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Abstract 

The increased use of project and programs by organizations to achieve business strategy has led to 

the need of portfolio management. As organizations have multiple (potential) IT projects, choices 

need to be made by the organization about these projects. The organizations are dynamic and not 

static. After completing the risk and health assessment for IT Project Portfolio (ITPP), questions arise 

like “what is next?” and “how to deal with the defined standardized criteria?”.  

The goal of this research is to make a first attempt to create a method for an integral assessment of 

ITPP on the health and risk aspect and empirically validate this method at a case organization.  

This resulted in a newly designed method to assess the health and risk factors for ITPP, based on 

scientific literature, and consists out of an Excel sheet and process model. After using the newly 

designed method at a case organization, this was evaluated by the participants. The results are the 

newly method needs proper localization to be useful and gives insight into the weak spots with their 

measures. Furthermore, time needs to be invested to understand and correctly perform the newly 

designed method.  

 

 

Key terms 

IT Project Portfolio, health assessment, risk assessment, process model assessment,  
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Summary 

The increased use of project and programs by organizations to achieve business strategy has led to 

the need of portfolio management. As organizations have multiple (potential) IT projects, choices 

need to be made by the organization about these projects. The organizations are dynamic and not 

static. After completing the risk and health assessment for IT Project Portfolio (ITPP), questions arise 

like “what is next?” and “how to deal with the defined standardized criteria?”.  

The goal of this research is to make a first attempt to create a method for an integral assessment of 

ITPP on the health and risk aspect and empirically validate this method at a case organization. The 

basis are ten health factors and 16 risk factors from previous research. This leads to the main 

question “What method can be designed and empirically validated for the assessment of the health 

and risk factors of ITPP using an integral approach?”. Different sub questions are derived from the 

main question.  

As the research is comprehensive, the different sub questions are divided between seven 

researchers to perform the theoretical framework which results in different sub models. All these 

sub models are then combined during a workshop with all researchers into a newly designed 

method. During the workshop interpretation of the different researchers took place where the basis 

is from scientific literature. This makes it difficult to determine the quality of the newly designed 

method. After the workshop the results are:   

1. Process model 

2. Excel sheet 

The process model contains out of different process steps to follow for the newly designed method, 

which are shown in the figure below.  

 

 

 

 

The process model is supposed to be performed cyclical to see the progress of the different factors. 

Because of the time constraint only one cycle has been performed in this research.  

Result 2, the Excel sheet, contains the given scores of process step 3. In this sheet contains all factors 

in detail with the given scores by whom and why including the different measures which came from 

the plenary session (step 5) and an overview of all factors with their final results. Also the previous 

cycles can be added on the result tab. Below a small preview of the Excel sheet.  
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After the organization performed the different process steps, the evaluation took place. In the 

evaluation the participants gave feedback in a semi structured interview about the perceived 

usefulness and perceived of use when using the method. The evaluation showed the method 

method is able to give insights to the organization about the weak spots and therefore determine 

the risks and current health of their Project Portfolio. Further most participants mention the results 

of the methods possibly will help with performing their task. On the other hand, the participants 

mention it is a comprehensive method and you need to have sufficient knowledge about the 

different factors to score and facilitate the different sessions. The most difficult part is the 

interpretation of the different factors, although it was mentioned it should become easier once 

performed more often. Finally, the method should be easy to learn when enough time is invested to 

learn the whole method and spend time on the interpretation of the different risk and health 

factors. 

To further determine if this newly designed method is helpful for organizations, the results of the 

other researchers could be added as well to gain more insight. Also research could be performed on 

specific steps of the newly designed method to deep dive on that specific step.  
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1. Introduction 
This chapter will give an introduction about the topic, which includes background information and 

exploration of the topic. Followed by problem statement, the research objective and the motivation 

for this topic.  

1.1. Background 
The increased use of project and programs by organizations to achieve business strategy has led to 

the need of portfolio management. Portfolio management has been acknowledged by the project 

management community as a tool for optimizing the organizational returns from project 

investments by improving alignment of projects with strategy and ensuring resource sufficiency 

(Koh, 2011). It is a challenge for companies to align Information Technology (IT) investments with 

constantly shifting business goals and priorities. According to Rahrovani, Kermanshah and 

Pinsonneault (2011) an organizations IT portfolio of IT projects is defined to be high in alignment 

when various aspects of the portfolio of IT projects, strategic, structural, technological, social and 

processual, are internally in a balanced state. As organizations have multiple (potential) IT projects, 

choices need to be made by the organization about these projects. IT-portfolio management (ITPM) 

offers executives an enterprise view, a communication vehicle, and a rational methodology and 

toolset to determine the optimal mix of IT investments (Maizlish & Handler, 2005). Recent 

researchers of the Open University focused on the health of IT project portfolio (ITPP) and the risks 

of ITPP. The outcome of these research are ten health and 16 risk factors for ITPP (Interim result of 

researchers: Schoeman, Michels, Muradin, Otten, Salamida, Verheul and Regtuit, OU 2020 and 

2021). Until now there has been no research performed how to deal with these health and risk 

factors. This research will contribute to this topic.  

1.2. Exploration of the topic 
As this research will be performed within an IT project area. The most common definitions will be 

explained in this paragraph.  

 

According to Reyck, Grushka-Cockayne, Lockett, Calderini, Moura and Sloper (2005) managers who 

maintain an inventory of projects claimed that the practice of ITPM has been responsible for a 

positive impact. The following activities help organizations to ensure secure optimal value across its 

portfolio of IT enabled investments: 

- Evaluating, prioritizing and selecting, deferring, or rejecting new investments. 

- Managing and optimizing the overall investment portfolio. 

- Monitoring and reporting on portfolio performance. 

- Selecting the ‘right projects’. 

- Ensuring they proceed in the right priority. 

- While maintaining an optimal usage of resources. 

 

IT Project portfolio 

According to Maizlish and Handler (2005) 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 successes will be funded.  
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Jeffrey and Leliveld (2004) define ITPM as managing IT as a portfolio of assets, similar to a financial 

portfolio, and striving to improve the performance of a portfolio by balancing risk and return. ITPM 

is 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 term.  

 

The Project Management Institute (PMI) defines IT project portfolio as followed “A collection of 

projects or programs or other work grouped together to facilitate effective management of work to 

meet strategic business objectives. The projects or programs of the portfolio may not necessarily be 

interdependent or directly related.” (Ross & Shaltry, 2006). This definition will be used when talking 

about IT project portfolio in this research because this is a comprehensive definition. Which means 

the IT project portfolio contains out of collection of projects which are aligned with the strategy of 

the organization, furthermore the different projects portfolio may not necessarily be interdependent 

or directly related 

 

Health of IT project portfolio  

According to the PMI the health of the portfolio is reported through regular status reports and by 

reviewing the component performance metrics that were established during the planning phase. 

 

Weill and Vitale (1999) define the health of the Portfolio as a combination of the assessments made 

by individual senior managers, based on the management value, technical quality, investment, 

importance, and use of each of the systems in the manager's domain. Different managers are likely 

to judge the health of the Portfolio differently, based on their individual goals and experiences.  

 

According to Kumar, Ajjan and Niu (2008) an ITPP is unhealthy when an application or infrastructure 

component is not aligned with organizational goals, does not produce significant organizational 

benefits, is too expensive to maintain, too risky or due to a combination of all. Looking at these given 

definitions from the literature the following definition will be used during this research: “ITPP is 

healthy when it supports the strategic goals of the organization and is assessed on different 

components by different people from the organization.”. 

 

To determine the health of an IT project portfolio, Wissenburg (2015) provided ten health criteria for 

IT project portfolio: 1)Alignment 2)Resources 3)Costs 4)Benefits 5)Risk management 6)Procedural 

quality PPM 7)Relation between projects 8)Management support 9)Project success 10)Staff 

turnover. More details about these criteria can be found in appendix 1. These ten factors will be 

used during this research to determine the health, as these factors are empirically validated.  

 

Risks in IT project portfolio 

To understand the risks of IT project portfolio, it is good to get a closer look on the definition of a 

risk. Heemstra & Kusters (1996) give the following classical definition of a risk “The potential for 

realization of unwanted, negative consequences of an event.”.  

 

This research focuses on the risks that might occur during the life cycle of the IT project portfolio 

within an organization. The graduation supervisor provided an overview with risks from previous 

research of Interim result of researchers: Schoeman, Michels, Muradin, Otten, Salamida, Verheul 

and Regtuit, OU 2020 and 2021, which are the following: 1)Conflicts 2)Communication 3)Information 

4)Interdependencies 5)Personnel stability 6)Effectiveness of top management 7)Portfolio 

components 8)Roles, responsibilities and mandates 9)Project portfolio processes or execution 
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10)Quality of the portfolio manager 11)Quality of the portfolio component managers 12)Available 

resources 13)Organizational politics 14)Management commitment 15)Adaptability to changes 

16)Stakeholders. These risks will be used in this research to determine the risk of the IT project 

portfolio within the organization as these are already empirically validated. Details about these risks 

can be found in appendix 2. 

 
Using PDCA for managing ITPP 

The Plan, Do, Check, Act cycle (PDCA cycle) is a well-known framework rooted in manufacturing that 
facilitates continuous improvement (Aggarwal and Lynn, 2012). The PDCA cycle includes four basic 
steps (La Verde, Roca & Pugliese, 2019) 1)Plan: what to do, how to do it. Establish the objectives and 
processes necessary to deliver results according to needs/expectations. 2)Do: do what planned. 
Putting planned actions into practice according to established procedures and timelines. 3)Check: 
check that what is planned is done. Monitor and measure the processes and characteristics of the 
service/action, verifying that there is consistency between what is achieved and what has been 
planned. 4)Act: continuously improve. Periodically check the consistency of the system with what is 
planned and take the appropriate actions for the continuous improvement of operational, 
organizational and management processes.  
This cycle can also be used in assessing ITPP, where mainly the focus will be on the Check and 
partially on the Act part. Because the health and risk factors are part of the Check phase. The 
research focuses on where the organization stands with these factors and how to Act partially.  
 
Dashboard 
There are different definitions about dashboards, looking at Eckerson (2010) performance 
dashboards translate strategy into objectives, metrics, initiatives, and tasks that are customized for 
individuals and groups within the organization. The dashboard provides information that can 
improve decision-making and the optimization of business processes in the organization. Few (2005) 
mentions dashboards aggregate all the information throughout an organization and assemble it into 
a single display. Dashboards enables all users in an organization, regardless of their roles, to have the 
same view of its performance metrics and the underlying ‘drivers’. Bugwandeen and Ungerer (2019) 
conclude that different research has shown benefits of dashboards like: strategy communication and 
coordination, improvement in business performance, and performance management 
 
Few (2005) and Eckerson (2010) mention dashboards can be organizes into three principal types: 1) 
Strategic dashboards support organizational alignment with strategic goals and are typically used by 
executives to review monthly performance. 2) Tactical dashboards support measuring progress in 
key initiatives and departmental processes and are typically used by executives and managers. 3) 
Operational dashboards support monitoring, managing and controlling specific business activities 
and processes using detailed data, and are typically used by front-line workers.  

