strategic goals and competing for the same resources, whereby managers 
prioritize among projects to achieve benefits (Cooper et al., 1999)    

Assessing portfolio performance 

The Project Management Institute (2006) sees portfolio management as a continuous business 
process in which various activities are initiated during the year. They distinguish 6 aligning activities, 
namely identification, categorisation, evaluation, selection, prioritisation, optimisation and 
authorisation. In addition, 2 monitoring and controlling activities are distinguished, namely 'portfolio 
review and reporting' and 'strategic change'. 

Müller et al (Müller et al., 2008) distinguish portfolio control and portfolio management 
performance and look at it from three angles: Portfolio selection, Portfolio reporting, Portfolio 
decision making. 
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Appendix B - Quantitative results search strategy 
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Appendix C - Matters from previous studies 
 
I note that there are inaccuracies in Study 2, for example: 'Within some technically oriented 
organizations, phasing out legacy systems is a goal', has been noted as a plus for usability where I do 
not find it relevant. Also, the concepts of usability, usefulness and applicability are not defined. As a 
result, the attribution of the participants' answers to the questions is not entirely objective. For 
example, researcher 2 places the remark that a process facilitator is needed within the 
recommandations and researcher 1 under Usability. The operationalization of the concepts is not 
substantiated and researcher 3 deviates strongly from the design compared to researcher 1 and 2. I 
find the summary tables with the results of the coding less qualitative; for example, a wording such 
as "takes a lot of time" by researcher 2 is difficult to understand when there is a positive result.  
Observations made by the researcher himself during the plenary session to discuss the dashboard 
were not included in the results by researcher 3, but were included by researcher 1 and 2. 
Researcher 3 also used a neutral response option in addition to the positive and negative scores. 
Researcher 1 and 2 did not use this neutral option.  

Legend: (1) study by Schoeman (2) study by Muradin (3) study by Michels 
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Appendix D - Findings on variable 1,2 and 3 
 
1) Who are the participants from the case organization who tested the dashboard?  

In study 1, the participants were the Business owner, the IT manager and the Portfolio manager. In 
study 2, they were the CFO, the Business manager and a Business Analyst. The third survey was 
anonymized and job titles were not mentioned.  

2) Process steps followed by the researchers to obtain substantive results 

The process steps followed by the researchers are the same. An e-mail to the participants with the 
context and the question for participation. Each participant then filled in the dashboard individually 
online, followed by a plenary session in which the answers were discussed and a single collective 
score was arrived at for the content. In personal interviews, the researchers then asked the 
participants about the aspects of usability, usefulness and understandability. 

3) Time the participants had to spend participating. 

The participants in study 2 spent 28 minutes filling in the dashboard and the plenary session 
afterwards lasted one and a half hours. In studies 1 and 3, the first was not recorded and the plenary 
session lasted 1 and 2 hours respectively.  

Legend: (1) study by Schoeman (2) study by Muradin (3) study by Michels 
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Appendix E - Findings of the previous researchers general                                                                                                                                        
 

The findings that the three researchers themselves distilled from the answers obtained from the 
participants on the topics of usability, usefulness and understandability, the fourth variable, are not 
very different in basis. The verbatim description of what the three researchers have distilled from 
the empirical testing with regard to the usability of the process model can be summarized as a good 
usability model, whereby opinions are divided about the value that the plenary session provides. In 
study 1 the plenary session was considered valuable because the group discussion led to a shared 
picture. In study 2 this shared image is seen as a negative aspect because the peaks in the score then 
become average. Two groups of participants mentioned the frequency with which the model should 
be applied; a more short-cycle application would be valuable. Also, two organizations mention the 
size of the model as a point for attention; more compact and with less time spent would be more 
desirable.  About the usefulness, the three participating organizations are only positive, no points for 
improvement have been indicated. Most of the criticism lies in the comprehensibility of the model. 
The wording of the questions and the unambiguousness of the concepts creates ambiguity. A 
participant says about this: "I did have a lot of doubts about how I should interpret some of the 
questions" and also "There seems to be redundancy in the aspects. Some have the feeling that a 
question has been dealt with before''. A recommendation is made about the assignment at the front 
end, the filling in instructions that the participants receive with the survey ''Make it clearer 
beforehand what exactly is to be assessed, the current status or growth. Do this before the survey is 
completed''. 
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Appendix F - Operationalisation categories usability, usefulness, 
understandability 
 

Table 7 - Operationalization categories usability, usefulness, understandability  

 

  

Findings that the three researchers 
themselves distilled from the answers 
obtained from the participants on the 
topics of :

onderzoek 1:                                
auteur Gene Schoeman

onderzoek 2:                              
auteur Ryan Muradin 

onderzoek 3:                             
auteur Lorenz Michels

Het vaker willen gebruiken Het vaker willen gebruiken Dashboard

Juiste samenstelling van de 
groep

Juiste samenstelling van de 
groep

Veel tijd aan kwijt zijn Kost veel tijd

Het universeel kunnen 
toepassen

Breed kunnen toepassen

Het bieden vaan een bruikbare 
aanpak voor veel organisaties

teveel onderliggende aspecten

Ruimte voor verbetering zien
(Toepasselijkheid genoemd ipv 

nuttigheid)
toepasbaarheid

Het belang ervan inzien Het belang ervan inzien

Het doel bereiken Het doel bereiken

De aanpak kunnen gebruiken De aanpak kunnen gebruiken Algemeen (interpretatie)

De aanpak begrijpen De aanpak begrijpen Criteria en aspecten

Eenduidige definities Eenduidige definities  Gebruiksgemak

Het bieden van een complete 
aanpak

Werkwijze/aanpak 

Geschikt voor 
bepalen/monitoren van 

gezondheid ITTP

usability

usefulness

understandability
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Appendix G - Elaboration of stakeholders' answers to the questions 
 

Table 8 - Elaboration of stakeholders' answers to the questions  

 Arguments in favour of 
the process model. 

Arguments against the 
process model. 

Recommendations for 
improvement of the 
process model. 

Usability (1) Fairly widely 
applicable, not quite 20% 
customised  

(2) This method is 
universally applicable, 
provided that it is 
customised for the 
organization. 

(2) By making it more 
compact, once a month 
or quarter would be 
workable.  

(3) Yes, first fill it in 
yourself, then mirror it 
with each other and then 
there will be room for 
interpretation. 

(3) First, form and 
express your own 
opinion, then form a 
more balanced picture in 
the group discussion. 

(1) Make it shorter and 
more concise. 

(1) Process supervisor is 
needed. 

(1) Group session 
smoothes out differences 
of opinion, come to an 
average. 

 

 

 

(1) Apply short cycle. 

(1) Whole portfolio 
board should be there as 
a participant.  

(2) By making it shorter 
and more concise, it will 
be more effective. Some 
underlying aspects seem 
redundant. 

(2) A process supervisor 
is needed for this to work 
well, otherwise things 
will be misinterpreted or 
dealt with too 
substantively. (3) 
Recommendation: Not 
everyone has the same 
knowledge of the 
projects, so perhaps 
there should be an 
answer option of 
"neutral" or "don't 
know". 

Usefulness (1) Safe environment you 
can express your opinion. 

(1) The questions cover 
the portfolio. 

(2) Observation: 
Participants are generally 
unanimous in the score, 
a number of criteria are 
scored incorrectly by a 
respondent due to 
misinterpretation. The 
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group discussion clarifies 
the ambiguity. 

(2) The goal can be 
achieved by reviewing 
this at least once every 
quarter or month. 

(3) Yes, regularly use this 
method of first forming 
your own opinion and 
then discussing it in 
other contexts as well. 

Compre-
hensibility 

(1) Observation: Despite 
large differences, users 
still manage to come to a 
joint score. 

(1) Also think that people 
understand fairly quickly, 
but you have to think a 
bit. 

(2) A process supervisor 
is needed.  

(3) Disadvantage: filled in 
from different 
perspectives, is solved by 
group discussion. 

(3) I think that the 
complementary aspect is 
actually reinforcing. 

It is very good that 
everyone looks at it from 
his/her own perspective. 

(3) Person 1: I think a lot 
of people can handle the 
system and the approach 
very quickly. 

(3) Yes, if we do a session 
like this once a year, and 
then check the action 
points every six weeks 
and adjust them if 

(2) There seems to be 
redundancy in the 
aspects. Some have the 
feeling of having dealt 
with a question before.                            
(3) I did have some 
doubts about how to 
interpret some 
questions.                  (3) 
Maybe there were 
questions that should 
have been phrased 
differently. 

(1) And as far as I'm 
concerned, it would be a 
good idea to evaluate 
the questionnaire as 
well. Then maybe some 
new ones will be added.                                     
(3) Recommendation: 
Clarify in advance what 
exactly is to be assessed, 
the current status or 
growth. Do this before 
the survey is completed. 
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necessary, we will be 
fine. 

Legend: (1) study by Schoeman (2) study by Muradin (3) study by Michels 
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Appendix H - Comparison of process models  
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Appendix I - Research methods  
 

Research method Applicable as Link to this research 

experiment To show what triggers the 
difference in the 
dependent variable. A 
causality can be 
established 

Not applicable, there is no causality that needs to 
be established. 

archival research There is a lot of 
information available on 
the analysis units. 

Not applicable. No information available yet, this is 
an empirical testing of a model in the present. 

ethnography The cultural and social 
world of a group is studied. 

Not applicable. A process model and tooling is 
being studied. 

action research The purpose of the 
research is to promote 
organizational learning to 
produce practical 
outcomes through 
identifying issues, planning 
action, taking action and 
evaluating action. It's an 
ongoing process 

Not applicable because it is a snapshot of the 
measurement. In terms of content, however, it 
could be a recommendation for the future in 
conjunction with a longitudinal case study. 

grounded theory Used to develop theoretical 
explanations of social 
interactions and processes 
in a wide range of contexts, 
including business and 
management.  

Not applicable. This research does not focus on 
social interactions. 

narrative inquiry The investigator seeks to 
preserve chronological 
connections and the 
sequencing of events as 
told by the participant to 
enrich understanding and 
aid analysis.  

Not applicable. The survey is a measurement within 
which verbatim explanations may be given by 
participants but this is not a main method. 
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Appendix J - TAM questions 
 

Usefulness Items  

1. Using the prototype dashboard in my job would enable me to accomplish tasks more quickly. 
2. Using prototype dashboard would improve my job performance. 
3. Using prototype dashboard in my job would increase my productivity. 
4. Using prototype dashboard would enhance my effectiveness on the job. 
5. Using prototype dashboard would make it easier to do my job. 
6. I would find prototype dashboard useful in my job. 

 

Ease of Use Items  

7. Learning to operate prototype dashboard would be easy for me. 
8. I would find it easy to get prototype dashboard to do what I want it to do. 
9. My interaction with prototype dashboard would be clear and understandable. 
10. I would find prototype dashboard to be flexible to interact with. 
11. It would be easy for me to become skillful at using prototype dashboard. 
12. I would find prototype dashboard easy to use. 
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Appendix K - Process model definitive 
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Appendix L - Dashboard cutout 
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Appendix M - Presentation Phase 2B: kick-off meeting 
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Appendix N - Phase 3: individual interview format 

 

Nr. FACTOR DEFINITIE
HOE BEOORDEEL JE 

DEZE FACTOR?
HOE BELANGRIJK IS 

DEZE  FACTOR? WAT IS JE TOELICHTING?

1  Selectie IT-projecten De juiste projecten zijn gekozen om zo goed mogelijk 
aan te sluiten bij de doelstellingen van de organisatie

Gaat netjes Onmisbaar **geanonimiseerd**

2 Prioritering IT-projecten De prioritering van de projecten is juist Gaat niet goed Belangrijk **geanonimiseerd**

3 Toegang tot middelen Er zijn voldoende middelen beschikbaar: budget, 
apparatuur, personeel met juiste vaardigheden

Twijfelachtig Belangrijk **geanonimiseerd**

4 Voortgangsbewaking Er is voldoende voortgangscontrole binnen het 
portfolio voor de factoren tijd en geld

Geen mening Belangrijk **geanonimiseerd**

5 Afhankelijkheden tussen IT projecten

Afhankelijkheden tussen projecten qua technologie, 
doelen, beschikbare middelen (budget, apparatuur, 

personeel met juiste vaardigheden) worden naar 
tevredenheid gemanaged

Gaat niet goed Belangrijk **geanonimiseerd**

Nr. FACTOR DEFINITIE
HOE BEOORDEEL JE 

DEZE FACTOR?
HOE BELANGRIJK IS 

DEZE  FACTOR? WAT IS JE TOELICHTING?