1.3. Problem statement 
Earlier research was mainly focused on the framework of ITPP and on the assessment of health and 

risk factors of the used ITPP. These assessments are done based on standardized criteria, a set of 

factors, which is a snapshot and already a few times explored and validated in previous research. As 

organizations are dynamic and not static questions arise like “what is next?” and “how to deal with 

the defined standardized criteria?”. As far as known, no research has been performed about these 

questions and process of the ITPP assessment, which can be called the practical part of ITPP.  Getting 

more insight in this area might lead to better use of ITPP as an integral approach. According to 

Kumar, Ajjan and Niu (2008) and Wissenberg (2015) further research in this area is necessary. 

Therefore, this research will make a first attempt to create a method for an integral assessment of 

ITPP and validate this method empirically looking at the health and risk factors.  
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1.4. Research objective and questions 
The objective of this research is to design a method for an integral assessment of ITPP, which will be 

empirically validated. This research will try to make the current knowledge about the ten health and 

16 risk factors applicable in practice. Looking into the different steps of the PDCA cycle the research 

will mainly focus on the ‘Check’ step, assess the current status of the health and risk factors in ITPP, 

and limited on the ‘Act’ step, how to proceed.  

The main research question is: "What method can be designed and empirically validated for the 

assessment of the health and risk factors of ITPP using an integral approach?”  

To answer the main question, the following sub questions are defined: 

1. Which processes can be identified when assessing an IT project portfolio? 
2. Which stakeholders are involved in the identified processes and which roles, tasks, responsi-

bilities and authorities do these stakeholders have in the process? 
3. What requirements should we set for a dialogue when assessing an IT Project  

Portfolio to ensure that it runs smoothly? 
4. What roles, tasks, responsibilities and authorities does a moderator have during the assess-

ment of an IT Project Portfolio? 
5. How should the register of health and risk factors look like?  

6. How should the proposed improvement measure be prioritized?  

7. What are the criteria to create a dashboard which is useable and readable for the 

assessment of risk and health factors? 

8. What method is designed for this research?  

9. What is the result of the validation of the method?  

 

As earlies research proves some of the important characteristics of ITPP are strategic alignment, 

benefits, costs and dependencies. ITPP can add value to an organization when used and 

implemented within an organization. This research will focus on a new designed method with an 

integral approach for both health and risk factors of ITPP. Earlier research of the Open University 

already proved a dashboard for health factors, but not for health and risk. According to my 

knowledge, this means a new area is being explored.  

1.5. Main lines of approach 
The basis of this research is design science. According to Hevner, March and Park (2004) the 

definition of design science is “Design science…creates and evaluates IT artifacts intended to solve 

identified organizational problems”. Hevner et al. (2004) provided also practice rules for conducting 

design science research in the form of seven guidelines that describe characteristics of well carried 

out research. The most important rule is research must produce an artifact created to address a 

problem. Further, the artifact should be relevant to the solution of a heretofore unsolved and 

important business problem. Its utility, quality, and efficacy must be rigorously evaluated. The 

research should represent a verifiable contribution and rigor must be applied in both the 

development of the artifact and its evaluation. The development of the artifact should be a search 

process that draws from existing theories and knowledge to come up with a solution to a defined 

problem. Finally, the research must be effectively communicated to appropriate audiences (Hevner 

et al., 2004). Taking these rules into consideration, this research results in a method artifact to 

assess the health and risk factors of ITPP. After the design of this method artifact, the method will be 

evaluated by an organization in practice.  
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This research is part of a larger research, where two groups of researchers participate in this 

research. Each group performs a theoretical framework on the sub questions 1 to 7 where these 

questions are divided between the researchers in the group. This results in two sub models per sub 

question which later will be merged into one integral method to assess the health and risk factors of 

ITPP. The merging of the different sub models will take place in a workshop with all the researchers 

where consensus about the definitive method will be achieved. Afterwards all researchers will 

empirically validate the new method within different organizations and write their results. This 

might result in a correct working method or adjustments needs to take place in further research.  

2. Theoretical framework 
This chapter will give more details about the theoretical framework and will start with the research 
approach, followed by implementation, results and conclusion and last objective of the follow-up 
research. As mentioned, the sub questions are divided between the researchers and this theoretical 
framework will focus on sub question 7 “What are the criteria to create a dashboard which is usea-
ble and readable for the assessment of risk and health factors?”. For sub questions 1 to 6 the other 
researchers will perform the theoretical framework.    

2.1. Research approach 
The starting point of this research is a list of ten health and 16 risk assessment criteria. These criteria 
are defined and empirically validated by different researchers: Interim result of researchers Schoe-
man, Michels, Muradin, Otten, Salamida, Verheul and Regtuit, OU 2020 and 2021. An extended list 
and explanation of these health and risk criteria can be found in appendices 1 and 2. As this research 
is part of a larger research, the theoretical framework is divided between different researchers. This 
also makes the theoretical framework manageable without lowering the quality. The scope of this 
research is sub question 7, so will therefore focus on defining a dashboard and how to use this dash-
board in practice and answer the question “What are the criteria to create a dashboard which is use-
able and readable for the assessment of risk and health criteria?”. The other researchers will focus 
on sub questions 1 to 6. All these different researchers will deliver a reference model based on the 
theoretical framework and, in a jointly session, these reference models will be integrated into one 
method for assessing ITPP.  
 
For the needed literature to answer the question, a Systematic Literature Review (Kitchenham, 
2004) is used. The following search methods were used:  

- Search on the database of Open University using different queries. 
- Making use of the articles provided by the graduation supervisor. 
- Snowballing method backwards and forward. 

 

To search the database of the Open University the following query is used to answer sub question 7: 

(TitleCombined:(dashboard OR requirements)) AND ((TitleCombined:(design* OR dashboard)) OR 

(TitleCombined:(requirements OR for OR dashboard))). This gave a lot of results, roughly 1.500 

articles, therefore the decision is made to add the following extra selections:  

- Only peer reviewed articles. 

- Year of publication selection 2014 until present. 

- Discipline ‘Business’. 

- Subject term ‘Business’. 

- Language ‘English. 

 

Using these criteria a total of 144 articles were found, as this is still a lot these articles were screened 

and scored by the CRAAP (Currency, Relevance, Authority, Accuracy and Purpose) method from 
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California State University–Chico (“Evaluating Information—Applying the CRAAP Test,” California 

State University– Chico, www.csuchico.edu/lins/handouts/eval_websites.pdf; September 2010). The 

extended results of the CRAAP test can be found in appendix 3. Criteria ‘Currency’ of CRAAP will 

always apply, as the time of publication is one the selections in the used query.  

2.2. Implementation 
Table 1 gives an overview of the found articles. The results of the CRAAP evaluation on the articles 

found in the database can be found in appendix 3 and a CRAAP evaluation of the given articles by 

Open University can be found in appendix 4.  

Table 1: Overview found articles 

 Number of articles 

  Selection Relevance Used 

 Found Title Abstract and text   

Database OU query 144 -105 -37 2 2 

Articles by graduation supervisor 7 7 7 7 3 

Snowballing 3 3 3 3 3 

 

2.3. Results and conclusions 
Dashboards are an integral part of how the information and analysis generated by business 

intelligence systems are provided to decision makers in a usable format (Reinking, Arnold & Sutton, 

2020). According to Rasmussen (2009) dashboards should provide managers with key information to 

monitor their areas of responsibility. Problems can be identified easily, and action can be taken to 

improve organizational performance. It is also important to align the dashboard design with the 

organization’s vision and goals (Cahyadi and Prananto, 2015). The research of Cahyadi and Prananto 

even mentions the need to consider the creation of a dashboard as a holistic exercise. Eckerson 

(2010) mentions the most important principle when designing a dashboard is to get the data right 

first. Besides, Eckerson (2010) mentions employees will use dashboards if it makes them more 

productive and effective, but they will shun it if it is not intuitive and consumes too much time and 

effort for the value it delivers. The research of Bugwandeen and Ungerer (2019) conclude that 

dashboards are affective if they are predictive and give recommendations. Their research provided 

criteria to design a dashboard. These criteria are grouped as followed:  

- Dashboard content: display of key performance indicators (KPI) which are aligned with 

strategic objectives. 

- Dashboard data analysis: use of analytical tools, such as heat maps and drill downs will 

empower users for further insight. 

- Dashboard visual effects: a dashboard should be one well-designed screen, enabling the user 

to get the critical information they need at a glance. Use of graphs, charts, backgrounds and 

colors.  

- Dashboard functionality: users should be able to customize to a certain level.  

- Dashboard platforms: dashboards must be supported by an underlying software 

architecture that ensures the correct information is available at the required frequency.  

As a conclusion, Bugwandeen and Ungerer (2019) created an overview of these aspects with 

mandatory and optional criteria, which can be found in figure 1. 

 
Figure 1: Mandatory and optional dashboard criteria (Bugwandeen and Ungerer, 2019) 

http://www.csuchico.edu/lins/handouts/eval_websites.pdf
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Eckerson (2010) gives some general guidelines for managing the design process of a dashboard:  

- Focus on data and process first: first define metrics and targets. 

- getting systems data. When gathering requirements for a performance dashboard project, it 

is critical to focus on what information users need and how they plan to use it rather than 

how they want to view it. 

- Know your users: it is important to segment users by their technical and analytical 

capabilities and preferences. 

- Make it simple: ironically, although fancy graphics and charts help sell performance 

dashboards, the “glitz” gets in the way once workers begin using the system. 

- Optimize each application: a dashboard is three applications in one 1) a monitoring 

application that conveys critical information quickly 2) an analytical application that allows 

users to navigate and analyze large volumes of information 3) management tool that 

improves communication among executives, managers, and staff. Depending on which 

application the dashboard is needed, different visual paradigm and functionality are needed.  

• Monitoring application (operational dashboards) should have the following 

indicators: keep it selective, keep score, keep it sparse, highlight exceptions, alert 

users, customize it, personalize it, view properties with one click, provide ‘right-time’ 

information 

• Analysis application (tactical dashboards) should have the following indicators: make 

it interactive, structures, guided, detailed, support multiple channels of delivery, 

support disconnected usage, support advanced analytics.  

• Management application (strategic dashboard) should be published broadly, 

exchanged widely, compare to plan, attach commentary, make it collaborative, 

make it timely and build in recommendations.  

 

For the visualization of dashboards users should be able to glance at the dashboard to view the 

information they need to achieve their objectives. If they have to scroll down or switch screens to 

assess their progress, they get frustrated. The screen should display a minimal number of elements 

in a compact way. This means representing metrics and context using simple graphs, hues, 

intensities, symbols, and charts. These graphical elements should be streamlined, not decorative, so 

they convey vital information quickly. They should also be placed on the screen or grouped together 



8 
 

in a way that conveys meaning. Finally, the dashboard screen should provide intuitive navigation 

that lets users click once to drill down on graphical elements to view actual data (Eckerson, 2010).  

 

Cahyadi and Prananto (2015) created figure 2, after literature research, about number of elements 

associated with each component which needs to be considered when designing a dashboard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

According to the case study performed by Cahyadi and Prananto (2015) the following elements 

found in the literature were proven to be important for designing a dashboard: 1) organizational 

culture 2) users are key with communication between designer and user 3) drill down features 4) 

choosing metrics 5) correct source data 6) holistic view when creating and using dashboard.  

 

Previous feedback on dashboard 

The graduation supervisor provided us with literature from previous performed research about a 

created health dashboard by other students at the Open University. These papers were not 

published yet, as this is part of an ongoing research. During this research a dashboard was created to 

evaluate the health factors of an ITPP, and respondents were asked to give feedback about the 

created dashboard. The following positive feedback was given by the different respondents:  

- Dashboard gives a good first impression. By making use of colors, it was made clear with one 

glance which factors score good and which need improvement.  

- The dashboard is a good instrument to use and support the IT project portfolio. 

- Using this dashboard will help to evaluate the health of the IT project portfolio and is a very 

good input for internal meetings about the projects.  

 

Improvements or changes for the dashboard were also given by the respondents:  

Figure 2: Dashboard components (Cahyadi and Prananto, 2015) 
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- The dashboard does not give information about traceability why certain scores were given. 

Some respondents find it important to know the ‘why’ behind the scores.  

- To fill in the dashboard a lot of questions needed to be answered and a questionnaire was 

used. These questions might be shortened and some are slightly duplicated. Moreover, 

some questions and definitions can be interpreted different.  

A remark about the above results is that the studies were about a dashboard for health only and 

does not include the risk factors in a dashboard.  

 

Answering sub question 

With the above theoretical framework, sub question 7 “What are the criteria to create a good 
dashboard which is useable and readable for the assessment of risk and health criteria?” can be 
answered. Using dashboard developing software improves the alignment and reduces the time and 
energy compared with doing this process manually. Taking into account the type of dashboard and 
the overlapping results of different researchers. Table 2 is created which shows the selected criteria 
from the literature on which the dashboard should apply.  
 
As dashboards can be created for different purposes, it is important to first identify which type of 
dashboard will be used for the health and risk factors. Most likely, for this research, this will be a 
strategic or tactical dashboard, depending on the organization. Which means it is important to have 
a holistic view and include the organization vision and strategy in the dashboard. The first criteria of 
table 2.   
 
Different researchers (Bugwandeen et al., 2019, Eckerson, 2010 and Rasmussen, 2009) mention to 
specialize the dashboard to the ‘language’ and definitions of the organization, while on the other 
hand be careful with customization per user as this might have a negative effect. Second criteria of 
table 2. Number 3 of the table, data in ‘right time’, is also very important for a dashboard design.  
Another common finding is to keep the dashboard simple, number 4, so users can see quick and 
easy what they want to see (Cahyadi and Prananto, 2015, Bugwandeen et al., 2019, Eckerson, 2010 
and Rasmussen, 2009). The importance of this is also mentioned by different respondents of 
previous research. The drill down functionality, number 5, mentioned by Cahyadi and Prananto 
(2015) and Eckerson (2010) is also added to the table. The question is if this is possible to add in our 
dashboard, as this might not be needed and will be discussed with the group of researchers. The 
final criteria ‘Use graphs and metrics’ is also mentioned by most researchers and help interpretation.  
 
Table 2: Design criteria for dashboard 

Nr.  Criteria Explanation 

1 Holistic view / organization Create the dashboard with a holistic view and aligned with the 
organizations vision and strategy. 

2 Specialize the dashboard to the organization A dashboard needs organization adjustments to show the 
organizations KPIs.  

3 Get correct data which is in ‘right time’ Data should be correct and refreshed on time, this helps 
preventing miscommunication and misalignment.  

4 Keep visualization and data simple When visualizing the data keep this simple. Try to keep it to 
one page and user should see the information in one glance.  

5 Use drill down functionality The data should be transparent and be able to drill down to 
give more details about the data. 

6 Use graphs and metrics This will help interpretation but should not be exaggerated.  
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Taken all the above requirements into consideration and applying to the previous designed 

dashboard from earlier research, figures 3 and 4 are a first impression of the new dashboard. The 

basis of this dashboard is from previous unpublished research at the Open University and further 

adjusted with the requirements from table 2. As the researchers do not have access to tools like 

PowerBI and Tableau, Excel was chosen as a tool to create the dashboard.  

 
Figure 3: Impression overview dashboard scores 

 
 
Figure 4: Impression overview dashboard actions 

 
 

The dashboard gives a clear distinction between the health and risk criteria by placing these on 

separate tabs, see yellow marked in the bottom of figure 3. By using colors, in one glance the current 

situation is visible for the organization. Green means goes well and no or less action is needed, 

orange and red means some kind of action is needed with that factor. As only the results of the 

scores are shown per respondent and the final columns show the final result, this is a good first 

design of the dashboard. Furthermore, the final sheet of risk and health factor only shows the results 

of these factors, detailed information about these factors, such as measures and actions are placed 

in separate sheets. This also results in a sheet which applies with the dashboard requirements.   

2.4. Objective of the follow-up research 
This research has two goals:  

1. Design a method to assess an IT Project Portfolio on the criteria of health and risk. 
2. Empirically validate the designed method.  

 
The results of the theoretical framework will be merged together into one method to assess IT 
Project Portfolio on health and risk. Thereafter, the new method will be empirically validated by all 
the researchers separately. By validating the method empirically, the results will show if the method 
can be used assessing IT Project Portfolio for health and risk. Finally, this research will define the 
conclusions and discussions.  
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3. Methodology 
This chapter will describe the methodology for the design of the method and validation of the 

method, including the data analysis. Finally, the validity and reliability will be discussed.  

 

As described earlier, seven different researchers are performing this research. Every researcher has 

their own part of the theoretical framework which leads to separate sub models. These sub models 

will be merged into one and will be the newly designed method of this research. After the creation 

of the new method, this new method will be evaluated by all researchers in an organization. The 

overall process is made visual in figure 5.   
 

 

 

 
 

The methodology is based on design science using a workshop to design the new method and a case 

study to evaluate the newly designed method. Both choices, workshop and case study, will be 

explained in respectively paragraph 3.1, 3.2 and 3.3, 3.4. By choosing these methods, this research is 

an explorative and qualitative research.  

 

Figure 5 shows the overall process which leads to the two results of this research, result 1 a newly 

designed method and result 2 the validation of the newly designed method. Result 1 answers sub 

question 8 “What method is designed for this research?”. Sub question 9 “What is the result of the 

validation of the method?” is answered by result 2. All the different theoretical frameworks and sub 

models from all researchers together answer sub questions 1 to 7. All together the main research 

question “What method can be designed and empirically validated for the assessment of the health 

and risk factors of ITPP for an integral approach?” can be answered.  

3.1. Conceptual design: design new method  
The objective of result 1, from figure 5, is the design of the new method to assess an IT Project 

Portfolio on the criteria of health and risk. To design this new method, different sub questions 

(questions 1 to 7) were created which needs to be answered to create the sub models and are input 

Figure 5: Overall methodology process 
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for the newly designed method. To make sure all sub questions could be answered in a correct and 

qualitative matter, taking the time constraint into consideration, the questions were divided 

between the different researchers. Also, two different researchers performed the theoretical 

framework of one sub question to improve the quality of the research. Unfortunately, some 

researchers were not able to participate anymore and therefore one sub question is researched by 

only one researcher. All researchers performed their own theoretical framework by performing 

systematic literature review, which also included previous research of the Open University related to 

health and risk for an ITPP. The results of the theoretical framework, sub models, are the input for 

the newly designed method. As the method is based on different existing theories, this is a deductive 

approach.  

 

After gathering the different needed sub models, the method needs to be designed. The different 

sub models need to be merged into one new method in a responsible, structured and traceable 

matter. As the knowledge is divided between the different researchers, it is important all 

researchers participate in the design part. A way to do this, is during a workshop. During the 

workshop the researchers interact easily, could ask critical questions about the results and discuss, 

which should lead in the best possible new method. Also, all researchers together can explain their 

results and a knowledge bias is prevented as much as possible. Using a workshop method will also 

increase some of the validity as more than one researcher is taking a decision, discussions happened 

and the method is designed in a bigger group with all specific knowledge about different parts of the 

method. Designing the new method per email is not a good option, because text is difficult to 

interpret and miscommunication is easy to occur. Therefore a workshop with all researchers is 

chosen.  

3.2. Technical design: design new method 
After answering sub questions 1 to 7, the basis for the new method is created. The newly designed 

method can be seen as an artifact and needs to be designed. Looking at the different activities for 

design science mentioned by Peffers, Tuunanen and Rothenberger (2008), the newly designed 

method is related to activity 3 “design and development”.  

 

The sub models will be discussed during a workshop session, 18th of February 2022, with all the 

researchers and graduation supervisor. Because of the current COVID-19 situation this workshop will 

take place with the use of MS-teams. Advantage of MS-teams is the possibility to record the 

workshop, this makes it easier to check some information afterwards. Also, online there is less small 

talk. Disadvantage might be people getting distracted by other stuff like incoming emails, connection 

issues and people talking simultaneously. The workshop will be a maximum of four hours, which 

could make it challenging to design a correct new method at once because time is limited. On the 

other hand, by maximizing the time, the focus stays on the objective of the workshop, designing the 

new method.  

 

Before the start of the workshop all researchers will create a summary about the findings of the 

different sub models at least 1 week in advance, which is shared with all researchers. If researchers 

have questions about the summaries, these can be asked upfront to the specific researcher. As an 

advantage the other researchers already have knowledge about all the other sub models, which 

saves time during the workshop, as the workshop is just four hours.  
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The workshop will have the following agenda:  

1. Discuss the different theoretical framework results. 

2. Brainstorm on how to synthetize all these results. 

3. Design and describe method. 

4. Determine next steps for collecting data.  

5. Refine the method. 

During this workshop the graduation supervisor will be in the lead. It is expected some email contact 

is needed between the researchers and supervisor to refine and finalize the method after the 

workshop. If needed, an extra workshop will be scheduled with all researchers. The results of the 

newly designed method can be found in chapter 4.  

3.3. Conceptual design: validate method  
The second result of the methodology, as shown in figure 5, is the validation of the new method and 

answers sub question 9 “What is the result of the validation of the method?”. The validation of the 

method is ‘crucial’ to design science research and requires researchers to rigorously demonstrate 

the utility, quality, and efficacy of a design artefact using well-executed evaluation methods (Hevner 

et al, 2004, pp. 82, 85).  

 

The objective of this step is to gain insight about the method and validation of the method. To gain 

insight in depth information is needed. In depth information means the underlying reasons, like ‘the 

why’. This will give extra insight about the method and helps giving a better and reliable validation. 

These insights can be obtained from people in an organization who are performing the IT Project 

Portfolio tasks. Validation of the method should give insight in the comprehensibleness, 

manageability and usefulness, which can also be obtained from the people performing the IT Project 

Portfolio tasks.  

 

Every research method has their own advantages and disadvantages, Saunders, Lewis, and Thornhill 

(2019) describe these. After evaluating the different possibilities, the choice for a single holistic case 

study is chosen, because the newly designed method needs to be evaluated in reality. This is also an 

explorative research, where case study is a good useable method, according to Saunders et al. 

(2019). As the aim of this research is to design a new method and validate this method, in-depth 

information about the method, the why in its real-life setting is needed, which is supported by Yin 

(2018) for a case study. The advantage of this research method is higher reliability because more 

thorough information can be discovered. A disadvantage is the possibility to generalize the results. 

As this research focuses on one case study the results are difficult to generalize. Therefore, a 

multiple case study, where multiple organizations can validate the model, would have been a better 

option. Given the short amount of time for this research, the multiple case study research method is 

not an option. On the other hand, this research is part of a larger research and therefore more 

organizations will validate the newly designed method. This might increase the possibility to 

generalize the results. The holistic approach is chosen because the organization will be seen as one, 

which gives one unit of analysis.  