6 Stakeholder tevredenheid Stakeholders/Belanghebbenden zijn tevreden over 
hoe het portfolio verloopt

Twijfelachtig Onmisbaar **geanonimiseerd**

7 Benutting human resources / Allocatie 
medewerkers

Human resources worden in het portfolio optimaal 
benut qua competenties en aantal FTE

Twijfelachtig Belangrijk **geanonimiseerd**

8 Wendbaarheid
Het portfolio is voldoende wendbaar om in te spelen 

op (niet te voorspellen) grote wijzigingen in de 
omgeving

Gaat niet goed Belangrijk **geanonimiseerd**

9 Het inzetten van toekomst vaste 
technologie

Er is voldoende aandacht voor het inzetten van 
toekomst vaste IT-technologie (hardware, software, 

infrastructuur)
Gaat netjes Onmisbaar **geanonimiseerd**

10 Medewerker tevredenheid Medewerkers zijn tevreden over de werkzaamheden 
en werkdruk binnen het portfolio

Twijfelachtig Belangrijk **geanonimiseerd**

Deelnemer: 

deel 1: GEZONDHEIDSFACTOREN

Nr. FACTOR DEFINITIE
SPEELT DIT 

PROBLEEM NU OOK 
AL?

ZO JA, WAT IS HET 
EFFECT OP HET ITPP?

ZO NEE, HOE GROOT 
IS DE KANS DAT DIT 

RISICO ZAL 
OPTREDEN?

EN HOE GROOT IS 
HET EFFECT ALS DIT 
RISICO OPTREEDT?

WAT IS JE TOELICHTING?

1 Conflicten Er is sprake van conflicten bij stakeholders die 
belanrgijk zijn in het IT Project Portfolio

JA Groot **geanonimiseerd**

2 Communicatie Er is sprake van onvoldoende communicatie in het IT 
Project Portfolio 

JA Groot **geanonimiseerd**

3 Informatie
Er is sprake van onvoldoende beschikbaarheid van 
kwalitatief goede informatie binnen het IT Project 

Portfolio
JA Groot **geanonimiseerd**

4 Onderlinge afhankelijkheden Er is een gebrek aan aandacht voor onderlinge 
afhankelijkheden binnen het IT Project Portfolio

JA Groot **geanonimiseerd**

5 Stabiliteit van het personeel
Er is onvoldoende zekerheid ten aanzien van de 

stabiliteit van de inzet van staf binnen het IT Project 
Portfolio

JA Groot **geanonimiseerd**

NR FACTOR DEFINITIE
SPEELT DIT 

PROBLEEM NU OOK 
AL?

ZO JA, WAT IS HET 
EFFECT OP HET ITPP?

ZO NEE, HOE GROOT 
IS DE KANS DAT DIT 

RISICO ZAL 
OPTREDEN?

EN HOE GROOT IS 
HET EFFECT ALS DIT 
RISICO OPTREEDT?

WAT IS JE TOELICHTING?

6 Effectiviteit van topmanagement Het top management is niet besluitvaardig NEE Klein Groot **geanonimiseerd**

7 Kwaliteit van de portfoliomanager De kwaliteit van de IT Project Portfolio manager is 
onvoldoende

**geanonimiseerd**

8 Organisatie politiek (verschillende 
belangen hebben)

De aanwezigheid van verschillende belangen binnen 
de organisatie staat een effectieve uitvoering van het 

IT Project portfolio in de weg
NEE Klein Groot **geanonimiseerd**

9 Management toewijding Het management zet zich niet in voor het IT Project 
Portfolio

JA Medium **geanonimiseerd**

10 Stakeholders (belanghebbenden) Er is gebrek aan duidelijkheid in de rollen en de mate 
van betrokkenheid van de belanghebbenden

NEE Medium Groot **geanonimiseerd**

Deelnemer:

deel 2: RISICOFACTOREN
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Appendix O - Phase 5: Minutes plenary session 
 

Notulen en observaties plenaire sessie  

Datum: 7 april 2022 8.30u – 10.00u 

Aanwezig: IT Project Portfolio Manager (PPM), Sector Manager (SM), Project Manager (PM), 
Onderzoeker/ Facilitator (OZFAC)  

Afwezig: Niet van toepassing  

De OZFAC licht het doel van de sessie toe. Het doel is tot een gezamenlijke score te komen voor de 
geselecteerde factoren en hier verbetermaatregelen voor te bedenken en een actiehouder aan toe 
te wijzen. De scores komen terug in het dashboard. De discussie om te komen tot een score is 
belangrijk en zal door de OZFAC worden begeleid. De stappen die we doorlopen worden getoond op 
het scherm en deze heeft de OZFAC ook op papier uitgereikt aan de deelnemers. 

De OZFAC vraagt er of er nog vragen zijn. Er zijn geen vragen en er wordt gestart met de eerste 
factor. Het is dan 8.45u. 

Toegang tot middelen (H3) 

Gaat niet goed/ Belangrijk. 

PPM zegt dat budget en andere middelen wel op orde zijn en het alleen personeel betreft dat niet 
op orde is. Daarom heeft hij twijfelachtig gescoord. PM zegt dat we te veel doen. De PPM zegt ‘’we 
willen te veel en te veel tegelijk’’. De SM vraagt of de anderen van mening zijn dat we genoeg kennis 
bij de mensen hebben zitten. De PM markeert dat er de bekende ‘’single pont of failures’’ zijn. De 
SM geeft aan dat ze klachten krijgt over lage beschikbaarheid van de mensen voor kleine dagelijkse 
dingen; hier zouden ze geen tijd voor hebben omdat ze in de projecten druk zijn. Overeengekomen 
wordt dat de score gaat niet goed is in plaats van twijfelachtig. Belangrijk was door alle drie al 
gescoord en wordt ook de gezamenlijke score.  

Observatie: Het onderwerp personele beschikbaarheid maakt de belangen tussen de SM die ook 
reguliere inzet van de mensen vraagt en die van de PM duidelijk en dit levert sterke reacties op.  

Maatregelen en actor: Meer medewerkers zou kunnen maar PPM en SM verschillen van inzicht of dit 
een acceptabele maatregel is. SM ziet digitalisering als erg belangrijk en is van mening dat de PPM 
hierin meer ruimte zou moeten krijgen. PM merkt op dat de ICMT-afdeling twee keer zo groot 
gemaakt zou kunnen worden maar dat je hiermee de organisatie nog niet vooruitgeschoven krijgt en 
dat het daarmee niet per se een oplossing zou zijn. PPM zegt dat hij nog niet doorgekregen heeft van 
LAB wat ze willen in Zorgdomein. Huidige medewerkers beter opleiden en minder projecten 
opnemen zijn ook maatregelen. Minder projecten wordt door de PPM als ‘’de heilige graal’’ gezien. 
De anderen sluiten zich hierbij aan en deze maatregel wordt gekozen met de PPM als actor. 

Observatie: In de discussie loopt het risico van ‘’single point of failures’’ met het ontberen van goede 
formulering vanuit de lijnorganisatie en verandersnelheid van de organisatie, door elkaar. Het 
onderwerp personeel maakt veel los.  
 
Voortgangsbewaking (H4) 

Gaat niet goed/ onmisbaar 
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PPM zegt dat we wel rapporteren in het MT maar dat er geen actie op komt, het heeft geen 
consequenties. De PM had geen mening maar sluit zich hier wel bij aan.  

Observatie: Oorzaak van gebrek aan interventies wordt deels aan gebrek aan inzicht gewijd maar 
blijft verder onbesproken hier.  

Maatregelen en actor: PPM maak het dynamisch inzichtelijk wat we doen. PPM wil graag meer 
eigenaarschap bij de projecteigenaar en de PM wil de senior user erbij. Het inzicht wordt gekozen en 
is nodig om het eigenaarschap te regelen zegt de PPM. Het inzicht wordt gekozen als maatregel en 
de PM is de actor.  

Afhankelijkheden tussen IT-projecten (H5) 

Gaat niet goed/ Belangrijk 

PPM zegt dat we wel het inzicht hebben in wat we kiezen maar dat het probleem is dat de middelen 
die hiervoor nodig zijn niet beschikbaar zijn. De PM zegt dat hetgeen we nu hebben niet leidt tot 
inzicht. De SM vraagt zich af of je van het MT kunt verwachten dat ze zich realiseren welke capaciteit 
het portfolio vraagt. PPM: ‘’de afhankelijkheden staan wel op papier maar het is niet duidelijk voor 
iedereen’’. SM: ‘’Soms heb je 1 mens in 4 projecten nodig’’.  

Observatie: Er wordt onderkend dat het portfolio niet goed wordt doorleefd door de business en dat 
de consequenties voor de reguliere lijnactiviteiten niet worden doorgetrokken. Het personele punt 
voert de boventoon en de inhoudelijke afhankelijkheden zijn in deze discussie onderbelicht.  

Maatregelen en actor: PPM: ‘’Misschien moet wel iedereen de Prince2 training doen’’. SM geeft aan 
dat projectmatig werken kennis vraagt en die er veelal niet is. PM geeft aan dat de organisatie meer 
gebaat zou zijn met een combinatie van agile werken en Prince2. De maatregel kennisniveau wordt 
gekozen en de PPM is de actor.  

Wendbaarheid (H8) 

Gaat niet goed/ onmisbaar 

De SM had ‘gaat netjes’ gescoord maar komt hierop terug en geeft ook ‘niet goed’ aan zoals PPM en 
de PM. Het portfolio zit te vol. Eensgezindheid over de score.  

Maatregelen en actor: de PPM geeft aan dat we met kortere cycli moeten werken, meer agile 
waardoor je ook makkelijker kunt sturen. Discussie over de inzet van maatregel minder projecten of 
kortere doorlooptijden. Uiteindelijk wordt de maatregel minder projecten gekozen. Alle maatregelen 
worden positief gescoord op uitvoerbaarheid, acceptabel en effectief al vraagt de PM zich wel af hoe 
de PPM geregeld krijgt dat er minder projecten worden opgenomen en wat hierin zijn mandaat is.  

Conflicten (R1) 

Probleem speelt nu al/ Medium 

De PPM denkt niet dat er nu conflicten zijn. De SM zegt dat deze er wel al zijn. De PPM pakt de 
definitie van conflict erbij. De OZFAC vraagt of duiding als dat de samenwerking zacht is en dat er op 
inhoud wel conflicten zijn, zou passen. Dat wordt bevestigd door de deelnemers. De PM merkt op 
dat hij ziet dat de SM hier het felste op reageert.  

Observatie: De SM geeft concrete praktische voorbeelden en de PPM benadert het onderwerp wat 
generieker maar gaat daarna wel mee met het statement van de SM.  
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Maatregelen en actor: Minder projecten en meer inzicht creëren worden voorgesteld waarbij beide 
volledig positief scoren op de drie criteria. Gekozen wordt voor minder projecten met als actor de 
PPM.  
 
Informatie (R3) 
 
Probleem speelt nu al/ groot effect 
 
SM: ‘’Ik heb als senior user echt onvoldoende inzicht in wat wordt er gevraagd, hoeveel inzet er 
nodig is’’. De PPM zegt dat alle plannen de RvB/MT passeren en dat alle informatie daarin staat en 
‘’we daar als managers allemaal ons akkoord op geven waardoor ik ervan uit ga dat we het allemaal 
gelezen en begrepen hebben’’. De SM zegt hierop dat dat bij aanvang inderdaad het geval is maar 
dat zij gedurende de looptijd van projecten het overzicht in no time kwijt is. De PM zegt te begrijpen 
wat de SM bedoelt. De PPM is van mening dat de informatie er wel is maar geeft aan dat als anderen 
dat niet zo ervaren de informatie er niet of onvoldoende is. Ook markeert hij nogmaals dat 
afwijkingen voor lief worden genomen. De PPM zegt dat de nodige capaciteit van medewerkers niet 
door lijnmanagement wordt ingecalculeerd en ziet dat er dan inderdaad een spanning optreedt op 
capaciteit. De informatie is er wel benadrukt hij nogmaals.  
 
Observatie: Beschikbaarheid van informatie is door de SM meer op eigen beleving en begrip 
gescoord in eerste instantie terwijl de PPM deze feitelijk heeft gescoord. De brug tussen feit en 
begrip betreft het klassieke dilemma van welke taal spreekt de business en welke taal spreekt in dit 
geval Portfoliomanagement vanuit de afdeling ICMT. Aanvullend zie ik een ontbreken van doorleving 
en doorvertaling van plannen bij de business waardoor er verwijdering ontstaat op het thema 
informatie. 

Maatregelen en actor: 
PM geeft aan een betere resourceplanning te willen maken ten behoeve van een meer integraal 
overzicht. De PPM vult aan dat het een organisatieresourceplanning betreft omdat het zowel om het 
portfoliowerk gaat maar ook om reguliere business werkzaamheden. Ook is er een betere 
vraagarticulatie nodig vanuit de business op de gewenste informatie en tevens voeding op de 
feitelijke beschikbaarheid van personeel voor het portfolio. Gekozen wordt voor de vraagarticulatie 
en de SM is de verantwoordelijk actor.  
 