 

Another method could have been an experiment, where for a longer period of time, different 

organizations were followed. The purpose of an experiment is to study the probability of a change in 

an independent variable causing a change in another, dependent variable. Placing this in this 

research, some organizations would be using the newly designed method and others will not use the 
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method. Afterwards comparisons can be made and conclusions can be drawn about the new model. 

Experiment was explicitly not selected because of the limited time frame of the research.  

 

Other research methods such as grounded theory and action research were discussed but not 

suitable as this research focusses on exploration, development and also validation.  

 

As the objective is to gain in depth insight about the method and validation of the method, semi 

structured interviews will be held. Semi-structured interviews were chosen to make sure the main 

goal, evaluation and validating the new method, can be achieved but on the other hand have the 

possibility to dig deeper to some answers and try to find ‘the why’. “Semi-structured interviews also 

provide you with the opportunity to ‘probe’ a response, where you want interviewees to explain, or 

build on, their previous answers” (Saunders et al., 2019). Another option would have been 

unstructured interviews. This was not chosen because there is the disadvantage of forgetting certain 

important questions and the interviewee getting distracted. Structured interviews were not chosen 

because this research is trying to find ‘the why’, this might not happen when using structured 

interviews and not asking follow-up questions. A survey could also have been another method to 

use. A survey is a quantitative method that uses a structured collection of data to analyze from a 

large population. By using a survey respondents get a question and have the possibility to choose a 

from predefined multiple-choice answers. Because in this research it is also very important the get 

in-depth information and the reason behind, survey is not suitable. Secondly, the large population is 

not possible because of time restraints and the expectation not a large population working with IT 

project portfolio within the one case organization.  

 

Besides the choice about different research methods for the validation of the newly designed 

method, there is another choice to make. The choice if the case organization will be using the new 

method or will only validate the method on paper. When the case organization is using the method, 

it makes it easier to validate the method because they have experience with the method. When only 

reading a method on paper, without using it, it is more difficult to get qualitative in-depth 

information, ‘the why’, which is needed for this research. On the other hand, there is the time 

constraint. Because of the limited time, the organization has limited time as well to use the method. 

This might have an impact on the validation of the method. For this research the choice is made to 

use the new method by the case organization to ensure the in-depth information.  

3.4. Technical design: validate method  
The validation of the method contains different steps, which are visually shown in figure 6 and 

explained in the text below.   

 
Figure 6: Process to validate method within case organization 

  
 

The first step is to select the correct case organization. To participate in the research, the case 

organization needs to meet the following requirements to ensure the newly designed method can 

be validated trustworthy:  

- The case organization has an established ITPP process. 

- ITPP is actively managed within the organization. 
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Besides these requirements, purposive sampling is used. This means the judgement of the 

researchers will be used to select cases that will best enable to answer the research questions and 

meet the objective (Saunders et al., 2019). Also the persons to participate in the case study will be 

selected from the case organization. To ensure these persons, who are the sources of the research, 

fit the case study, the following requirements need to be met, to improve the reliability:  

- Have knowledge about the ITPP process. 

- Have practical experience with ITPP process. 

- Participate in the ITPP process.  

- Have HBO level degree. 

 

The second step is the localization of the newly designed method. This means the concepts of the 

method will be adjusted to the organization. By performing this step, the model can be used within 

the organization and the participants know the definitions of the different concepts. Also the 

method should then be aligned with the strategy and portfolio of the case organization.  

 

The third step is using the method. As mentioned earlier the choice is made to let the case 

organization use the method, to obtain better qualitative results. When the method is used by the 

case organization, a basis is created for the final part of the research, validation of the method. The 

participants will receive information about the newly designed method upfront. The participants can 

ask questions about the method, followed by using the newly designed method in the case 

organization. Mainly observations will be used in this step, to see how the organization is using the 

newly designed method. These observations will take place using MS-teams, therefore the 

precondition is set to turn on the camera, to be able to observe. The researcher then has two roles 

here, as a researcher to observe and facilitator. The goal of these observations is to find information 

about the behavior during the use of the method by the participants. Because of fulfilling multiple 

roles, it is not possible to perform a structured observation. Saunders et al. (2019) mentions 

different types of observation roles, where for this research it will be the role ‘participant as 

observer’ as the researcher informed the participants about the research being conducted and takes 

part. Participant observation, as an immersive and experience-based approach, is capable of 

producing data that are substantial in terms of their quantity, rich in terms of their meanings, 

complex in terms of their variety, and grounded in terms of being based in their setting (Saunders et 

al., 2019). Furthermore, the choice is made to use a focused observation, where the focus is on how 

the participants react to the method. 

 

Finally, step four, the method can be validated by a combination of the observation of the use of the 

method and the evaluation, which will lead to results and will be discussed in chapter 4. Evaluation is 

‘crucial’ to design science research and requires researchers to rigorously demonstrate the utility, 

quality, and efficacy of a design artefact using well-executed evaluation methods (Hevner et al, 

2004, pp. 82, 85). In this research the newly designed method is the design artefact. To demonstrate 

the utility, quality, and efficacy, semi structured interviews will be conducted. As there is the COVID-

19 situation, most people work from home. Therefore, the interviews will take place using MS 

Teams. During the interviews the participants will be asked to record the interview and to turn on 

the camera. With these steps the transcription of the interviews is made easier and nonverbal 

communication will be recorded and can be used by the researcher when rewatching the interview. 

Individual interviews were chosen to prevent group pressure and to prevent social answers. Because 

of the anonymity the respondents can answer as honest as possible.  
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As the objective of this step is to gain insight about the method and validation of the method, semi 

structured interviews were chosen. Also, according to the design science, the researcher needs to 

demonstrate the utility, quality and efficacy of the newly designed method, a structured way should 

be used to gather this information. To achieve this, the TAM model of Davis (1989) could be very 

useful. As performance gains are often obstructed by users’ unwillingness to accept and use 

available systems (Bowen, 1986; Young, 1984) it is important to investigate the new method with 

the users and understand how this method is received by the users. Davis (1989) developed a model 

to determine the perceived usefulness and perceived ease of use. Perceived usefulness and 

perceived ease of use, which are hypothesized to be fundamental determinants of user acceptance. 

The definition of perceived usefulness is “The degree to which a person believes that using a 

particular system would enhance his or her job performance.” (Davis, 1989). The definition of 

perceived ease of use is “The degree to which a person believes that using a particular system would 

be free of effort.” (Davis, 1989). Originally these questions were created for surveys, but in this 

research, they will be used in interviews. Therefore the questions of Davis (1989) will be changed, so 

they can be used in an interview, the Likert scale will be removed, and the questions are changed to 

‘how’ questions. This should improve the quality of the interview and answer the ‘why’ questions to 

get in depth information about the newly designed method. A survey gives a lot of responses, which 

makes it more reliable to draw conclusions. When asking the same questions during an interview, 

less results of different respondents are gathered and makes it more difficult to draw conclusions. 

On the other hand, more in-depth questions can be asked. These changes result in the following 

questions:  

 

Perceived usefulness:  

1. How does this method enable you to accomplish tasks more quickly?  

2. How does this method improve your job performance?  

3. How does this method increase your productivity? 

4. How does this method enhance your effectiveness on the job?  

5. How does this method contribute to make it easier to do your job?  

6. How useful is this method in your job?  

 

Perceived ease of use:  

7. How easy is it for you to learn this method?  

8. How easy is it for me to have the method do what I want it to do? 

9. How clear and understandable would you describe the interaction with the method?   

10. How flexible to interact is the method?  

11. How easy is it for you to become skillful at the method?  

12. How easy to use is the method?  

Besides asking these questions also arguments and follow up questions will be asked to support the 

answer.   

 

The role of the researcher during the validation will be a moderator role and a research role. For the 

moderator role this means a process-oriented supervision of the session. The research role means 

observation and taking notes. Disadvantage to give the researcher two roles at the same time is one 

of the two roles might not be executed correctly. As the other researchers also have limited time, it 

is not possible to split the two roles over two researchers. Besides the case organization might 

discuss sensitive information, which cannot be shared with people from outside the organization. 

Furthermore, having a moderator from the case organization might give difficulties in the knowledge 

about the newly designed method, which might lead to misinterpretation.  
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3.5. Data analysis of validating newly designed method  
In the above steps some information is gathered, this paragraph will elaborate on the process of 

gathering and analyzing the information.  

Data is gathered in the following parts of this research:  

1. Develop theoretical frameworks as input for the newly designed method. 

2. Organization using the newly designed method. 

3. Evaluate the new method with the case organization.  

Looking at these steps and the type of research, the data will be gathered with qualitative methods. 

The goal of this research is to design and validate a method, therefore insight about the newly 

designed method is needed, on which qualitative methods are more suitable.  

 

For the first part different theoretical frameworks were created by different researchers which are 

combined into one new method, which makes, this part of data analysis, a literature review.  

 

The second step contains out of a focused observation during the use of the newly designed 

method, to observe how participants react to the new method. During the use of the method and 

the different steps, the participants will be asked to turn on the camera and the sessions will be 

recorded, so the data is recorded and available for the researcher. In the different sessions the 

researcher will take some notes and when analyzing the recorded data, these can be replayed, to 

see which observations were missed.   

 

For the final part, evaluation of the newly designed method, semi-structured individual interviews 

will take place. By using the questions from the TAM model of Davis (1989) in these interviews, a 

targeted approach to usefulness is done and makes the data analysis a deductive approach 

(Saunders et al., 2019). The goal of these interviews is to understand why this newly designed 

method will or will not help the case organization assess the health and risk factors of ITPP. 

Therefore, answers to the open questions of the interviews will be analyzed with coding. First the 

interviews will be transcribed by the researcher themself. Next open coding, in-vivo, will be used by 

reorganizing the data into categories using words from the transcript so no interpretation will be 

done. The last step will be axial coding which looks at the relationships between categories that have 

arisen from the open in-vivo coding (Saunders et al., 2019). This will be done by first selecting 

relevant text fragments from the transcript and creating a code where the text fragment will be used 

as a label, to prevent interpretation by the researcher. To result in a definitive set coding, axial 

coding will be used. This means deduplicating of the encodings, remove synonyms and introduce any 

hierarchy or coherence in the encodings so an unambiguous set of arguments is left. The steps 

above make the approach a content analysis. Disadvantage is this method is time consuming, but 

the advantage is to get in depth results about the method. 

 

3.6. Reflection w.r.t. validity, reliability and ethical aspects 
The chosen strategy and methods, case study and semi structured interviews, have consequences on 

the quality of the research. In this paragraph the validity and reliability of the research method will 

be discussed, as well as some ethical aspects.  
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Saunders et al. (2019) states that validity refers to “The appropriateness of the measure used, 

accuracy of the analysis of the results and generalizability of the findings.” (p. 202). This results three 

possible validities 1) construct validity 2) internal validity 3) external validity.  

 

Construct validity is “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.” (Gibbert & Ruigrok, 2010). 

There is some sort of a procedure (preferably well defined) that leads to data being gathered. 

Construct validity in this research can also be described as data validity. To improve the construct 

validity in this research the constructs of the TAM model, which arise from literature research, are 

used. By using the accompanying questions related to the perceived usefulness and perceived ease 

of use, it is possible to state with greater certainty the answers to the questions, answer whether 

the newly designed method is acceptable. To further improve the construct validity the following 

measure are taken:  

- Different participants will be interviewed, different functions, possibly they have a different 

perspective on the usefulness of the method which increases the internal validity.  

- Triangulation is used by interviewing multiple participants in combination with observation. 

- The semi-structured interviews are prepared with questions from the TAM model, which is 

an empirically validated model.  

- The interviewees will receive the questions upfront and there is a possibility to ask 

questions. In this way the respondents are prepared.  

- All participants will receive information about the method and a description with definitions 

to ensure all are aligned and on the same knowledge base. 

- During the interviews the respondents will be asked to turn on the camera and it will be 

recorded, this will improve the possibility of the researcher to observe the sessions 

correctly. 

- The research results are recorded in a traceable manner, so chains of evidence are created. 

- Having the individual semi-structured interviews to create an open culture.  

- Interviewees have the possibility to verify the transcripts and give feedback. This should 

create a transcript with correct data.  

- The respondents of the semi-structured interviews are given the opportunity upfront to 

participate or not to participate to ensure the data collection sessions involve only those 

who are genuinely willing to take part and prepared to offer data freely.  

 

On the other hand, the current method of this research is not cyclical and therefore relying on one 

cycle of evaluation within the case organization. Also, the TAM model is normally used in surveys 

and not in interviews. By using TAM in interviews, less data is gathered, but on the other hand there 

is the possibility to ask deep dive questions to the given answers, more quality answers and 

arguments can be drawn.  

 

Internal validity is described shortly by Merriam (2009) as “How congruent are one’s findings with 

reality.”. As conclusions will be drawn from the data gathered, internal validity is important to 

discuss. The actions below were taken related to internal validity:  

- Localization of the method, which aligns the strategy and definitions of the organization to 

the method.   

- The conclusions are drawn from data gathered in the interviews with the TAM model, which 

is an empirically validated model. 

- The researcher needs to stay objective and try not to make assumption. When the 

researcher is not working at the case organization, likely les assumptions are made.  
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External validity is used related to generalizability, “Establishing the domain to which a study’s 

findings can be generalized.” (Yin, 2018). As this research is based on a single case study the basis for 

generalization in general might be determine as low as the usefulness of the new method is only 

explored at one case organization. On the other hand, as this research is part of a bigger research 

and seven other researchers will validate the same new method with different case organizations, 

the generalizability improves. Furthermore, the case study is based on empirically validated 

literature.  

 

Reliability described by Yin (2018) in the context of case studies “demonstrating that the operations 

of a study, such as the data collection procedures, can be repeated, with the same results.”. This 

means when repeating this research, the same results should be given. Merriam (2009) observes 

that when doing research on a social system, such as an organization, full reliability is not to be 

expected given to continuous changes in human behavior. However, if these changes, which can be 

seen as random error, stay within limits, a sufficient degree of reliability can be expected. Because 

the sampling of the respondent is based on purposive sampling, might lower the reliability. By using 

criteria when sampling the reliability improves some. Using semi-structured interviews also make it 

possible to deviate from the pre-prepared interview schedule in order to, for example, deep dive 

into aspects. This means not all participants are asked exactly the same questions in exactly the 

same way. This can be detrimental to the reliability of the results because it is questionable whether 

other researchers would get exactly the same results. The reliability is improved with the following 

measurements:  

- Creation of interview protocols. By using semi-structured interviews this part of the research 

can be repeated and include the interviews reports in the research (anonymous).  

- Creation of analyzing interview protocols. When for example coding is used while analyzing 

the interviews a more objective view of the researcher is possible.  

- The respondents get the possibility to review the reports of the interview and are asked to 

give feedback.  

- The used method is described in detail, see chapter 3, which makes is possible for others to 

repeat the research.  

Ethical aspects  

Research ethics focuses on the protection of the participants during the research. Rules have been 

drawn up to protect the right of the participants and are included in the “Nederlandse Gedragscode 

voor Wetenschappelijke Integriteit”. The most important rules are:  

- Fully inform the participant. 

- Get a written confirmation of participation (informed consent). 

- Debriefing. 

- Confidentiality.  

Getting approval by the respondent to participate is a keystone in ethics. Without approval no 

research. Furthermore, the respondent must be informed they participate in the research and what 

is expected from them. In this research the participants will be informed with an email about the 

process and what is expected from them. The content of the email must be approved by the 

respondent. Another important topic is the possibility for the respondent to stop during the 

research. Furthermore, the data gathered during the research should be stored at a safe location 

and apply with the GDPR (General Data Protection Regulation).  
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4. Results 
After performing the theoretical framework and describing the methodology, this chapter will show 

the results of this research. As mentioned earlier, see figure 5, there are two outcomes out of this 

research:  

1. The result of the newly designed method. 

2. The result of the validation of the newly designed method. 

Both of these results will be discussed in this chapter in respectively paragraph 4.1 and 4.2.  

4.1. Result of newly designed method 
The new method is designed by all researchers together. This paragraph how the method is designed 

and shows and explains the newly designed method.  

First sub questions 1 to 7 were answered in the theoretical framework by the different researchers 

as input for this newly designed method. The different sub models of these theoretical frameworks 

are used as input for the workshop session to design the new method.  

The workshop to design the new method took place on the 18th of February 2022 with all 

researchers together with the use of MS-teams and was recorded for traceability. Upfront of the 

workshop the results of the different sub models from the theoretical framework were shared by 

the graduation supervisor. All researchers were given the opportunity to ask questions via email and 

when something was still unclear, this could be discussed during the workshop. During this 

workshop, discussions occurred on the different sub models to create one method between the 

researchers. The graduation supervisor shared his screen to show the different sub models 

summaries and took notes of the discussions. In total the workshop had a duration of four hours, 

which were pretty intense and it made clear that, even though summaries about the sub models 

were shared upfront, getting on the same knowledge base level per sub model was difficult. Some 

researchers mentioned they could not give definitive answers or opinions, because they are not 

familiar enough with the literature. This was mostly about the 16 health and ten risk factor 

definitions, the definition of health and risk and some with the objective of this research. After a lot 

of discussions, the knowledge base of all researchers was somewhat on the same base line, and we 

were able to continue with the design of the new method. The process of assessing ITPP was 

discussed (sub question 1) including the stakeholders (sub question 2) and dialogue requirements 

(sub question 3), the roles of the moderator (sub question 4), the different registers with their 

improvement measures (sub question 5 and 6), the dashboard (sub question 7). After four hours, a 

first draft was designed, but not definitive yet. We decided to end the session, as we were all tired, 

and continue by email to finalize the method. After an intensive email period, where there were still 

some topics unclear, we decided to schedule another workshop. The second workshop took place on 

3rd of March 2022. Unfortunately, not all researchers could participate, one was not able to join at all 

and one could only join the first 60 minutes of the eventually 75 minutes during workshop. This 

resulted in a separate session for the graduation supervisor with the one researcher who could not 

join, to mitigate the risk of miscommunication about the method and making sure the knowledge 

base line was met with all researchers.  

 

Result designed method 

After the workshops a new method was designed to assess the health and risk factors of an IT 

Project Portfolio. The designed method resulted in a process model and an Excel file. This newly 

designed method is the result of the different sub models, which came from the performed 

theoretical frameworks by the different researchers, merged into one method:  
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Figure 7: Overview designed process model 1 

- Process model: Two versions were designed, model 1 for the researcher and model 2 for the 

organization. In model 1 the evaluation of the method is included, and the researcher 

performs two roles as facilitator and researcher. Model 2 is without the evaluation and 

researcher role. When performing this research model 1 is followed. Figure 7 shows the 

overview of this designed process model 1, details of the process models can be found in 

appendix 5 and details about process model 2 can be found in appendix 6. Each process step 

contains out of several actions which needs to be performed during that step.  

 

 

• Process step 1: the researcher briefs the case organization about the process and 

expectations. Actions such as select participants, schedule meetings and localize the 

method.  

• Process step 2: this process step has two options A) send written information B) kick 

off meeting from which the researcher can choice. The researcher can choose, 

depending on the case organization type which one to choose. This step mainly has 

actions of explaining the research to the participants and answer questions from 

them.  

• Process step 3: contains mainly out the action of conducting individual interviews 

with participants to score the health and risk factors.  

• Process step 4: actions to compile the results of the individual interviews into the 

Excel sheet and decide by the researcher which factors to discuss during the plenary 

session.  

• Process step 5: conduct the plenary session with the goal to align the scores and 

discuss possible measures for the selected factors.  

• Process step 6: researcher compiles the Excel sheet with the results of the plenary 

session and send this to the participants for feedback. When participants gave 

feedback, this must be adjusted into the Excel sheet.  

• The last step, evaluation, is an important step in this research because this is a 

crucial part of design science according to Hevner et al. (2004). Therefore individual 

semi structured interviews will be conducted with the use of TAM questions 

mentioned in paragraph 3.4.  

- The Excel file: this file contains several sheets with information to use during the method.  

• Sheet 1 contains the dashboard, which shows the overall final results of the health 

and risk factors discussed in the plenary session together with their measures and 

conclusions. Further the result of previous rounds can be shown. Figure 8 shows a 

preview of the Excel sheet. The total Excel sheet can be found in appendix 7. 



22 
 

  

• The next sheets contain the different health factors and risk factors. On these sheets 

different information is shown, such as the scores per participant with an 

explanation, if this factor should be discussed in the plenary session and why, the 

result of the plenary session and finally the measures. There were some discussions 

about the definitions of the factors. Initially these factors and definitions came from 

previous research of the Open University (Interim result of researchers: Schoeman, 

Michels, Muradin, Otten, Salamida, Verheul and Regtuit, OU 2020 and 2021) and 

were slightly changed during the creation of the new method. Figure 9 shows a 

preview of one factor. The goal was to have one sheet per factor with all the 

necessary information on one page.  

• The final sheet contains some basis information for the formulas in the Excel file. On 

this sheet the participants can be entered, the scales that can be used when giving 

the score and some other definitions.  

The complete Excel file including the details can be found in appendix 7. 

 

The method is supposed to be performed multiple times a year to gain insight and see the trend of 

the health and risk of the portfolio. As this research has a time constraint of a couple of months, it is 

not possible to perform the same method within the same case organization again after a while. Also 

looking at the PDCA cycle, this research focuses mainly on the ‘check’.  

Figure 8: Preview of the Excel sheet 

Figure 9: Preview sheet about one factor 
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Looking at the theoretical framework of this research, sub question 7, and how the dashboards 

eventually look in the newly designed method, the following topics are worth mentioning:  

- The suggestion of removing the sub definitions was followed. To make it easier for the 

participants, only one definition per factor was chosen.  

- The suggestion to make the dashboard more readable and more on one page was also 

accepted implemented. Such as splitting the actions of the factors with the dashboard sheet 

and trying to have the results of all factors easily visible on one page.  

- During the workshop session the idea came to create a tab per factor which was not 

suggested in the theoretical framework but accepted as this makes the dashboard more 

readable and a good way to get all relevant data per factor readable on one page. 