Effectiviteit van topmanagement (R6) 
 
OZFAC geeft aan dat de meningen hier sterk verdeeld zijn. PPM wil graag eerst de factor 
Management toewijding bespreken en daarna Effectiviteit van topmanagement.  
 
Management toewijding (R14) 
 
Probleem speelt nu al/ groot effect 

De PPM geeft aan dat ‘’we willen van alles maar we hebben maar een half uur per maand om over 
het portfolio te praten en ik heb moeten praten als Brugman om daar een uur van te maken….we 
stoppen er 2 miljoen in en heel veel uren en het zijn strategische projecten voor ons als organisatie… 
en als we het dan bespreken zeggen we tegen alles wat langskomt ‘ja en dat is zo’... en we maken 
geen keuzes en laten alles over aan de PM en zijn collega’s’’. De SM onderkent dit en is verbaasd 
over eerdere eigen score in het interview en geeft aan hierop terug te komen. De PM vindt dat het 
management niet met het portfolio bezig is… de SM geeft aan dat dat klopt en zegt ‘’ik vind het 
verschrikkelijk’’ waarbij zij doelt op de portfolio materie.  
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Observatie: Hier lijkt een kernpunt naar voren te komen in de zin van wie is de eigenaar van het ITPP 
en voor wie doen we het. De PPM geeft een integrale schets van de gang van zaken en lijkt hierin te 
vragen om duidelijkheid in wensen vanuit de business.  

Maatregelen en actor: 
De PPM zegt ‘’wij zijn verantwoordelijk voor changing the business en het heeft ook hier te maken 
met eigenaarschap’’. We moeten er vaker aandacht aan besteden. Het Portfolio moet in het hart 
komen en dan volgt het eigenaarschap vanzelf geeft de SM aan. Door te formuleren wat er nodig is 
om het ITPP leuker te maken komt het portfolio ook meer in het hart. De SM is de actor als business 
eigenaar en krijgt de maatregel Portfolio in het hart.  
 
Effectiviteit van topmanagement (R6) 
 
De SM zegt dat de wijze van sturing van de Bestuurder maakt dat we dingen makkelijk laten lopen. 
De PPM erkent dat ze harder op kan treden maar dat het MT zelf ook te weinig eigenaarschap toont 
en dat deze twee zaken elkaar versterken. Gebrek aan eigenaarschap bij het MT en minder strak 
sturen door de Bestuurder maken samen dat er onvoldoende wordt gestuurd op het ITPP. De PM 
ziet wel een besluitvaardige Bestuurder waarop de SM en de PPM aangeven dat hij alleen de 
uitkomst van overleggen ziet en niet het gesprek dat daaraan voorafgaat.  

Observatie: Waardevolle aanvulling van de drie perspectieven op deze factor. De positie van de 
deelnemer bepaalt welk beeld hierover bestaat. De deelnemers merken dit zelf ook op en vinden dat 
leuk om te zien.  

Maatregelen en actor: 
De Bestuurder moet niet accepteren dat het MT met een onzin-verhaal komt en moet meer met de 
vuist op tafel slaan, zeggen SM en PPM. De PPM zegt verantwoordelijk te zijn voor het portfolio en 
heeft ruggensteun hierin nodig van de Bestuurder. De PPM staat opgesteld om het 
maatregelgesprek met de Bestuurder over verwachting MT te voeren. De PM merkt op dat dit ook 
namens het MT kan. De andere hier niet gekozen maatregel gaat over regievoering door het MT en 
is bij een andere factor al gekozen. Beide maatregelen worden positief gescoord op uitvoerbaarheid, 
effectiviteit en acceptabel.  
 
Stakeholders (belanghebbenden) (R16) 
 
Probleem speelt nu al/ groot effect 
 
OZFAC licht eerst toe dat deze factor in de interpretatie ruim is uitgelegd en dat ook actieve actoren 
in het portfolio mee zijn genomen waarbij het dan gaat om o.a. de klantorganisatie, de leverancier 
en andere rollen in de governance van het ITPP. De meningen zijn op voorhand verdeeld en wisselen 
tussen het is niet duidelijk wie wat moet doen en het is wel duidelijk maar we doen het gewoon niet. 
De PPM licht toe waarom hij vindt dat het probleem nu al bestaat. ‘’Het wordt snel bij de 
projectmanager neergelegd en anderen pakken hun rol niet goed’’. De PM zegt dat als hij met de 
Stuurgroep praat het voor hem een kans is om met de opdrachtgever, de supplier en de user te 
praten maar dat hij niet praat met zijn Stuurgroep en ook weet dat die drie onderling ook niet met 
elkaar gesproken hebben. De PPM zegt dat de Stuurgroep bestaat om maatregelen te nemen als er 
iets niet goed gaat en dat alle gesprekken vooraf al door de andere rolhouders gevoerd zouden 
moeten zijn. En dat dat niet gebeurt. De SM onderkent dit. De PPM zegt dat er in de Stuurgroep de 
discussies die in RvB/MT gedaan zijn gewoon worden overgedaan waar de SM zich bij aansluit. De 
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PM past zijn individuele score aan en gaat mee met het standpunt van de PPM en de SM dat er nu al 
een probleem is.  
 
Observatie: Onbekendheid met rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen 
portfoliomanagement gecombineerd met onbekendheid binnen de organisatie met projectmatig 
werken is een duidelijke grondoorzaak van geconstateerde problemen door de deelnemers.  
  
Maatregelen en actor: 
Wat is de rol voor ons als management in projecten geeft de PPM aan als maatregel. Dit is wat 
anders dat kennis van projectmanagement voor de medewerkers. Ook geeft de PPM aan dat er 
goede afstemming moet komen met de achterban als management zijnde zodat je als je in de 
Stuurgroep zit weet wat er speelt. De SM vult aan dat als zij weet wat haar rol is ze vanzelf ook weet 
welke dingen daarbij horen om te doen.  

De factoren worden afgesloten en de OZFAC geeft aan dat de deelnemers de verwerkte resultaten 
zullen ontvangen. Als laatste vraag stelt de OZFAC of de groep nog iets wil toevoegen of iets opvalt. 
Hierop geeft de PPM aan dat hij twee rode draden ziet: ‘’enerzijds gaat dat over het aantal projecten 
wat we doen en anderzijds gaat het over onze rol als MT en dat die twee dingen erg samengaan als 
wij onze rol pakken dan gaan we vanzelf minder projecten doen’’. De PM vraagt zich af in hoeverre 
de PPM het mandaat heeft om wat te doen aan de (hoeveelheid) projecten in het portfolio. De PPM 
geeft hierop aan dat het MT deze keuze maakt en niet hij.  

De opname en plenaire sessie wordt gestopt 1 minuut voor eindtijd. De OZFAC bedankt de 
deelnemers voor hun medewerking en waardevolle input.  
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Appendix P - Phase 6: Transcription evaluation interviews (3 times) 
 

Transcriptie SM 23min 51sec 

Datum afgenomen: 11 april 2022 

OZFAC: Dit interview is het laatste stukje wat we hebben gedaan zijn eigenlijk twee dingen. We 
hebben een proces doorlopen met een aantal stappen en daarbij hebben we een dashboard, een 
Excel overzicht gebruikt. Als eerste hebben we een kick-off meeting gehad in het proces waarin ik heb 
uitgelegd wat de bedoeling was en of het helder was. Als tweede hebben we individuele interviews 
gehouden waarin jij ook hebt gescoord op gezondheidsfactoren en risicofactoren en je een 
toelichting hebt gegeven. 

SM: ja 

OZFAC: Vervolgens hebben we het samengebracht en hebben we met elkaar een plenaire sessie 
gehouden en hebben daarin een discussie gevoerd over de factoren. Dus kick-off, individuele 
interviews, samengebracht in plenaire sessie, die drie stappen, maken het procesmodel. Ik heb jullie 
ook een concept versie van het dashboard gestuurd van zo komt het eruit te zien, dus dat is wat je 
krijgt en het resultaat is van het onderzoek. 

SM: ja 

OZFAC: We gebruiken een Excel. Dat is wat houtje touwtje en dat kan ook worden omgezet in wat 
anders als je hiermee verder wil gaan. Maar dat is het middel dat gebruikt wordt. En nu spreek ik 
jullie alle drie individueel en wil ik als onderzoeker graag weten hoe jullie het gebruik van proces en 
dashboard samen met de begeleiding van mij als moderator hebben ervaren. Of je dat nuttig en 
bruikbaar vindt. En hoe groot het gebruiksgemak is voor de organisatie. Dus dat is de bedoeling van 
nu. Er zijn op bruikbaarheid en gebruiksgemak een aantal vragen. Sommige vragen lijken wat op 
elkaar. Zit daar niet teveel op vast, het gaat uiteindelijk om de toelichting. Je ziet hier een 7 punts 
schaal. Er is een stelling met volledig onwaarschijnlijk op 1 en die gaat naar 7 met volledig 
waarschijnlijk, met alles wat ertussen zit. Er zit ook neutraal bij.  

SM: ja 

OZFAC: Ik lees de vraag op, als jij jouw score aan wil kruisen en dan de toelichting wil geven?  

SM: ja 

OZFAC: Als iets niet helder is dan geef het gerust aan. 

OZFAC: Vraag 1 het gebruik van proces en dashboard in mijn werk zou me in staat stellen mijn werk 
sneller uit te voeren. 

SM: Ja, dat vind ik ingewikkeld want het is niet mijn dashboard. En als we het portfolio beter 
gebruiken en daar is deze tool volgens mij super belangrijk voor, dan is de uitkomst dat ik mijn werk 
beter uit kan voeren. Want ik ben een gebruiker. Ik ben een afnemer van het portfolio en ik heb last 
van projecten die niet goed gaan en die niet op tijd zijn. Dus als dat allemaal beter ingericht is dan 
kan ik mijn werk beter doen.  

(SM leest in stilte vraag 2) 
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OZFAC: Daar kun je dat voor gebruiken.. die stappen en dat dashboard. Dat heeft effect op jouw 
functie dus jij moet dat dan beoordelen. 

SM: Ja, als je het zo zegt dan is het zeker zo. Dan zou ik zeker zeggen volledig waarschijnlijk. Is dat 
mogelijk? Ja, dat is de max, ja. En het zou zeker mijn werkprestaties verbeteren. Want daar lopen we 
natuurlijk tegen aan. 

(SM gaat door naar vraag 3) 

SM: Het gebruik van proces en dashboard in mijn functie zou mijn productiviteit verhogen.. mijn 
productiviteit.. nee.. 

OZFAC: Dat jij meer kunt leveren. 

SM: Van mij als persoon hè..  

OZFAC: Ja, vanuit jouw rol. 

SM: Ja, uiteindelijk verhoogd het de productiviteit maar er zijn nog wel meer factoren die daar.. het 
is nu net alsof we alles niet goed hebben ingericht, dat vind ik niet.  Dus ik zou zeggen waarschijnlijk.  

(SM leest in stilte vraag 4) 

SM: Mijn effectiviteit op het werk.. wat is.. 

OZFAC: Effectief is dat je je doel sneller bereikt, dat je rechter op je doel af gaat.  

SM: Ja, waarschijnlijk. 

(SM gaat door naar vraag 5) 

SM: Zou het makkelijker maken om mijn werk te doen.. dit zijn lastige vragen want ik heb het idee 
dat je bijna nergens nee kunt zeggen in de zin van, het is logisch dat het allemaal beter wordt als je 
dat goed doet.  

OZFAC: Maar je kunt ook zeggen het zal wel iets helpen maar het helpt niet heel veel of het 
belemmert me eerder of ik doe het liever op een andere manier. Dat kan ook.  

SM: Nee, dat is niet zo. Ja dat zou wel kunnen maar dat is niet wat ik denk nee. ..Zou het makkelijker 
maken.. Ja, eigenlijk wel. Want nu moet ik toch vaak of mijn planning bijstellen of ik moet omdat het 
dan niet af is of door omstandigheden niet gaat of .. ja.. eigenlijk is dit ook waarschijnlijk.  

(SM gaat door naar vraag 6) 

SM: Ik zou proces en dashboard nuttig vinden in mijn functie.. dus.. ja, dat is het zeker. 

OZFAC: Wat maakt het voor jou nuttig? 

SM: Nou ja, in een organisatie waarin je projectmatig werkt en dat is het uitgangspunt en er zoveel 
verbeterslagen nog op de plank liggen waarvan ik denk daar moeten we echt nog wel wat mee in 
relatie tot het feit dat ik voor de hele sector Diagnostiek verantwoordelijk ben, is het voor mij heel 
belangrijk dat het werkt. Want er zijn heel veel projecten en ik merk nu dat heel veel van de inzet 
van medewerkers niet efficiënt is.  