The result of this part is the Excel sheet and process model, and answers sub question 8 “What 

method is designed for this research?”. Now the method is designed, this can be used by a case 

organization and eventually be evaluated. These results are described in the next paragraph.  

4.2. Result evaluation of newly designed method 
The method is designed, and the next steps are to use this method in a case organization and 

evaluate the method. Figure 6 in paragraph 3.4 shows the four defined steps to evaluate the new 

method. This paragraph will describe the implementation and possible deviations of these four 

steps.  

4.2.1. Step 1: Select case organization 
The chosen case organization is a government organization where the researcher does not work. 

Further, the case organization started implementing project portfolio one year ago, therefore the 

ITPP process is not fully established yet. Furthermore, the organization does not have an ITPP, but 

the IT projects are included in the Project Portfolio. Because there were not many other options and 

some time constraints, the choice is made to use this case organization. As there is a Project 

Portfolio which is being used, this method should also be useable. This case organization might give 

different insight to see if the method can also be used at an organization where ITPP is not fully 

established yet. The effect on the research choosing this case organization might be less experienced 

people and therefore not using the method as intended which might lead to an unusable evaluation. 

To mitigate these effects the researcher had a call with the Portfolio manager to discuss the method 

in general and investigate if the organization could understand the method and use the method. The 

conclusion was it might be difficult for some people to understand the different factors and some of 

the factors were not of use yet. As it could also be for people in another case organization, where 

ITPP is fully established, difficult to understand the different definitions, this was not seen as an 

issue to not perform the research. The other requirement, ITPP is actively managed within the 

organization, is met by the case organization.  

Next step is the selection of the participants. As the researcher is not working at the organization, 

the Project Portfolio manager described the current team and process. After talking the choice was 

made to have the following four participants:  

- Project Portfolio Manager (PPM)  

- Project Management Officer (PMO) 

- Project Controller (PC) 

- Client Projects (CP)  

All the participants meet the requirements mentioned in paragraph 3.4.  
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4.2.2. Step 2: Localize newly designed method 
The next step is to localize the method. As the researcher is not working in the organization, a 

meeting was scheduled with the Project Portfolio Manager to discuss the factors and their 

definitions to make sure they align with the organization. To prepare this meeting the Project 

Portfolio manager received the factors and definitions upfront. During this meeting some definitions 

were changed, and two factors (portfolio components and quality of portfolio component managers) 

were determined to not be eligible for the organization, because there are no components yet and 

only one manager. Results of the localization can be found in appendix 8.   

4.2.3. Step 3: Use method by the case organization 
The basis for the newly designed method is set and now the case organization is going to use the 

method. Since the new method consists of several process steps, all steps will be described with 

their results. In detail the newly designed method is shown in appendices 5, (6) and 7, respectively 

process models and Excel file. Because of the confidentiality of the case organization, the result, 

filled in Excel sheet, is not included in this research.  

 

1. Process step 1: initial briefing case organization, contains several actions. All the mentioned 

actions have been performed. Several actions took place during a phone call (explain process 

steps and time commitment), others via email (get informed consent, explain process steps 

and time commitment, plan meetings for interviews and plenary session) and others in a 

meeting (localize risk and health factors). In the meeting to localize the method, also 

priorities to the different factors were added. This was a suggestion from the case 

organization as there is limited time to score the factors, this is a way to make sure the most 

important factors were scored. Observations during this step are the Portfolio Manager was 

very eager to understand the research goal and newly designed method. This showed out of 

the questions asked and trying to figure out how this newly method could help the 

organization.  

2. Process step 2a and 2b: contains a choice between send written information or plan a kick-

off meeting. Because the organization is fairly new with Project Portfolio the choice mas 

made to set up a kick-off meeting. This way the participants could ask questions and they do 

not need to read the information, but the information is shared to them visually and by 

speech. During the kick-off a presentation was shared, see appendix 9, and also shared 

afterwards. This presentation contained all the required actions of this process step and had 

a duration of one hour. Researcher observed all participants were enthusiastic to participate 

as they asked questions about the method and were very curious. Also no distractions were 

observed by the researcher during the kick off.  

3. Process step 3: individual interview health and risk factors. These interviews took place using 

MS teams, so the meeting could be recorded and replayed later for the researcher. It was 

found hard to stay within the hour and have all scores and explanations of the health and 

risk factors. The researcher had found difficulties in balancing the time but also getting in 

depth explanations of the given scores for the factors. Sometimes the researcher had to 

make the participant choose quickly which score to give, so all factors could be discussed. 

This time frame might have impact on the given explanations. Furthermore, it was found 

some factors needed extra explanation to make sure these could be scored by the 

participants. It is difficult to determine this is because of the not yet fully established Project 

Portfolio or the definitions of the factors.  



25 
 

4. Process step 4: compile and send to participants: input plenary session. After all the 

separate interviews of step 3, the researcher processed the different results in the Excel file 

and selected factors to discuss in the plenary session. It was found the organization had 

different views or explanations on some factors. These were marked interesting to select for 

the plenary session. Furthermore, there were many factors which scored negative and could 

be worth discussion in the plenary session to talk measures. Because of the time constraint, 

only one hour for the plenary session and the importance to get the explanation behind the 

scores, the researcher decided to select seven factors to discuss during the plenary session. 

The results of all factors and the selection, in the Excel file, was shared with the participants 

to prepare for the plenary session. No response such as, feedback or questions, came from 

the participants about the sent information.  

5. Process step 5: plenary session with selected factors. For this 1,5 hour was originally 

planned, but unfortunately the case organization only had one hour. Therefore, the plenary 

session is a bit shortened. The effect is less factors could be discussed during the plenary 

session. This plenary session took place via MS teams because of the COVID-19 situation and 

the benefit of recording the session. All four participants participated in the plenary session 

and there were no questions or remarks about the selected factors upfront. During the 

plenary session discussion took place between the team and the researcher fulfilled the role 

as facilitator. Asking questions and making sure we could discuss all selected factors in time. 

For some factors there was time to determine some measures but not for all. As the focus 

was on getting the scores of the different factors with their explanation, less time was spent 

on the measures. A small deviation took place in this step with only one hour, instead of one 

and a half hour, for the plenary session. Also, the researcher made a presentation to show 

the different factors with their results, see appendix 10. This presentation helped 

maintaining the focus on the factors to discuss and not be distracted by other factors or 

data. During this plenary session the researcher observed two participants were quieter and 

one participant was mostly followed with answers. To engage the other participants, the 

researcher asked questions directly to the participants with their name and trying to validate 

and ask critical questions.  

6. Process step 6: compile and send to participants: report plenary session. The researcher 

finalized the Excel file with the final scores of the seven factors including their measures 

from the plenary session. Also the session was relistened to make sure no important 

explanations was missed for the factors. Finally, the Excel file was shared with all 

participants with the final result with the possibility to give feedback. In case some 

explanations, measures or scores were incorrect, these could be corrected. None of the 

participants had any remarks about the final Excel file.  

7. Process step 7: assessment evaluation, individual interviews. This step in the process model 

overlaps with step 4 of figure 6, therefore this process step will be discussed in 4.2.4.  

Overall, the method is followed and resulted in a filled in Excel sheet, which the organization can use 

to further take actions on the health and risk factors.  

4.2.4. Step 4: Evaluate newly designed method  
Besides designing the new method, the evaluation of this new method is a very important part of 

the research. As mentioned in 3.4, the semi structured individual interviews took place with all four 

participants using the TAM questions. How to conduct the interview, was left to the decision of the 

researcher and not fixed by the process model. MS teams was used and a PowerPoint presentation 

was created to conduct the interview, see appendix 11. During the start of the interview a total 
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overview of the method was given to make sure the participants are aligned on the process steps. In 

the presentation also the different steps of the newly designed method were shown to give the 

participants a memory aid, because the method is comprehensive. The different interviews were 

conducted as soon as possible after the plenary session, to make sure the participants still have the 

method fresh in memory.  

 

After conducting the interviews, they were transcribed manually by the researcher and can be found 

in appendix 12. Next was adding the text fragments with their in-vivo coding and axial coding to the 

different questions. The results of this coding can be found in appendix 13. The results each TAM 

question will be described below.  

 

Question 1: How does this method enable you to accomplish tasks more quickly?  

Most participants (3) don’t see they can accomplish their tasks more quickly when using the new 

method. Mainly the response was given by the respondents it doesn’t make their tasks quicker or 

slower. The output of the newly designed method could make their work quicker, this is shown by 

the following sentence from PPM “dan is dat doordat duidelijk wordt waar de problemen zich 

bevinden. Maar die moeten eerst opgelost worden voor we de taken sneller uit kunnen voeren.”. 

There is no direct impact on the velocity.  

Vraag Categorieën # respondenten 

1 (Snelheid) Onduidelijkheid 1 

Gedeeltelijk bruikbaar 1 

Overall toepasbaarheid 1 

Geen impact snelheid 3 

Output zorgt voor versnelling 2 

 

Question 2: How does this method improve your job performance?  

According to the PPM and PC this impacts their job performances positive, by making the issues or 

weak spots visible in an objective way. Furthermore the CP and PMO say this does not improve or 

deteriorate their job performance. According to all respondents, the output could improve their job 

performance, but not the method itself. The output mainly because of having the weak spots 

defined and taking measures to them.  

 

Vraag Categorieën # respondenten 

2 (Werkprestaties) Onduidelijkheid 2 

Output zorgt voor versimpeling 1 

Output zorgt voor betere werkprestaties 4 

Gedeeltelijk bruikbaar 1 

Inzicht pijnpunten 1 

Objectiviteit 1 

Geen impact werkprestaties 1 

 

Question 3: How does this method increase your productivity?  

This was a difficult question to answer for most participants and all answers differs without an 

overall pattern. The PMO could not answer this question. According to the PC it increases the 

productivity when we all have the same view and working method. PPM says the productivity can be 

improved by the overview of the weak spots, take actions and talk about this topic to create 

organizational broad support. The CP concludes it does not have effect on their productivity.  
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Vraag Categorieën # respondenten 

3 (Productiviteit) Onduidelijkheid 1 

Methodiek 1 

Inzicht pijnpunten 1 

Draagvlak project portfolio 1 

Geen impact productiviteit 1 
 

Question 4: How does this method enhance your effectiveness on the job? 

All participants agreed the method enhances the effectiveness on the job. Different reasons were 

given like the output might create organizational broad support, having a quick view on the weak 

spots and by making sure the mentioned measures are implemented. The PC mentions particularly it 

is partially applicable to his function.  

Vraag Categorieën # respondenten 

4 (Effectiviteit) Draagvlak project portfolio 1 

Inzicht pijnpunten 2 

Gedeeltelijk bruikbaar 1 

Output verhoogt productiviteit 1 

Output verhoogt effectiviteit 1 

 

Question 5: How does this method contribute to make it easier to do your job? 

Most participants agreed the method could make it easier for them to do their job. Mainly because 

of insight in the weak spot and the creation of an organizational broad support. On the other hand, 

the PC mentioned the work itself does not become easier “een rapportage opstellen wordt niet 

ineens een heel stuk makkelijker. Dat ik nu 1+1 moet opstellen in plaats van 1000*1500, dat is niet 

het geval.”.   

 

Vraag Categorieën # respondenten 

5 (Gemakkelijker) Draagvlak project portfolio 2 

Inzicht pijnpunten 3 

geen impact  1 

Output maakt het gemakkelijker 1 

 

Question 6: How useful is this method in your job?  