(SM gaat door naar vraag 7) 
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SM: Het toepassen van de tool dat zou ik niet zo moeilijk vinden, de stappen vinden die je hebt zou 
ik niet zo moeilijk vinden. Het gaat er voor mij veel meer om om de organisatie mee te krijgen. Dat 
moeten we in ons MT ook gaan uitleggen en hoe gaan we uitleggen wat wij gevoeld hebben en 
doorgemaakt hebben. Ik heb wel gemerkt dat de ITPPM heeft geprobeerd het even kort uit te 
leggen maar de essentie komt niet over. Het is best ingewikkeld om uit te leggen. Terwijl doordat jij 
het hebt gedaan zoals je het hebt gedaan het helemaal niet ingewikkeld was. Want ik dacht van 
tevoren.. oh jezusmina.. wordt dat ingewikkeld voor mij. Want ik ben niet zo abstract ingesteld maar 
jij hebt dat héél goed, ons héél goed daarin meegenomen. Dus dat is eigenlijk de vraag. Zou ik dat 
ook kunnen doen? Dat is wat de vraag is hè?  

OZFAC: Zou je die rol.. ik had een dubbele rol, ik zat weliswaar niet in de inhoud maar ik was 
gespreksbegeleider en ik moest het faciliteren en iedereen in de gaten houden, observeren dus. Dus 
zou jij dat kunnen doen, dat kunnen overnemen? 

SM: Ik zou het wel kunnen maar ik denk dat ik het wel moeilijk zou vinden om de kern eruit te halen. 
Ik zou het moeilijk vinden dus ik ga dan niet te hoog scoren.. neutraal is ..nee, dat vind ik niks. Ik vind 
er wat van dus ik ga geen neutraal invullen. Ik denk enigszins waarschijnlijk ga ik invullen want ik zou 
het wel kunnen maar ik vind het wel moeilijk dus dan is dit denk ik de beste optie. Want enigszins 
onwaarschijnlijk vind ik al richting ik denk dat ik het niet kan. 

OZFAC: Je vindt het moeilijk omdat je de inhoud moet samenvatten, de kern eruit halen en de 
toevoegingen die ik steeds maak…  

SM:  Om daar de kern uit te halen.. dat is best abstract. Je moet een goede helicopterview hebben 
om uit alles wat er gezegd wordt de essentie te halen.  

(SM gaat door naar vraag 8) 

SM: Ik zou het gemakkelijk vinden om proces en dashboard te laten doen wat ik wil dat het doet. 

Nou nee, dat is helemaal niet gemakkelijk nee. Dat vind ik enigszins onwaarschijnlijk. Dat vind ik niet 
gemakkelijk. 

(SM gaat door naar vraag 9) 

SM: Mijn interactie met proces en dashboard zou duidelijk en begrijpelijk zijn. 

(observatie: SM lijkt deze vraagstelling niet te begrijpen) 

OZFAC: Als je de vraag niet helder vindt dan mag je hem overslaan. 

SM: Ja, ja, maar ik moet er even over nadenken. Mijn interactie met proces en dashboard… Dus als 
ik die tool zou toepassen dat is wat hier staat dan zou ik dat duidelijk en begrijpelijk doen. Ik zou 
zeggen enigszins waarschijnlijk want dat zit in hetzelfde stuk als ik het zou moeten doen maar ik me 
er goed in verdiepen.  

OZFAC: Je zou daar pas gaan zitten als je zeker weet dat je het kan. 

SM: Jazeker. Daarom zou ik hier ook zeggen dat zou waarschijnlijk zijn en ik maak het voor mezelf 
helder en dan kan ik het vertellen. Ja, zo zou ik het doen ja.  

(SM gaat door naar vraag 10) 

SM: Ik zou het proces en dashboard flexibel vinden om mee te werken. Ja, het is wel flexibel ja. 
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OZFAC: Kun je daar een toelichting op geven? 

 

 

 

SM: Ik vind er flexibel aan dat je ook de mogelijkheid hebt om niet te scoren. Je hebt de mogelijkheid 
om in het plenaire gesprek nog een keertje over de gescoorde items na te denken en op basis van 
nieuwe informatie, doordat je andere teamgenoten met een andere invalshoek komen. Hoor je....oh 
ja, dat is eigenlijk ook wel zo. Dus je hebt een herkansing in je eerste score die voor mij prettig is om 
te denken.. oh, zo heb ik daar niet over nagedacht, of ah.. ik heb dat toen zo gescoord en ik vind dat 
eigenlijk nog steeds zo en hier blijf ik. Dus die interactie in dat plenaire gesprek vind ik flexibel. Het is 
niet één keer gescoord en dat is het. En wat ik er ook prettig aan vond is dat je twee maatregelen 
kon benoemen. Dat maakt het ook nog dat je daar enigszins het gevoel hebt dat het niet gelijk de 
beste hoeft te zijn en dat je de minst moeilijk eerst kunt aanpakken.. er zit wat speling. 

OZFAC: En wat vond je van de criteria uitvoerbaar, effectief en acceptabel?  

SM: Ja, die vond ik prima. Daar had ik niet zoveel moeite mee. 

OZFAC: We hadden veel factoren dus die vragen kon ik niet iedere keer afwerken. Ik kreeg de indruk 
dat jullie maatregelen benoemden met al in je achterhoofd.. ja, is dit een haalbare maatregel. 

SM: Ja, dat is zo. Misschien is dat ook wel een beetje omdat we allemaal redelijk resultaatgericht 
zijn, praktisch en al heel erg in uitvoer denken. Dus daardoor denk ik dat je dat al bij de 
beantwoording in je achterhoofd mee neemt. Ten minste ik merk dat ik dat doe en PM en ITPPM 
denk ik ook. Misschien heeft dat ook wel te maken met de disciplines die je aan tafel hebt. Stel je 
hebt een laag eronder. Dus echt in de uitvoering. Dan wordt het een lastiger verhaal. Die zullen meer 
bezwaren en meer ja maar’s hebben terwijl wij hoog over denken. Ja, we willen we hier effect van 
hebben dan moet dit wel veranderen. Wij zien het nut heel erg. Ja, dus ik vond het flexibel. Ja zeker. 
Ja, waarschijnlijk.. nee ik vond het eigenlijk gewoon volledig waarschijnlijk. 

(SM gaat door naar vraag 11) 

SM: Het zou voor mij gemakkelijk zijn….. oeeeh nee niet gemakkelijk voor mij. Dus dat ga ik enigszins 
waarschijnlijk doen. Ik denk dat PM hier goed in is.  

(SM gaat door naar vraag 12) 

SM: Ik zou proces en dashboard gemakkelijk te gebruik vinden. Waarschijnlijk. En ik zeg 
waarschijnlijk en niet enigszins waarschijnlijk omdat ik denk door het een keer gedaan te hebben 
weet je wel oh ja zo werkt het. Ik zou nog steeds in mijn achterhoofd hebben oh ja zo deed ze dat.. ja 
zo was dat: stapje voor stapje. Aan het begin denk je gaan we hier doorheen komen? Waar gaat dit 
allemaal over maar doordat je het stapje voor stapje doet. Dus ik zet dit op ja.. het gebruik is volgens 
mij als je het snapt, als je weet hoe je het moet doen, is het waarschijnlijk. 

(alle vragen zijn nu behandeld en gescoord) 

OZFAC: Overall ben je positief. Je zegt wel het is op zich wel complex en je moet een bepaald 
abstractieniveau hebben en het gesprek kunnen begeleiden en tot de kern kunnen komen. Denk je 
dat als jullie dit in herhaling doen een aantal keren per jaar dat je dan ook de kick off weer doet? 
Want nu zijn het deze drie deelnemers maar misschien komt er een keer een andere deelnemer bij. 

Als voorbeeld voor de 
gehanteerde werkwijze: de rood 
gemarkeerde tekstdelen vormen 
selectie van codering interview 
SM ‘Deze geselecteerde tekst is 

in Bijlage Q in TAM SM 1 
geplaatst’. 
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SM: Ik heb er nog niet met ITPPM over gesproken. Maar ITPPM en ik zijn de helft van het MT en we 
hebben natuurlijk nog de andere helft. En een manager is er nog niet, die zijn we aan het zoeken en 
de andere is financiën dus dan heb je vier managers gehad. En dan nog de voorzitter en de 
bestuurder en HR. Maar HR is geen MT-lid, die zit erbij. Ik zou het denk ik goed vinden om het met 
de anderen ook te doen om te zorgen dat iedereen weer even deze ervaring heeft en ook het nut 
ervan in ziet. En dan moeten we het zelf gaan onderhouden. Want het gaat ons wel helpen bij focus 
aanbrengen op keuzes die we maken. Na de sessie hadden we een MT en het kwam ergens ter 
sprake een project. En toen ging het van het wordt makkelijk dat portfolio want we hebben volgende 
week kwartaaloverleg en in het kwartaaloverleg is het portfolio een vast onderdeel. En het is zoals 
we dat tijdens de sessies al zeiden ..oh ja het portfolio moet ook nog. Nou wat ITPPM in gedachten 
heeft is dat we in die tijd gaan uitleggen waar wij nu mee bezig zijn geweest. Maar dat is nog niet zo 
simpel denk ik. Dat voorspel ik.. dat het nog niet zo simpel is. 

OZFAC: Ik kan me voorstellen dat je het gezien moet hebben want anders leg je het uit als ja, we zijn 
bezig en we hebben een paar afspraken gemaakt. En je moet de meerwaarde uitleggen. Waarom de 
kick-off dan handig is geweest en de andere sessies en wat voegen de verschillende gezichtsvelden 
dan toe. 

SM: Ja, dat moet je voelen. 

OZFAC: Want in het begin van de kick-off dachten jullie misschien ook wat een lang traject en 
moeten we hier doorheen? 

SM: Ja, maar ik vond al het stukje waarbij ik de antwoorden voor de eerste keer zag van PM en 
ITPPM al leuk.  

(toelichting: SM doelt hier op de ontvangen tussentijdse scores en samengevatte toelichtingen van de 
andere deelnemers als onderbouwing voor de keuze te bespreken factoren in plenaire sessie)  

OZFAC: Hielp dat?  

SM: Ja. Dat ik het verschil zag.. want PM en ik zitten heel erg op een lijn maar met ITPPM niet en 
waar zitten dan die verschillen? Wat is dan het verschil tussen PM en ITPPM? Je ziet er dimensies in 
dat vond ik er echt heel leuk aan. 

OZFAC: Je moet het voelen om te snappen wat de toegevoegde waarde is. En jullie moeten je de 
vraag stellen hoe compleet ben je met deze uitsnede want je zou de Bestuurder er ook in kunnen 
zetten. 

SM: Eigenlijk zou je om optimale ervaring van dit hebben zou ik zeggen moeten we het als MT doen. 
Dat gaat ons helpen om daarna in de vervolggesprekken keuzes te maken en ook te blijven bij die 
keuzes. Want ik ben heel bang dat ITPPM en ik nu de dragers worden en gaan zeggen we moeten dit 
doen. En gaan we straks in de waan van de dag dan komen er weer zeven nieuwe projecten. En ik 
vind ze alle zeven nodig maar we hadden focus afgesproken. Ja, maar goed dan als je het met elkaar 
doet dan wordt het ook een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel. Dan kun je ook zeggen ja, ik snap 
dat het nodig is maar we hebben het met elkaar afgesproken. 

OZFAC: Dat het meer in balans is dan. 

SM: Wij hebben het ervaren en ik denk dat dit ons helpt. En ITPPM wil heel graag want die ziet ook 
heel erg het nut van een portfolio maar ziet ook dat wij met z’n allen ook nog denken: het is ITPPM’s 
feestje, zijn Excel bestand. En als het maar groen is dan zeggen we allemaal ..ja prima, we gaan zo 
door.. dat voelt hij zo… dat zei hij ook.. daar heeft hij ook gelijk in.  
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OZFAC: Hij zei ook: ja, maar jullie kunnen het allemaal zien want we leveren die informatie ook. En ik 
zag jou ook denken: ja, ik heb het allemaal maar ik doorleef het niet.  

SM: Ik heb geen idee waar ze mee bezig zijn. 

OZFAC: En PM zat ertussen in en zei dan kan ik het wel zo maken dat jij denkt: oh leuk! 