Different answers were given, where the different views of the respondents are shown. PMO is 

mainly focused on the broad organizational support, where the PC mentions not all financial 

components are touched with this method, therefore partially useful. The same applies to the CP 

because project portfolio is “inieminie stukje van mijn werk”. PPM mentions this might be noticeable 

in the future, but not now.   
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Vraag Categorieën # respondenten 

6 (Nuttig) Draagvlak project portfolio 1 

Gedeeltelijk bruikbaar 2 

Overall toepasbaarheid 1 

Toekomstig nut 1 

Output maakt het nuttig 1 

Geen impact 1 

 

Overall perceived usefulness:  

When looking at the given answers we can see a pattern. Most answers can be divided into the 

category of output of the method results in different improvements, such as accomplish tasks more 

quickly, job performance and usefulness. On the other hand, the method also delivers a lot of insight 

in the weak spot for the organization, which is helpful for the organization. Furthermore, the 

respondents mentioned the method works partially, as they are not all full time busy with the 

Project Portfolio.  

 

Question 7: How easy is it for you to learn this method?  

Most respondents mention they think it would be easy to learn when they invest the time to learn 

more about the method. On the other hand, the interpretation of the different factors might be 

difficult to learn. This is shown from “sommige vond ik echt.. heel, dacht ik oh ja natuurlijk. Maar bij 

sommige dacht ik ook echt, ook als jij het uitlegde, dan wist ik nog niet wat er nou precies bedoeld 

werd.”. The PPM mentions it is an accessible method for people.  

Vraag Categorieën # respondenten 

7 (Gemakkelijk leren)  Ervaring methode 1 

Tijdsinvestering 2 

Interpretatie factoren 3 

Toegankelijk  1 

Geen mening 1 

 

Question 8: How easy is it for me to have the method do what I want it to do? 

This question was found difficult to answer for two respondents (PPM and CP). Furthermore difficult 

to describe what the respondents would like to do with the method. Therefore, a lot of no opinions, 

but it was also mentioned by two respondents the insight in weak spots would help them achieve 

their goal and for one the broad organizational support was mentioned. This method might 

contribute to gaining more support. The PC mentions the method needs to be more localized to 

achieve the goal.  

Vraag Categorieën # respondenten 

8 (Gemakkelijk 
wat ik wil)  

Geen mening 2 

Inzicht pijnpunten  2 

Draagvlak project portfolio 1 

Praktisch toepasbaar maken 1 
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Question 9: How clear and understandable would you describe the interaction with the method?   

All participants asked for further clarification about this question. They did not know what was 

meant with the interaction. After explaining and giving examples, the respondents were able to give 

an answer. Mainly the response came the information shared upfront was clear and on time. Two 

respondents mentioned the kick-off meeting was helpful. The PPM shared the plenary session was 

the less clear and understandable, this because “Dat kwam vooral omdat, dat hoorde ik ook anderen 

zeggen, er zat wat tijd tussen de individuele sessie en plenaire sessie.”. Furthermore the individual 

session to score the factors were also mentioned by two respondents to be clear and 

understandable.  

Vraag Categorieën # respondenten 

9 (Duidelijk en 
begrijpelijke  
interactie) 

Informatievoorziening 1 

Onduidelijkheid 1 

Kick-off 2 

Individuele interviews 2 

Dashboard 1 

Plenaire sessie 1 

Interpretatie factoren 1 

  

Question 10: How flexible to interact is the method?  

First mentioned by the PMO is, this is a method, and usually you follow a method completely, which 

makes it not really flexible. On the other hand, the other respondents mentioned it is possible to 

select certain factors to discuss during the plenary session which makes it flexible. Finally, it was 

mentioned by the CP the method is flexible because of the accessibility “onafhankelijk hoe goed je 

voorbereid bent of ingevoerd bent in de materie de methode wel werkte.”.  

Vraag Categorieën # respondenten 

10 (Flexibel) Methodiek 1 

Scoren factoren 1 

Geen mening 1 

Toegankelijk 1 

 

Question 11: How easy is it for you to become skillful at the method? 

With this question the respondents were unanimous, it is easy to become skillful at the method 

when you invest time into this. After performing this method a few times, you become more skillful 

(PPM, PMO and CP). Further you have to have knowledge and experience with the different factors 

and definitions (PPM and PC) to interpret correctly.  

 

Vraag Categorieën # respondenten 

11 (Gemakkelijk 
om behendig)  

Tijdsinvestering 3 

Interpretatie factoren 2 

 

Question 12: How easy to use is the method?  

Most respondents gave a likewise answer as to question 11. Mainly the time investment is important 

before you can use the method easily and you need to have knowledge about the different factors 

and their definitions and meaning. Furthermore you need to understand, according to the PC, the 

case organization to localize correctly. Only the CP could not answer this question.  
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Vraag Categorieën # respondenten 

12 (Gebruiksvriendelijkheid) Tijdsinvestering 2 

Interpretatie factoren 1 

Praktisch toepasbaar maken  1 

Geen mening  1 

 

Overall perceived ease of use 

Looking at the perceived ease of use, two categories stood out namely time investment and 

interpretation of the factors. All respondents mention it should be possible to learn the method, but 

with the condition of having enough time to further learn the method and gaining more knowledge 

on how to interpret the factors.  

4.2.5. Overall result  
When combining above results, sub question 9 “What is the result of the validation of the method?” 

can be answered. The case organization was selected, the method is localized for the case 

organization and then the method was used by the case organization. The use of the method was 

helpful for the case organization to better evaluate the method, as they understand the method 

better. During the use of the method the participants were involved and eager to learn the method 

and interested how this could help their Project Portfolio. The different interviews showed the 

method gives a lot of insight into the risk and health of the Project Portfolio and therefore expose 

the weak spots to take action upon. On the other hand, the method does not directly improve their 

own work, as some participants are not full time busy with the Project Portfolio. Furthermore the 

method should be easy to learn when enough time is invested to learn the whole method and spend 

time on the interpretation of the different risk and health factors.  

5. Discussion, conclusions and recommendations 
This chapter looks back at the course of the research process and the discussion. The relevance, 

conclusion of the study and the recommendations will also be described. All sub questions are 

answered, and the new method has been designed and empirically validated and are input to 

answer the main research question "What method can be designed and empirically validated for the 

assessment of the health and risk factors of ITPP using an integral approach?”.  

5.1. Discussion and reflection  
The goal of this research is to first design a new method to validate the health and risk of an ITPP 

based on scientific literature and previous research performed by the Open University. Second to 

empirically validate this method in an organization. Given the scope of this research and the limited 

time of this research, the different theoretical framework of the sub questions 1 to 7 was divided 

over different researchers. The results of the theoretical framework of all researchers are combined 

into one newly designed method and is empirically validated by each researcher with a separate 

case study.  
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5.1.1. Discussion - reflection newly designed method 
In the first part of this research the new method was designed. First the deviations from the 

methodology will be discussed with their impact, next other topics which are worth discussing on 

the process of the design of the method.  

 

In Chapter 4 the different results are described, for some steps a deviation took place from the 

originally methodology. Table 3 shows these deviations and their effect.  
 

Table 3: Deviation methodology 

Deviation Explanation deviation Effect Explanation effect 

Creation 

summaries sub 

models 

The graduation supervisor created the summaries of 

the different sub models. Initially this was supposed 

to be done by the researchers themselves.  

Small - 

validity 

The graduation supervisor is familiar with the literature 

and capable of creating summaries. The researcher still 

needed to explain their results during the workshop.  

An extra 

workshop session  

Instead of the one planned workshop session, two 

were needed to finalize the newly designed method.  

Small + 

validity  

The researchers had time to think about the method and 

come together a few days later to discuss again and 

determine the final method. 

Missing one 

researcher in the 

workshop 

During the second workshop one researcher was not 

able to join and one only for 60 of the 75 minutes.  

Small - 

validity 

Missing a researcher impacts the validity, but is 

mitigated by a separate session by the graduation 

supervisor to explain the result. 

 

All three deviations on the methodology have small impact on the validity of this research as their 

effects are small or none. The small negative effects are mitigated.  

 

Besides discussing the deviations from the methodology, the following four topics are also worth 

discussing.  

First, two research groups were conducting the theoretical framework of the mentioned sub 

questions. This should result in two times a framework where the best parts will be combined into 

the newly designed method. Because some researchers were not able to join anymore, this double 

execution did not work and for some sub questions, 2, 3, 4 and 7, only one theoretical framework 

was created. The impact of this is difficult to determine, because the research team does not know 

what might be missed and the type of result another researcher could have created. It could also be 

that the researcher would have gathered the same results. On the other hand, the basis for the 

designed method is derived from scientific literature, researched twice and placed in a theoretical 

framework, which makes the theoretical frameworks from all researchers useable. Furthermore, by 

dividing these sub questions, more thorough research on the sub questions could have taken place, 

then having all these sub questions researched by one researcher. This approach requires extra 

effort from the other researchers to become familiar with the different theoretical frameworks, on 

which they did not work, to make sure the method is fully understood and executable by all 

researchers. During the workshop sessions, interpretation of the different researchers took place to 

combine all the results into a new method. This means the quality of the newly designed method is 

unclear. This is a reason to validate the new method.  

 

Another point about the two research groups is the knowledge base. The two groups had different 

supervisors and never had joint meetings together, but always separate meetings, until the design 

workshop. During this workshop it was noticed the knowledge base of the two groups were 

different, therefore a lot of discussion was needed to get on the same knowledge base line. It would 

have been better to prepare together earlier, therefore making the workshop session easier and 

more effective. On the other hand, a second design workshop was setup to finalize the method, 
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which improves the reliability, even though one researcher was not able to join the second 

workshop.  

 

Third, the ten health factors and 16 risk factors came from previous empirically validated research 

and were set up front. During the workshop session it became clear these definitions were not clear 

to everyone even as the interpretation of the definitions. During the email phase, after the first 

workshop session, a lot of different definitions were suggested and were slightly adjusted from the 

original research. This was done to improve the interpretability as there are many definitions 

existing in the literature. On the other hand, no research was done about the factors and changes, 

therefore it is difficult to answer the impact on this research.  

 

Lastly, the new method is designed to be performed cyclical, which is not fully executed in this 

research. Because of the time constraint, only one cycle has been performed, therefore only a part 

of the method could be empirically validated. This approach, only research one cycle was known 

from the beginning of this research and could be a recommendation for further research. By 

performing research with more than one cycle gives more insight about the newly designed method. 

With one cycle also a lot of information is gathered.  

 

Concluded, the new method is based on theoretical frameworks of different researchers which are 

based on scientific literature and afterwards combined into the newly designed method. When 

combining these results interpretation took place by the researchers. The different interpretation 

lowers the reliability of this research. Further the interpretation of the different factors was not fully 

clear and adjusted, which lowers the validity. On the other hand, the workshops improved the 

reliability and validity, because all researchers came on the same knowledge base level and spend 

time together on the interpretation of the factors and the newly designed method. All researchers 

understood the newly designed method.   

5.1.2. Discussion - reflection evaluation designed method  
The second part of the research is related to the evaluation of the newly designed method, where 

interviews took place. First the deviations from the methodology will be discussed. After writing the 

results, the question arises how to interpret these results. This paragraph will end with an 

interpretation of the given answers, in other words, what can we learn from these results and 

conclusion about the reliability and validity.   