SM: Precies. Dat was heel mooi! Dat vond ik echt. En ook het verschil, Ook voor ITPPM is dit 
dagelijkse kost .. projecten. Voor mij niet. Ik heb nooit projectmatig gewerkt. In organisaties ook in 
de zorg dan noemden we het een project en eigenlijk was het gewoon met z’n allen bij elkaar zitten, 
een hoop gepraat. En dan hadden we precies afgesproken.. acht ik maak wel een verslagje. Ja, dat is 
niet projectmatig werken. En ITPPM wil het echt en ik denk dat het ook goed is. En dat is ook nodig 
voor onze organisatie. Dus ik vind het heel mooi, ik vind het een heel mooi product dit wat je 
gemaakt hebt. 

OZFAC: Is er iets waarvan je zegt dat zou ik anders of beter doen dat vind ik een kanttekening. Mag 
alles zijn. 

SM: Ja snap ik… nou eigenlijk niet ik nee. Je hebt continu benadrukt en ik denk dat dat belangrijk is in 
organisaties dat je kan stoppen of een vraag niet wil beantwoorden. En ook kan me voorstellen want 
hier komen wel alle sectoren bij elkaar in een portfolio dat het soms gevoelig ligt. Daar heb ik zelf 
geen last van want wat ik vind dat zeg ik maar ik denk dat het wel gevoelig kan liggen dus. Dus dat 
vond ik heel goed. Je deed het super duidelijk. Als ik het snap dan kun je het aan iedereen uitleggen, 
dat vind ik echt een compliment. En door die fasen aan te brengen kom je er in en word je er in 
meegenomen waardoor het uiteindelijk allemaal op zijn plek valt. Waardoor ik denk ohh ja, nu snap 
ik het. Dus nee, ik heb er niks in gemist nee. Ik vond het heel leuk om aan deel te nemen en ik denk 
dat je ons echt verder hebt geholpen met dit en dat dat voor jou ook prettig is en mooi 
meegenomen. 

OZFAC: Ik stop de opname. Dankjewel voor je medewerking! 
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Transciptie ITPPM 15min 25 sec > (eerste pagina blauw gemarkeerde passages zijn in de 
coderingstabel in Bijlage S terug te zien, dit is een voorbeeld) 

Datum afgenomen: 11 april 2022  

OZFAC We starten de opname. Wat we hebben gedaan is het volgende. Jullie hebben een kick-off 
meeting gehad met de groep en daar heb ik jullie uitgelegd wat we gaan doen en hebben we de 
factoren besproken. Vervolgens hebben we individuele interviews gehad als tweede meeting en de 
plenaire sessie als derde meeting en nu hebben we een evaluatie. Dus de kick off, de individuele 
interviews, de plenaire sessie.. dat zijn de drie momenten in het model voor het meten van de 
gezondheid van de portfolio. Die daarvoor, die briefing en dit, die horen bij het onderzoek. Als je het 
straks zelf gaat doen heb je die drie. En nu wil ik graag van jou weten wat je ervan vond want het 
onderzoek is gericht op de vraag hoe bruikbaar en nuttig is deze aanpak in die stappen. En wat heb je 
ervan hebt opgestoken voor jullie organisatie? 

Nu heb ik jullie een 0.8 versie gestuurd van een grof dashboard. Daar komt nog een verslag bij maar 
dat is wel wat het gaat zijn en waar je dus zelf mee verder kunt. Dus dat is het pakket. Dus we 
hebben een tooling Excel simpel, en de drie sessies en het wordt begeleid. Heb je daar iets aan ja of 
nee. We gebruiken een aantal tam vragen; dat is een bepaalde methodiek waarin steeds wordt 
gevraagd wat je van het proces vond… die stappen en het dashboard, die twee horen bij elkaar. Het 
is een 7 punt schaal, een Likert schaal, van volledig onwaarschijnlijk naar volledig waarschijnlijk. Zet 
een kruisje als je wil daar waar jij denkt dat is mijn score en als je er een toelichting op zou willen 
geven heel graag. En dan stel ik voor het is nu 12 over 9 dat we eerst de eerste 6 vragen afmaken en 
dat je genoeg ruimte hebt voor de toelichting want die is waardevoller voor het onderzoek dan een 
kruisje. 

We beginnen.  
Vraag 1 het gebruik van proces en dashboard in mijn werk zou me in staat stellen mijn werk sneller 
uit te voeren. 

ITPP: Ja dat denk ik wel. Ik denk waarschijnlijk misschien wel volledig waarschijnlijk… ja dat is 
volledig waarschijnlijk. Nee ja, goed als ik kijk van het geeft even inzicht en er komen dingen uit 
waarvan we eigenlijk ook wel wisten dat het aan de hand was maar doordat het nu gewoon even 
concreet een aantal scores tegen een aantal factoren met ook risico’s is.. ja, is het gewoon heel 
inzichtelijk wat je hebt en vooral ook fijn dat we ook met ook aan de ene kant met een SM natuurlijk 
als collega manager en aan de andere kant PM dat je toch ff een keer bij elkaar zit en vanuit 
verschillende hoeken er naar kijkt. En je zag wel dat de antwoorden anders zijn en dat we het anders 
beleven en het anders interpreteren. Dus ja, ik denk dat als je dit gewoon hebt dat geeft wel een 
goed beeld waar de problemen in je portfolio zitten eigenlijk. 

OZFAC De tweede vraag het gebruik van het proces en dashboard zou mijn werkprestaties 
verbeteren. Werkprestaties voor jouw rol dan. 

ITPP: Ik denk voor mijn rol enigszins waarschijnlijk. Ik denk dat het meer voor de organisatie doet.  

OZFAC: De derde het gebruik van proces en dashboard in mijn functie zou mijn productiviteit 
verhogen.  

ITPP: Mijn productiviteit gaat het zeker wel verhogen omdat het.. ja wat ik ook bij de eerste zei, het 
geeft gewoon een beter inzicht en maakt het voor mij gewoon makkelijker en kan het sneller doen.  

OZFAC: Het gebruik van proces en dashboard zou mijn effectiviteit op het werk verhogen.  
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ITPP: Lastige. Het is een ja.. het is nog een beetje … hoe gaat straks het MT om met het dashboard 
want dat bepaalt natuurlijk grotendeels of het mijn effectiviteit gaat verhogen en of we het vol 
kunnen houden om dit ook gewoon te houden. Want als ik het één keer doe dan heb ik nu die 
meting en dan doen we twee maatregelen. Ik denk dat dit vooral moet blijken uit de komende 
maanden. Maar goed, ik ben er zelf ook bij dus ik scoor hem op waarschijnlijk. 

OZFAC: Vijf. Het gebruik van proces en dashboard zou het makkelijker maken mijn werk te doen.  

ITPP: Vanuit mijn rol .. ja vanuit de rol portfoliomanager gaat het wel een stuk makkelijker worden 
omdat je verantwoordelijkheid ook veel duidelijker bij anderen in het proces neerlegt. Ik hoef er niet 
meer zelf aan te trekken, ze zien het gewoon. Die zet ik op volledig waarschijnlijk.  

OZFAC: Zes. Ik zou proces en dashboard nuttig vinden in mijn functie.  

ITPP: Gezien de kruisjes moet ik zeggen dat het niet zo is (lachen). Ehh.. ja die zet ik ook op 
waarschijnlijk. 

OZFAC: Ik stel voor dat we naar de tweede set gaan dat is gebruiksgemak. Waarbij ik opmerk dat het 
Excel een relatief snel in elkaar gezet iets is maar als je dit wil gebruiken kun je met bijvoorbeeld 
google docs of iets dergelijks werken. Maar het idee blijft dat je scoort en een resultante ziet met 
verschillen in inzicht.  

OZFAC: Het leren toepassen van proces en dashboard zou gemakkelijk zijn voor mij. Dus de stappen 
en het dashboard. 

ITPP: Theoretisch is het wel makkelijk maar het zit vooral denk ik in het gedrag rondom het proces 
om dat aan te leren en niet in die waan van de dag weer terug te vallen. Dat is wel het risico dat ik 
zie. We hebben nu jou als begeleider gehad en straks nog even een andere begeleider en dan 
moeten we echt gewoon goed overdragen. Daar hangt het naar mijn idee wel aan vast want anders 
dan doen we het nu een keer en twee keer en dan vullen we misschien nog wel in maar dan doen 
we er weinig mee. Dus ik zet hem op neutraal. 

OZFAC: Vraag 8. Ik zou het makkelijk vinden om proces en dashboard te laten doen wat ik wil dat het 
doet. Vanuit jouw rol bezien.  

ITPP: Ja, vanuit mijn rol. Ik denk dat als we er mee bezig zijn, dan vind ik het wel makkelijk om het te 
laten doen wat het doet omdat het de betrokkenheid bij de mensen verhoogd.  

OZFAC: Zou je het uiteindelijk ook goed bestuurbaar vinden? Zou jij mij kunnen zijn en dat zo kunnen 
doen? Zou jij dat makkelijk vinden om die stappen zo in te zetten en die tooling zo te gebruiken?  

ITPP: Ja, ik vind het heel makkelijk om de tooling te gebruiken, het gaat nu niet in  mijn eigen functie 
omdat ik dan twee petten op heb hè dus los daarvan hè. Dus als ik ook niet één van de 
geïnterviewden ben dan lijkt het me makkelijk om het proces en het dashboard te gebruiken. Dus 
die zet ik volledig waarschijnlijk. Wel de toevoeging dat met twee petten op me dat niet gaat lukken.  

OZFAC: Mijn Interactie met proces en dashboard zou duidelijk en begrijpelijk zijn. 

ITPP: Wat bedoel je met de interactie? 

OZFAC: Als je denk ik vind de vraag onduidelijk dan mag je deze open laten. 

ITPP: Nou goed, ik zie die een beetje hetzelfde als die daarboven ja, als 8. Dus volledig waarschijnlijk. 

OZFAC: Vraag 10. Ik zou het proces en dashboard flexibel vinden om mee te werken. 
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ITPP: Dat denk ik ja.. dat het wel flexibel is.. je kunt zelf met die vragen.. je kunt kiezen en je kunt 
neerzetten, blijft wel natuurlijk dat je goed op moet letten hoe het gaat met de scores en die 
afhankelijkheden. Ik denk dat ik daar wel uit kom. Ik zet hem op waarschijnlijk. 

OZFAC: 11  

ITPP: Ja, dat lijkt me geen enkel probleem. Dus duidelijk proces wat je moet doen, dashboard is 
gewoon nu een Excel en er zitten logische verbanden in. Dus dat is echt wel volledig waarschijnlijk. 

OZFAC: 12. Ik zou het proces en dashboard gemakkelijk te gebruiken vinden. 

ITPP: Ja, nou ja goed, weer de opmerking dat als ik twee petten op.. maar goed, als ik dat gewoon 
kan scheiden dan houd ik dat gewoon op volledig waarschijnlijk.  

OZFAC: Wil je nog iets anders toevoegen op het proces dat voor jullie organisatie doorlopen is? 

ITPP: Ik denk dat wat ik ook bij vraag 1 aangaf.. het objectiveert een beetje waar we natuurlijk de 
afgelopen periode mee worstelen. Ik vond het ook prettig dat je kwam, ik was er mee bezig. Het 
portfolio liep gewoon niet goed en je ziet ook dat de zaken die er nu uitkomen en de maatregelen 
die we moeten nemen dat dat gewoon ..ja… dingen zijn die we al wisten die we niet deden. Ik ben 
wel wat inrichting aan het doen maar ik heb ..het is een beetje het leverage om nou ook echt acties 
uit te kunnen zetten en de maatregelen te nemen. Het komt nu niet meer omdat ik het wil.. maar 
omdat het gewoon uit een meting komt. 

OZFAC: En het is wetenschappelijk onderbouwd 

ITPP: Het zijn vragen …niemand kan….je kunt er van alles van vinden maar het zijn geen rare vragen 
het zijn hele logische vragen over dingen die in iedere organisatie spelen. En er komen vanuit 
verschillende hoeken van de organisatie, van manager als projectmanager en van mij als 
portfoliomanager is er gescoord. En daar rolt gewoon iets uit. Ik denk dat dat voor ons wel een 
goede basis is waarbij we dus maatregelen in gang kunnen zetten. En ja. .ik ben benieuwd of als we 
het een keer gepresenteerd is op een RvB/MT… of we het ook door kunnen zetten. Of wij het zo 
kunnen embedden bij ons in bijvoorbeeld de voorbereiding op een kwartaalmeeting. We willen 
ieder kwartaal het projectportfolio tegen het licht houden en het zou ook heel mooi zijn om ook 
ieder kwartaal ook de kwaliteit van het portfolio zeg maar tegen het licht te houden. Dus ja, ik zie er 
wel wat in maar ik maak me ook wel zorgen of we het volhouden.  

OZFAC: Maar wat zou er voor nodig zijn om het vol te houden? Jij zegt geen dubbele petten op of? Ik 
was moderator en facilitator 

ITPP: Ja dat gaat nog wel maar jij was niet inhoudelijk betrokken in de organisatie. Kijk ik als 
Projectportfoliomanager zit ik er middenin en ben te betrokken om te moderaten. Misschien dat 
sommige mensen dat wel kunnen ik niet in ieder geval. Dat weet ik gewoon van mezelf dat gaat niet 
lukken dus we moeten er echt een goede moderator bijzetten. Iemand die dat onafhankelijk kan. Ik 
denk dat onze kwaliteitsmanager dat heel goed kan. En dit raakt ook wel of het wel in lijn is met de 
andere dingen die we doen rondom risicomanagement. Wat we ook zoveel mogelijk proberen te 
objectiveren. Dus het past wel in dingen zoals we dat doen dus het is voor ons niet een heel 
compleet ander soort proces dat we in een keer moeten doorlopen. Dus wat dat betreft kunnen we 
het wel borgen maar dat gezegd hebbende vinden we ook risicomanagement gewoon lastig. Dat 
moeten we een keer per kwartaal bespreken en wanneer heeft iedereen daar aandacht voor één 
week voordat we dat moeten bespreken. Het leeft nog niet dus dat zit wel aan hoe zorg ik ook dat 
het leeft.  
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OZFAC: Dankjewel, ik sluit de opnamen af. 
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Transcriptie PM  15min 07 sec 

Datum afgenomen: 11 april 2022  

(PM had zich voorbereid en de opzet en het doel van dit interview behoefde niet meer toegelicht 
te worden waardoor meteen begonnen kon worden met de vragen). 

OZFAC: vraag 1.het gebruik van proces en dashboard in mijn werk zou me in staat stellen mijn werk 
sneller uit te voeren. 

PM: Als ik naar het proces kijkt dat betekent dan dat als we dat nog een keer doen, dat we het dan 
ook weer in drie stappen doen met een kick-off, individuele interviews en plenaire sessie. 

OZFAC: Dus dat je zelf itereert maar dan zonder mij. 

PM: Even nadenken.. ik zal proberen hardop na te denken, dat is wel handig.. ik zat even te denken 
waarom doen we niet meteen die plenaire maar juist het één op één maakt dat je voor jezelf beter 
nadenkt over wat ik voor mijn rol belangrijk vind in plaats van dat je altijd weer voor iedereen 
probeert te denken. De reacties .. dus zou ik het combineren.. die kick-off kan steeds sneller 
natuurlijk.. ik vraag me even af wie het proces dan gaat begeleiden. Stel jij bent nu klaar en daarna 
hebben we nog een andere onderzoeker die dat nog een keer voor ons gaat doen maar dat blijft dan 
ook niet een eeuwigheid. Wie dit proces gaat begeleiden.. daar heb ik ook vragen over want als we 
dat niet doen dan denk ik dat het verwaterd. Maar ik denk dat de stappen wel … het gebruik van 
proces en dashboard in mijn werk zou me in staat stellen mijn werk sneller uit te voeren.. ja, ik denk 
dat dat waarschijnlijk is. Want dit zou betekenen dat er beter nagedacht wordt over alle projecten 
die we doen. En mijn standaard verhaaltje is dat als je vijf projecten hebt en soms ben je in vijf 
maanden klaar en als je het tegelijkertijd doet dan ben je misschien in acht maanden klaar. Dus dan 
is het snel. Het is een waarschijnlijk. Volgende? 

OZFAC:  ja 

(PM gaat door naar vraag 2) 

PM: Het gebruik van proces en dashboard zou mijn werkprestaties verbeteren.  

OZFAC: Vanuit jouw rol, jouw werkprestaties.  

PM: Ja, ik denk het wel. Je bent efficiënt. Je hoeft niet elke keer te schakelen. Dus dat is voor mij ook 
waarschijnlijk. Ik ben nooit zo scheutig met volledig en helemaal, met 1 en 7 dus. 

OZFAC: Er is geen goed of fout, het gaat er gewoon om wat jouw mening is.  

(PM gaat door naar vraag 3) 

PM: Het gebruik van proces en dashboard in mijn functie zou mijn productiviteit verhogen. Zit er 
verschil in met vraag 2 werkprestaties? 

OZFAC: Dat je sneller meer kunt leveren, je productiviteit. 

PM: Dat verbetert dan ook tegelijk de prestaties denk ik dan, maar goed. Ik schaar die onder 
dezelfde. 

(PM leest in stilte vraag 4) 

PM:  Daar ga ik ook waarschijnlijk van maken. 
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(PM gaat door naar vraag 5) 

PM: Het gebruik van proces en dashboard zou het makkelijker maken om mijn werk te doen. Ik ga 
toch een zeven geven, zeer zeker. Als het ook oplevert wat er afgesproken wordt natuurlijk hè.. 
maar misschien dat ik nu in mijn hoofd meer naar de uitkomst aan het kijken ben dan naar de 
methode. 

OZFAC: En als het niets oplevert? Vind je het dan geen geschikte methode? 

PM: Nee dan ligt het niet aan de methode want de stappen zijn wel goed. Waar ik een beetje mee 
zit.. het gaat niet om het portfolio op de inhoud natuurlijk hè.. dit is het andere proces om met 
elkaar op tafel te krijgen waar we vinden dat het niet goed gaat.  

OZFAC: Je maakt een blauwdruk, een foto van hoe gaat het en vervolgens moet je erop gaan acteren. 

PM: Een evaluatie eigenlijk.. dit is iets om mee aan de slag te gaan. Ja, al is het alleen al om van 
elkaar te weten wat we ervan vinden en zelf na te denken. Ja 

(PM leest in stilte vraag 6 en vult de score in) 

OZFAC: Het tweede deel is gebruiksgemak. Vraag 7: Het leren toepassen van proces en dashboard, 
dus die drie stappen, zou gemakkelijk zijn voor mij. 

PM: Ik denk dat je er wel een neutraal persoon bij nodig hebt om het te begeleiden. Ik zou het zelf 
niet doen dat lijkt me niet goed om dit zelf te doen. Dan ga ik een beetje naar drie. 

(PM gaat door naar vraag 8) 

PM: Ik zou het gemakkelijk vinden om proces en dashboard te laten doen wat ik wil dat het doet. 

PM: Ja, dat is een beetje een hoge inzet dat je het een beetje als een onderhandeling gebruikt of…. 

(observatie: PM lijkt deze vraagstelling niet te begrijpen) 

OZFAC: Dat het het doel dient, dat je dus inderdaad monitored hoe de gezondheid ervoor staat en 
hoe het risicoprofiel eruit ziet. Dat je die gedeelde beelden hebt en de maatregelen dus kunt 
gebruiken. 

PM: Ja, enigszins waarschijnlijk. Het is ook een paar keer gedaan hebben denk ik. Eigenlijk zou je 
deze ook na elke afsluiting even in moeten vullen.  

OZFAC: Misschien doet de opvolger dat ook? 

PM: Ja. 

(PM gaat door naar vraag 9) 

PM: Mijn interactie met proces en dashboard zou duidelijk en begrijpelijk zijn. 

(observatie: SM lijkt deze vraagstelling niet te begrijpen) 

Die snap ik niet. Mijn interactie met het proces… 

OZFAC: Als de vraag niet helder voor je is dan je deze overslaan. 

PM: Ja als ik negen invul met wat we nu gedaan hebben tot aan nu want dat is mijn interactie met 
wat we gedaan hebben, dan vul waarschijnlijk in. 
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(PM gaat door naar vraag 10) 

PM: Ik zou het proces en dashboard flexibel vinden om mee te werken.  

Neutraal.  

OZFAC: Wat maakt deze neutraal? 

PM: Ik denk dat het juist ook weer niet te flexibel moet zijn want dan krijg je weer allerlei 
verschillende dingen. Dan kun je het niet onder elkaar zetten. Daarom mag het niet te flexibel zijn 
maar ik vind het ook niet onflexibel zeg maar, als ik mijn spullen er in kwijt kan. Daarom neutraal.  

(PM gaat door naar vraag 11) 

PM: Het zou voor mij gemakkelijk zijn om vaardig te worden in het gebruik van proces en dashboard.  

PM: Ja, daar ben ik licht kritisch in. Ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Omdat ook elke keer te gaan 
doen zeg maar.  

OZFAC: Om dat te blijven doen, discipline te hebben, om het te blijven toepassen? 

PM: Ja. 

OZFAC: Dat is de bruikbaarheid. Maar zou je daar handig in worden? Om het proces en dashboard 
toe te passen? 

PM: Ja, dat denk ik wel ja. Ik snap wat je zegt. 

(PM gaat door naar vraag 12) 

PM: Ik zou proces en dashboard gemakkelijk te gebruik vinden. Die vind ik wel lastiger denk ik. Zeker 
als er geen begeleiding meer is, dan wordt alles netjes ingepland en dan vertel maar. Dat zou iemand 
moeten gaan doen en ik ben niet die persoon. Dat weet ik al.  

OZFAC: Omdat je ook in de inhoud zit of omdat de rol van moderator niet bij je past? 

PM: Ja, ik zou zoiezo niet als moderator kunnen fungeren in deze. Eén omdat me dat niet leuk lijkt 
en twee omdat ik teveel met de inhoud bezig ben. En zeker die algemene sessie, dit zou bij mij dan 
sneuvelen denk ik. Ja.  

(alle vragen zijn nu behandeld en gescoord)  

OZFAC: Zijn er punten waarvan je zegt die zijn voor verbetering vatbaar? Of punten waarvan je zegt 
als we dat zelf zouden gaan gebruiken, de kick-off, de interviews en plenair, met daarbij natuurlijk de 
verzameling van de input, het samenvatten en er ook iets mee doen met de maatregelen en de 
actoren. Is er iets waarvan je zegt als je dat doet dan is het voor nog beter om toe te passen? 

PM: Ik zou bij een tweede, derde, vierde keer bij de kick-off kijken wat de vorige keer de uitkomst is 
geweest en dat terugkoppelen.  

OZFAC: Dat zit in het dashboard. Dat hadden we nu niet omdat er geen vorige keer is geweest. De 
vorige resultaten staan er straks in dus je ziet progressie, afwijkingen. 

PM: Oh ja. Als het nut eruit komt dan ga het je het vanzelf ook weer doen want dan weet je…. Het 
mooie van dit is dat je niet naar de projecten an sich gaat kijken maar naar al de problemen rondom 
het portfolio management. Dan zou je het ook door anderen in willen laten vullen.  
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OZFAC: Wat vond je van de deelnemers die er bij waren qua rollen? 

Pm: Ik zou het misschien ook wel.. nu hebben we het op Managementteam, eigenlijk is het 
directieteam in mijn ogen, gedaan. We hebben ook nog een managementlaag. Die zou ik dit ook wel 
willen laten doen. Ook om daar op tafel te krijgen hoe zij over de zaken denken en het daar 
gestructureerd te doen. Eigenlijk zou je daar.. 

OZFAC: Dit is de helft van het MT, de ITPPM en de SM. 

PM: Ja, dit is de helft van het MT. Ik denk dat hier wel genoeg.. SM is gewoon verantwoordelijk voor 
heel Diagnostiek. Als er nou dezelfde problemen waren, en die zijn er, met andere projecten die we 
hebben uitgetekend, bijvoorbeeld een project met financiën, waarvan ik niet eens weet of die 
gestart is ja of nee, en die al klaar zou moeten zijn. Dat zijn van die dingen.. dat geeft ook aan hoe 
het portfoliomanagement in het MT loopt, en de RvB. Daaronder heb je een {naam anoniem} en een 
{naam anoniem}, die manager zijn van het Lab en manager van Clientcontact. Ik ben heel benieuwd 
hoe zij ernaar kijken. Hebben zij hun genoegen of ongenoegen al duidelijk genoeg geuit naar SM en 
kan SM dat heel goed vertegenwoordigen.  

OZFAC: En die maatregelen die jullie hebben benoemd. Die hebben we in het begin wat explicieter 
benoemd, is het acceptabel, is het realistisch is het uitvoerbaar? Ik gaf net ook aan bij SM, op een 
gegeven moment heb ik ze niet meer expliciet benoemd omdat ik merkte dat jullie al een maatregel 
opbrachten met het idee, dit voldoet al. Jullie zitten al in de praktische modus en denken, dit kan ook 
echt. Het idee is dat zij dekt wat ook haalbaar is om weg te zetten . 

PM: Ik ben wel kritisch of ze in de gaten heeft .. dat zal donderdag wel blijken, als ITPPM zegt, oké 
we gaan 4 dingen kiezen. Dan ben ik heel benieuwd in hoeverre zij zoiezo kan vertellen aan {naam 
anoniem} en {naam anoniem}, we gaan deze dingen doen. En de rest dus niet en wat dan de reactie 
gaat zijn en wat daar de impact van is. Want we moeten minder doen, snap ik ook, we moeten 
ombeurten doen, snap ik ook , alleen wat dan blijft liggen, daar is SM een mooi voorbeeld van, dat 
gaat ze niet accepteren. Want dan komt toch weer.. toch te weinig mensen….en waarom kan dit nu 
niet. 

OZFAC: Ja, oké. Zeg je dan eigenlijk het zou interessant zijn om die deelnemersgroep uit te breiden? 
En daar ook anderen van het MT maar ook een laag daaronder in te zetten? 

PM: Ja, misschien dat je die laag ook eenzelfde cyclus kunt laten doorlopen. En dat op een of andere 
manier kunt weerspiegelen met wat wil het MT. Dat je in kaart kunt brengen, is die lijncommunicatie 
wel goed. En dat is geen onwil maar ik denk dat daar ook nog wel iets schort.   

OZFAC: Nog andere punten of opmerkingen over het model en het dashboard? 

PM: Nee. Het is een methode om aan het licht te brengen waar het knelt.  

OZFAC: Dan dank ik je hartelijk voor je medewerking en sluit ik de opname af.  
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Appendix Q - Screenshot encoding 
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Appendix R - Overview result coding per participant 

 

aantal 
opmerkinge

argumenten 
voor

argumenten 
tegen

processtappen kan het sneller doen. voor mij gewoon 
makkelijker 

0 2 0

moderator 0 0 0

of we het vol kunnen 
houden 

vooral moet blijken uit 
de komende maanden

of we het ook door 
kunnen zetten

Of wij het zo kunnen 
embedden 

ik zie er wel wat in maar 
ik maak me ook wel 

zorgen of we het 
volhouden. 

factoren/maatregelen op dashboard 0 0 0

flexibiliteit in gebruik 0 0 0

het geeft even inzicht concreet een aantal 
scores 

heel inzichteli jk een beter inzicht 

het objectiveert een 
beetje 

goed beeld waar de 
problemen in je portfolio 

zitten 

er niet meer zelf aan te 
trekken

 ze zien het gewoon

verantwoordelijkheid 
ook veel duidelijker bij 
anderen in het proces 

neerlegt

vanuit verschil lende 
hoeken er naar kijkt

anders beleven anders interpreteren dingen zijn die we al 
wisten die we niet deden

de antwoorden anders 
zijn 

meer voor de organisatie 
doet

Dus het past wel in 
dingen zoals we dat doen 

dus het is voor ons niet 
een heel compleet ander 

soort proces 

vinden we ook 
risicomanagement 

gewoon lastig

Het leeft nog niet dus dat 
zit wel aan hoe zorg ik 

ook dat het leeft. 

het is een beetje het 
leverage om nou ook echt 
acties uit te kunnen zetten 

en de maatregelen te 
nemen

Het komt nu niet meer 
omdat ik het wil.. maar 
omdat het gewoon uit 

een meting komt.

totaal 0 14 5
aantal 

opmerkinge
argumenten 

voor
argumenten 

tegen

processtappen

wel makkelijk om het te 
laten doen wat het doet 

omdat het de 
betrokkenheid bij de 

Theoretisch is het wel 
makkelijk 

duidelijk proces 

voor ons wel een goede 
basis is waarbij we dus 

maatregelen in gang 
kunnen zetten

0 4 0

moderator weer de opmerking dat 
als ik twee petten op

Wel de toevoeging dat 
met twee petten op me 

dat niet gaat lukken

echt een goede 
moderator bijzetten

Iemand die dat 
onafhankelijk kan

0 0 4

bruikbaarheid op langere termijn

risico dat ik zie: gedrag 
rondom het proces om 
dat aan te leren en niet 
in die waan van de dag 

echt gewoon goed 
overdragen. Daar hangt 
het naar mijn idee wel 

aan vast 

0 0 2

factoren/maatregelen op dashboard
dashboard is gewoon nu 

een Excel en er zitten 
logische verbanden in

het zijn geen rare vragen 
het zijn hele logische 

vragen over dingen die in 
iedere organisatie spelen

blijft wel natuurlijk dat je 
goed op moet letten hoe 

het gaat met de scores 
en die afhankelijkheden

heel makkelijk om de 
tooling te gebruiken

0 3 1

flexibiliteit in gebruik dat het wel flexibel is je kunt kiezen en je kunt 
neerzetten

0 2 0

inzicht 0 0 0

deelnemers 0 0 0

geen categorie 0 0 0

totaal 0 9 7
0 23 12totaal bruikbaarheid en gebruiksgemak:

0 0 0

0 0 5

0 4 0

0 8 0

ITPPM. Vetgedrukt is argument tegen. Cursief gedrukt is opmerking die niet onder argument voor of tegen valt. 

bruikbaarheid op langere termijn

geen categorie

bruikbaarheid proces en dashboard

gebruiksgemak proces en dashboard

inzicht

deelnemers
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aantal 
opmerkingen

argumenten 
voor

argumenten 
tegen

En door die fasen aan te 
brengen kom je er in en 

word je er in 
meegenomen waardoor 

het uiteindelijk allemaal 
op zijn plek valt

ik vond al het stukje 
waarbij ik de 

antwoorden voor de 
eerste keer zag van PM en 

ITPPM al leuk.

Dat ik het verschil  zag
Je ziet er dimensies in dat 
vond ik er echt heel leuk 

aan.

als dat allemaal beter 
ingericht is dan kan ik 
mijn werk beter doen. 

moderator 0 0 0

bruikbaarheid op langere termijn 0 0 0

factoren/maatregelen op dashboard 0 0 0

flexibiliteit in gebruik 0 0 0

daar is deze tool volgens 
mij super belangrijk voor

het zou zeker mijn 
werkprestaties 

verbeteren

uiteindelijk verhoogd het 
de productiviteit 

Zou het makkelijker 
maken.. 

ik merk nu dat heel veel 
van de inzet van 

medewerkers niet 
efficiënt is. 

deelnemers

Eigenlijk zou je om 
optimale ervaring van dit 

hebben zou ik zeggen 
moeten we het als MT 

doen

als je het met elkaar doet 
dan wordt het ook een 

gedeeld 
verantwoordelijkheidsge

voel. 

Wij zien het nut heel erg

En ook kan me 
voorstellen want hier 

komen wel alle sectoren 
bij elkaar in een portfolio 
dat het soms gevoelig ligt

1 3 0

 oh ja het portfolio moet 
ook nog

Wij hebben het ervaren 
en ik denk dat dit ons 

helpt

Ik vond het heel leuk om 
aan deel te nemen en ik 

denk dat je ons echt 
verder hebt geholpen 

ik heb het idee dat je 
bijna nergens nee kunt 

zeggen in de zin van, het 
is logisch dat het 

allemaal beter wordt als 
je dat goed doet. 

Dus ik vind het heel 
mooi, ik vind het een heel 

mooi product dit wat je 
gemaakt hebt.

totaal 2 17 0
aantal 

opmerkingen
argumenten 

voor
argumenten 

tegen

Het toepassen van de 
tool dat zou ik niet zo 

moeili jk vinden

Dat vind ik niet 
gemakkelijk.

moet ik me er goed in 
verdiepen. 

Je hebt de mogelijkheid 
om in het plenaire 

gesprek nog een keertje 
over de gescoorde items 

na te denken 

oeeeh nee niet 
gemakkelijk voor mij

Ik zou nog steeds in mijn 
achterhoofd hebben oh ja 
zo deed ze dat.. ja zo was 

dat: stapje voor stapje. 

de stappen vinden die je 
hebt zou ik niet zo 
moeili jk vinden.

Terwijl  doordat ji j het 
hebt gedaan zoals je het 

hebt gedaan het 
helemaal niet 

ingewikkeld was

Want ik ben niet zo 
abstract ingesteld maar jij 

hebt dat héé goed, ons 
héél goed daarin 

meegenomen

jij hebt dat héé goed, ons 
héél goed daarin 

meegenomen

Je moet een goede 
helicopterview hebben 

om uit alles wat er gezegd 
wordt de essentie te 

halen. 

het gebruik is volgens mij 
als je het snapt, als je 
weet hoe je het moet 

doen, is het 
waarschijnli jk.

dat ik het wel moeilijk 
zou vinden om de kern 

eruit te halen

:  Om daar de kern uit te 
halen.. dat is best 

abstract

Je deed het super 
duidelijk

Als ik het snap dan kun je 
het aan iedereen 

uitleggen, dat vind ik echt 
een compliment. 

bruikbaarheid op langere termijn
hoe gaan we uitleggen 
wat wij gevoeld hebben 

en doorgemaakt hebben. 
1 0 0

Het is best ingewikkeld 
om uit te leggen

Dat vind ik niet 
gemakkelijk.

ook prettig aan vond is 
dat je twee maatregelen 

kon benoemen.

die maatregelen vond ik 
prima daar had ik niet 

zoveel moeite mee

omdat we allemaal 
redelijk resultaatgericht 
zijn, praktisch en al heel 

erg in uitvoer denken

dat al bij de 
beantwoording in je 

achterhoofd mee neemt.

flexibiliteit in gebruik
die interactie in dat 

plenaire gesprek vind ik 
flexibel

er zit wat speling. 0 2 0

inzicht 0 0 0

deelnemers

op basis van nieuwe 
informatie, doordat je 

andere teamgenoten met 
een andere invalshoek 

komen. Hoor je....oh 

0 1 0

geen categorie 0 0 0

totaal 8 12 6
10 29 6

4 2

totaal bruikbaarheid en gebruiksgemak:

3 2

0 5 0

2 2 2

1 4 0

0 5 0

factoren/maatregelen op dashboard

moderator

processtappen

processtappen

5

0

SM. Vetgedrukt is argument tegen. Cursief gedrukt is opmerking die niet onder argument voor of tegen valt. 

bruikbaarheid proces en dashboard

inzicht

geen categorie

gebruiksgemak proces en dashboard
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aantal 
opmerkingen

argumenten 
voor

argumenten 
tegen

maar juist het één op één 
maakt dat je voor jezelf 

beter nadenkt over wat ik 
voor mijn rol belangrijk 

die kick-off kan steeds 
sneller natuurli jk

Want dit zou betekenen 
dat er beter nagedacht 

wordt over alle projecten 
die we doen.

Je hoeft niet elke keer te 
schakelen

Het mooie van dit is dat 
je niet naar de projecten 
an sich gaat kijken maar 

naar al de problemen 
rondom het portfolio 

Het is een methode om 
aan het l icht te brengen 

waar het knelt. 
de stappen zijn wel goed

dit is het andere proces 
om met elkaar op tafel te 
krijgen waar we vinden 
dat het niet goed gaat

Een evaluatie eigenlijk.. 
dit is iets om mee aan de 

slag te gaan

moderator
.. ik vraag me even af wie 

het proces dan gaat 
begeleiden

want als we dat niet 
doen dan denk ik dat het 

verwaterd
0 0 2

bruikbaarheid op langere termijn

Ik zou bij een tweede, 
derde, vierde keer bij de 

kick-off kijken wat de 
vorige keer de uitkomst is 

geweest en dat 
terugkoppelen

Als het nut eruit komt 
dan ga het je het vanzelf 

ook weer doen
2 0 0

factoren/maatregelen op dashboard 0 0 0

flexibiliteit in gebruik 0 0 0

inzicht Je bent efficiënt 0 1 0

deelnemers

En misschien dat je die 
laag ook eenzelfde cyclus 
kunt laten doorlopen dat 
op een of andere manier 
kunt weerspiegelen met 

wat wil het MT. 

Dan zou je het ook door 
anderen in willen laten 

vullen. 

al is het alleen al om van 
elkaar te weten wat we 

ervan vinden en zelf na te 
denken. 

We hebben ook nog een 
managementlaag. Die 

zou ik dit ook wel willen 
laten doen. Ook om daar 
op tafel te krijgen hoe zij 

over de zaken denken 

3 1 0

geen categorie 0 0 0

totaal 5 11 2
aantal 

opmerkingen
argumenten 

voor
argumenten 

tegen

processtappen Het is ook een paar keer 
gedaan hebben denk ik

Eigenlijk zou je deze ook 
na elke afsluiting even in 

moeten vullen. 

, daar ben ik licht kritisch 
in

1 1 1

. Ik zou het zelf niet doen 
dat lijkt me niet goed om 

dit zelf te doen.

Ik denk dat je er wel een 
neutraal persoon bij 
nodig hebt om het te 

begeleiden

Die vind ik wel lastiger 
denk ik

Zeker als er geen 
begeleiding meer is, dan 

wordt alles netjes 
ingepland en dan vertel 

maar

Dat zou iemand moeten 
gaan doen

ik zou zoiezo niet als 
moderator kunnen 

fungeren in deze

omdat ik teveel met de 
inhoud bezig ben

En zeker die algemene 
sessie, dit zou bij mij dan 

sneuvelen denk ik. 

bruikbaarheid op langere termijn

Ik ben benieuwd of dat 
gaat lukken. Omdat ook 
elke keer te gaan doen 

zeg maar

0 0 1

factoren/maatregelen op dashboard 0 0 0

flexibiliteit in gebruik

Ik denk dat het juist ook 
weer niet te flexibel moet 

zijn want dan krijg je weer 
allerlei verschillende 

dingen. Dan kun je het 
niet onder elkaar zetten. 

ik vind het ook niet 
onflexibel zeg maar, als 

ik mijn spullen er in kwijt 
kan

1 1 0

inzicht 0 0 0

deelnemers 0 0 0

geen categorie 0 0 0

totaal 2 6 6
7 17 8

0

0 4 4

totaal bruikbaarheid en gebruiksgemak:

moderator

processtappen 0 9

PM. Vetgedrukt is argument tegen. Cursief gedrukt is opmerking die niet onder argument voor of tegen valt. 

bruikbaarheid proces en dashboard

gebruiksgemak proces en dashboard
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Appendix S - Overview total arguments by category  
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bruikbaarheid proces en 
dashboard

argumenten voor count
totaal 
aantal

argumenten tegen count
totaal 
aantal

opmerkingen count
totaal 
aantal

 processtappen kan het sneller doen. 1 16

voor mij gewoon makkelijker 1

En door die fasen aan te brengen kom je er in en word je 
er in meegenomen waardoor het uiteindelijk allemaal 

op zijn plek valt
1

als dat allemaal beter ingericht is dan kan ik mijn werk 
beter doen. 

1

ik vond al het stukje waarbij ik de antwoorden voor de 
eerste keer zag van PM en ITPPM al leuk.

1

Dat ik het verschil zag 1

Je ziet er dimensies in dat vond ik er echt heel leuk aan. 1

maar juist het één op één maakt dat je voor jezelf beter 
nadenkt over wat ik voor mijn rol belangrijk vind in 

plaats van dat je altijd weer voor iedereen probeert te 
denken.

1

die kick-off kan steeds sneller natuurlijk 1

Want dit zou betekenen dat er beter nagedacht wordt 
over alle projecten die we doen.

1

Je hoeft niet elke keer te schakelen 1

Het mooie van dit is dat je niet naar de projecten an sich 
gaat kijken maar naar al de problemen rondom het 

portfolio management.
1

Het is een methode om aan het licht te brengen waar 
het knelt. 

1

de stappen zijn wel goed 1

dit is het andere proces om met elkaar op tafel te krijgen 
waar we vinden dat het niet goed gaat

1

Een evaluatie eigenlijk.. dit is iets om mee aan de slag te 
gaan

1

bruikbaarheid proces en 
dashboard

argumenten voor count
totaal 
aantal

argumenten tegen count
totaal 
aantal

opmerkingen count
totaal 
aantal

moderator
.. ik vraag me even af wie het proces dan gaat 

begeleiden
1 2

want als we dat niet doen dan denk ik dat het verwaterd 1

bruikbaarheid proces en 
dashboard

argumenten voor count
totaal 
aantal

argumenten tegen count
totaal 
aantal

opmerkingen count
totaal 
aantal

bruikbaarheid op langere termijn of we het vol kunnen houden 1 5
Ik zou bij een tweede, derde, vierde keer bij de kick-off 
kijken wat de vorige keer de uitkomst is geweest en dat 

terugkoppelen
1 2

ik zie er wel wat in maar ik maak me ook wel zorgen of 
we het volhouden. 

1
Als het nut eruit komt dan ga het je het vanzelf ook weer 

doen
1

vooral moet blijken uit de komende maanden 1

of we het ook door kunnen zetten 1

Of wij het zo kunnen embedden 1
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bruikbaarheid proces en 
dashboard

argumenten voor count
totaal 
aantal

argumenten tegen count
totaal 
aantal

opmerkingen count
totaal 
aantal

inzicht het geeft even inzicht 1 10

het objectiveert een beetje 1

concreet een aantal scores 1

goed beeld waar de problemen in je portfolio zitten 1

heel inzichtelijk 0

een beter inzicht 0

daar is deze tool volgens mij super belangrijk voor 1

ik merk nu dat heel veel van de inzet van medewerkers 
niet efficiënt is. 

1

het zou zeker mijn werkprestaties verbeteren 1

uiteindelijk verhoogd het de productiviteit 1

Zou het makkelijker maken.. 1

Je bent efficiënt 1

bruikbaarheid proces en 
dashboard

argumenten voor count
totaal 
aantal

argumenten tegen count
totaal 
aantal

opmerkingen count
totaal 
aantal

deelnemers er niet meer zelf aan te trekken 1 12
En ook kan me voorstellen want hier komen wel alle 

sectoren bij elkaar in een portfolio dat het soms gevoelig 
ligt

1 4

anders beleven 1
En misschien dat je die laag ook eenzelfde cyclus kunt 

laten doorlopen dat op een of andere manier kunt 
weerspiegelen met wat wil het MT. 

1

 ze zien het gewoon 1 Dan zou je het ook door anderen in willen laten vullen. 1

anders interpreteren 1
We hebben ook nog een managementlaag. Die zou ik dit 

ook wel willen laten doen. Ook om daar op tafel te 
krijgen hoe zij over de zaken denken 

1

verantwoordelijkheid ook veel duidelijker bij anderen 
in het proces neerlegt

1

dingen zijn die we al wisten die we niet deden 1

vanuit verschillende hoeken er naar kijkt 1

de antwoorden anders zijn 1

Eigenlijk zou je om optimale ervaring van dit hebben zou 
ik zeggen moeten we het als MT doen

1

als je het met elkaar doet dan wordt het ook een 
gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel. 

1

Wij zien het nut heel erg 1

al is het alleen al om van elkaar te weten wat we ervan 
vinden en zelf na te denken. 

1

bruikbaarheid proces en 
dashboard

argumenten voor count
totaal 
aantal

argumenten tegen count
totaal 
aantal

opmerkingen count
totaal 
aantal

geen categorie Wij hebben het ervaren en ik denk dat dit ons helpt 1 4 meer voor de organisatie doet 1 7

Dus ik vind het heel mooi, ik vind het een heel mooi 
product dit wat je gemaakt hebt.

1
het is een beetje het leverage om nou ook echt acties uit 

te kunnen zetten en de maatregelen te nemen
1

Ik vond het heel leuk om aan deel te nemen en ik denk 
dat je ons echt verder hebt geholpen 

1
Dus het past wel in dingen zoals we dat doen dus het is 

voor ons niet een heel compleet ander soort proces 
1

ik heb het idee dat je bijna nergens nee kunt zeggen in 
de zin van, het is logisch dat het allemaal beter wordt als 

je dat goed doet. 
1

Het komt nu niet meer omdat ik het wil.. maar omdat het 
gewoon uit een meting komt.

1

vinden we ook risicomanagement gewoon lastig 1

Het leeft nog niet dus dat zit wel aan hoe zorg ik ook dat 
het leeft. 

1

 oh ja het portfolio moet ook nog 1
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gebruiksgemak proces en 
dashboard

argumenten voor count
totaal 
aantal

argumenten tegen count
totaal 
aantal

opmerkingen count
totaal 
aantal

processtappen
wel makkelijk om het te laten doen wat het doet omdat 

het de betrokkenheid bij de mensen verhoogd. 
1 7 Dat vind ik niet gemakkelijk. 1 3

Ik zou nog steeds in mijn achterhoofd hebben oh ja zo 
deed ze dat.. ja zo was dat: stapje voor stapje. 

1 3

Theoretisch is het wel makkelijk 1 oeeeh nee niet gemakkelijk voor mij 1 moet ik me er goed in verdiepen. 1

duidelijk proces 1 , daar ben ik licht kritisch in 1
Eigenlijk zou je deze ook na elke afsluiting even in moeten 

vullen. 
1

voor ons wel een goede basis is waarbij we dus 
maatregelen in gang kunnen zetten

1

Het toepassen van de tool dat zou ik niet zo moeilijk 
vinden

1

Je hebt de mogelijkheid om in het plenaire gesprek nog 
een keertje over de gescoorde items na te denken 

1

Het is ook een paar keer gedaan hebben denk ik 1

gebruiksgemak proces en 
dashboard

argumenten voor count
totaal 
aantal

argumenten tegen count
totaal 
aantal

opmerkingen count
totaal 
aantal

moderator
Terwijl doordat jij het hebt gedaan zoals je het hebt 

gedaan het helemaal niet ingewikkeld was
1 7 weer de opmerking dat als ik twee petten op 1 10 jij hebt dat héé goed, ons héél goed daarin meegenomen 1 5

het gebruik is volgens mij als je het snapt, als je weet 
hoe je het moet doen, is het waarschijnlijk.

1
Wel de toevoeging dat met twee petten op me dat niet 

gaat lukken
1

Want ik ben niet zo abstract ingesteld maar jij hebt dat 
héé goed, ons héél goed daarin meegenomen

1

de stappen vinden die je hebt zou ik niet zo moeilijk 
vinden.

1 echt een goede moderator bijzetten 1
Je moet een goede helicopterview hebben om uit alles 

wat er gezegd wordt de essentie te halen. 
1

Zeker als er geen begeleiding meer is, dan wordt alles 
netjes ingepland en dan vertel maar

1 Iemand die dat onafhankelijk kan 1 Je deed het super duidelijk 1

En zeker die algemene sessie, dit zou bij mij dan 
sneuvelen denk ik. 

1
dat ik het wel moeilijk zou vinden om de kern eruit te 

halen
1

Als ik het snap dan kun je het aan iedereen uitleggen, dat 
vind ik echt een compliment. 

1

Dat zou iemand moeten gaan doen 1 :  Om daar de kern uit te halen.. dat is best abstract 1

Ik denk dat je er wel een neutraal persoon bij nodig hebt 
om het te begeleiden

1
. Ik zou het zelf niet doen dat lijkt me niet goed om dit 

zelf te doen.
1

Die vind ik wel lastiger denk ik 1

omdat ik teveel met de inhoud bezig ben 1

ik zou zoiezo niet als moderator kunnen fungeren in 
deze

1

gebruiksgemak proces en 
dashboard

argumenten voor count
totaal 
aantal

argumenten tegen count
totaal 
aantal

opmerkingen count
totaal 
aantal

bruikbaarheid op langere termijn
risico dat ik zie: gedrag rondom het proces om dat aan te 

leren en niet in die waan van de dag weer terug te 
vallen

1 3
hoe gaan we uitleggen wat wij gevoeld hebben en 

doorgemaakt hebben. 
1 1

echt gewoon goed overdragen. Daar hangt het naar mijn 
idee wel aan vast 

1

Ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Omdat ook elke 
keer te gaan doen zeg maar

1

gebruiksgemak proces en 
dashboard

argumenten voor count
totaal 
aantal

argumenten tegen count
totaal 
aantal

opmerkingen count
totaal 
aantal

factoren/maatregelen op 
dashboard

dashboard is gewoon nu een Excel en er zitten logische 
verbanden in

1 7
blijft wel natuurlijk dat je goed op moet letten hoe het 

gaat met de scores en die afhankelijkheden
1 3

heel makkelijk om de tooling te gebruiken 1 Het is best ingewikkeld om uit te leggen 1

het zijn geen rare vragen het zijn hele logische vragen 
over dingen die in iedere organisatie spelen

1 Dat vind ik niet gemakkelijk. 1

dat al bij de beantwoording in je achterhoofd mee 
neemt.

1

omdat we allemaal redelijk resultaatgericht zijn, 
praktisch en al heel erg in uitvoer denken

1

die maatregelen vond ik prima daar had ik niet zoveel 
moeite mee

1

ook prettig aan vond is dat je twee maatregelen kon 
benoemen.

1

gebruiksgemak proces en 
dashboard

argumenten voor count
totaal 
aantal

argumenten tegen count
totaal 
aantal

opmerkingen count
totaal 
aantal

flexibiliteit in gebruik dat het wel flexibel is 1 5
Ik denk dat het juist ook weer niet te flexibel moet zijn 

want dan krijg je weer allerlei verschillende dingen. Dan 
kun je het niet onder elkaar zetten. 

1 1

je kunt kiezen en je kunt neerzetten 1

die interactie in dat plenaire gesprek vind ik flexibel 1

er zit wat speling. 1

ik vind het ook niet onflexibel zeg maar, als ik mijn 
spullen er in kwijt kan

1

gebruiksgemak proces en 
dashboard

argumenten voor count
totaal 
aantal

argumenten tegen count
totaal 
aantal

opmerkingen count
totaal 
aantal

deelnemers
op basis van nieuwe informatie, doordat je andere 

teamgenoten met een andere invalshoek komen. Hoor 
je....oh 

1 1
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