 

During the evaluation of the research there were some deviations from the methodology. Table 4 

shows these deviations with their effect. The deviations with a medium effect will be further 

discussed.  

 

Table 4: Deviation methodology 

Deviation Explanation deviation Effect Explanation Effect 

No fully established 

ITPP  

The case organization is working with project 

portfolio for one year and does not have a 

specific ITPP but an overall Project Portfolio.  

Medium - 

reliability 

Might be the organization does not fully understand 

the method.  

Organization involved 

in localization 

The case organization was needed to localize 

the method because the researcher is not 

working at the case organization 

Small + 

reliability 

 

Early involvement of the case organization with the 

factors.  
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Prioritize factors The case organization suggested to prioritize 

the factors 

None 

reliability  

No effect as all factors were discussed.  

one hour plenary 

session 

Instead of 1,5 hours only 1 hour possible for 

the plenary session 

Medium - 

reliability 

Less factors could have been discussed in the plenary 

session, but the method is used and followed for 

evaluation.  

one hour individual 

evaluation interviews 

Instead of 30 minutes a 1 hour interview Medium + 

reliability 

Extra time might lead to more information about the 

why.  

 

Because the organization does not have a fully established ITPP, this does not meet the 

requirements to apply as a case organization. The effect on the research might be less experienced 

people and therefore not using the method as intended which might lead to an unusable evaluation. 

On the other hand, this was discussed upfront with the Portfolio Manager and explained to prevent 

issues during the research. After showing the newly designed method and the different factors, the 

Portfolio Manager concluded that the method should be clear to the participants of the research. 

Also, after the kickoff session the researcher asked if the method is clear to all participants to 

continue with the research, which is confirmed by the participants. During the evaluation of the 

method the participants mentioned some factors were difficult to interpret, like what is meant with 

the factor exactly. This is worth to further investigate if the other researcher got the same results. If 

not, this might be because of the not fully established ITPP in the case organization.  

The other two deviations were because of less time for the plenary sessions and more time for the 

evaluation. Less time for the plenary session resulted in less factors to discuss. On the other hand, 

the chosen factors were discussed with the participants, so the quality is not impacted, just less 

factors could be discussed. More time for the individual interviews has a positive impact in the 

validity and reliability as more in-depth information can be gathered with the questions.  

 

Besides discussing the deviations from the methodology, the next part is about the interpretation of 

the results. Looking at the given answers from the individual evaluation interview there was one 

participant who mentioned ‘Onduidelijkheid’ a few times as an answer. It is difficult to determine if 

this is because the Project Portfolio is not fully established yet, or because the method is unclear. 

During the interview it became slightly clear that the participant did not fully understand the 

method, but also found it difficult to interpret the factors. The participant thought this method 

needed to be performed on project level instead of project portfolio level. It is discussable if these 

answers should be excluded from the result. Because of the uncertainty between the unclear 

method and factor interpretation these results remain valuable to evaluate the newly designed 

method.  

 

The case organization did not meet all the prerequisite requirements, which might impact the 

validity of this research. Especially the short term of using Project Portfolio within the organization, 

one year, might lead to the possibility that the case organization does not understand the definitions 

or other parts of the method. This is mitigated as much as possible by having the kick-off meeting, 

the participants having the possibility to ask questions and the localization of the method to the case 

organization. On the other hand, there is no guarantee another organization, which is using Project 

Portfolio for many years, does completely understand the newly designed method. The localization 

should make it possible for any organization to work with the newly designed method. This because 

the definitions are adjusted to the organization and therefore should understand the method.   
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The researcher is not working at the case organization which has positive and negative effects and 

impacts the researcher bias. Negative effects could be the researcher not having enough information 

and knowledge of the activities of the organization and therefore misinterpret or is not able to 

localize the method enough. Further there is a possibility that not the correct participants were 

chosen, as the researcher does not know who is available and working in the organization. Positive 

effects are that the researcher is more objective as there is little knowledge about processes, 

projects and people and therefore small chances the researcher will fill in answers. Further the 

participants might find it more at ease to give real answers, they are not afraid this will backfire 

them somehow later on in their work. Also, during an interview, a participant mentioned it is 

positive this is performed by a person outside the organization to lower the social answers and 

participants being able to say whatever they want about the case organization. Therefore, a positive 

effect.    

When using the method within the case organization in the current COVID-19 situation, the 

meetings via teams made it difficult for the researcher, already fulfilling two roles as researcher and 

facilitator, to retain the full attention of the participants. Some people were getting distracted by 

email or other messages coming in. When the researcher saw this happening, the interview was 

paused, and question repeated once the participant had the focus back on the interview.  

The interviews to evaluate the newly designed method were comprehensive. The method contains 

several steps, and it was difficult for the participants to continuously remember these steps and 

evaluate all of these steps evenly. To make it easier for the participants, the steps were shown in the 

presentation. Looking at the answers to the TAM questions, it was difficult to cover all steps of the 

method. Sometimes the answers were only given about one aspect or step of the method. 

Furthermore, in total four interviews were conducted to gather the results about the evaluation, 

which improves the reliability as more patterns can be detected and validated.  

Finally, this is a single case study, which makes it difficult to generalize the results. On the other 

hand, six other researchers are performing the evaluation of the newly designed method and 

therefore combining all these results should give more information to generalize the results.  

 

Concluded the reliability of this research is improved by performing interviews with the four 

different participants individually to evaluate this new method. Patterns were found about the use 

of the method. The use of the method made sure the organization had practical experience with the 

method and therefore give useful feedback about the use. The researcher not working at the case 

organization lowered the research bias as the researcher could stay more objective. On the other 

hand, it is difficult to discuss if the not fully established ITPP impacted the research. Therefore, these 

results could be compared to the results of the other six researcher who are performing the same 

research. The validity is difficult to determine as there this is a newly designed method without 

scientific literature yet. Input for this new method came from scientific literature and interpretation 

of the different researchers was added.  
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5.2. Conclusions  
In this research a first attempt is made to create a method for an integral assessment of ITPP and 

validate this method empirically looking at the health and risk factors. From this the following 

research question is derived: "What method can be designed and empirically validated for the 

assessment of the health and risk factors of ITPP using an integral approach?”. Before answering the 

main research question, the sub questions are answered. Sub questions one to six were answered in 

another research and resulted in a theoretical framework which was the input for the newly 

designed method. Sub question 7 was part of this research and a theoretical framework is created in 

chapter 2, “What are the criteria to create a dashboard which is useable and readable for the 

assessment of the risk and health factors?”. In scientific literature conditions were found, how a 

dashboard should look. The found literature combined with a previous dashboard, used by 

researchers of the Open University, resulted in a preview and criteria which the dashboard should 

meet. During the workshop sessions the dashboard was further created and finalized with the 

interpretation of the different researchers.  

After answering sub questions one to seven, the basis was created to design a new method to assess 

health and risk factors of ITPP. The different sub models, derived from the theoretical framework, 

were used as a basis for the workshop to design the new method, and answers sub question eight 

“What method is designed for this research?”. The new method is designed with the interpretation 

of these sub models by seven different researchers in two workshop sessions and exists out of a 

process model and Excel file. The process model shows the different steps to follow and use the 

method, the Excel file shows the results of the health and risk factors.  

The final sub question “What is the result of the validation of the method?” is answered by 

performing explorative research within a case organization. The case organization used the newly 

designed method and afterwards the participants were interviewed to evaluate the newly designed 

method.  

The last two sub questions “What method is designed for this research” and “What is the result of 

the validation of the method?” together answer the goal of this research, the main question “What 

method can be designed and empirically validated for the assessment of the health and risk factors 

of ITPP using an integral approach?”. Therefore, this research has two different results:  

1. A new designed method to assess health and risk factors of ITT. 

2. Validation of the newly designed method.  

Looking at the results of the interviews, the newly designed method is able to give insights to the 

organization about the weak spots and therefore determine the risks and current health of their 

Project Portfolio. Further most participants mention the results of the methods possibly will help 

with performing their task. On the other hand, the participants mention it is a comprehensive 

method and you need to have sufficient knowledge about the different factors to score and facilitate 

the different sessions. The most difficult part is the interpretation of the different factors, although it 

was mentioned it should become easier once performed more often. Many respondents mention 

the output of the method is really helpful. As the output is part of the method, therefore the 

conclusion can be drawn this method can be used by an organization to assess their health and risk 

factors for ITPP.  

 

This research contributed to gaining more information about the practical part of ITPP, where less 

research has been performed according to Kumar, Ajjan and Niu (2008) and Wissenberg (2015). A 

newly method has been designed and validated, which gives a lot of information. The following 

paragraphs examines the recommendations in more detail, as this is only a beginning.  
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5.3. Recommendations for practice  
After performing the first cycle of the newly designed method, the case organization could continue 

with this method to perform again after a few months. Also the case organization could continue 

with discussing other factors which were not able to discuss in the plenary session, determine 

possible measure and adding action holders for these measures.  

 

Looking at the results of health and risk factors for the case organization, the following 

recommendations can be given:  

- Invest in creating a broad support base for the Project Portfolio to successfully use the 

Project Portfolio. Without good support from management, it will be difficult to further 

implement and professionalize the Project Portfolio processes and governance. A broad 

support base has effect on the maturity of the Project Portfolio.  

- Further professionalize the governance and processes of the Project Portfolio. This will also 

help improving the maturity of the Project Portfolio.  

- Keep using this method, or parts of it, to make sure the measures are being implemented 

and the organization keeps talking about the health and risk of the Project Portfolio. This 

could benefit the creation of broad support base within the organization.  

5.4. Recommendations for further research  
This research has been performed within one case organization and the other six researcher 

performed the same research in other organizations. It would help when all these results are 

combined to increase the generalizability.  

 

Furthermore, the following recommendations for further research are:  

- Perform the research longer at a case organization, this will lead to results about the cyclical 

part of the method as only one cycle is researched in this research.  

- Perform the research at case organizations with the same maturity level of ITPP. It might be 

that results of the method differs with organizations with a different maturity level.  

- It might be worth to investigate if a base line score can be given for the scores of the factors. 

At the moment there is just the scores of the organization using the method. It might be 

valuable to add scores from other organizations, within the same maturity level of ITPP, to 

see in facts how the organization scored on health and risk in comparison to the benchmark.  

- Select specific topics of the method to evaluate, instead of the whole method. This might 

give more valuable information about a certain topic or step in the newly designed method. 

More in-depth information can be gathered about a specific step and could help improve the 

method.  
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Appendix 1 Health criteria 



 

Criteria en aspecten 
Nr. Beoordelingscriteria Definitie criteria Onderliggende aspecten Definitie aspecten 

1 Juiste projecten in ITPP De juiste projecten gekozen zijn 
gekozen om zo goed mogelijk aan te 
sluiten bij de doelstellingen van de 
organisatie. 

Aansluiting kerncompetenties en 
kernwaarden. 

De projecten binnen de ITPP sluiten aan bij de 
kerncompetenties en kernwaarden van de 
organisatie. 

   
Return on investment De verhouding tussen de kosten en de 

opbrengsten in de vorm van geld, wettelijke 
vereisten of kwalitatieve verbeteringen. 

   
Het periodiek toetsen van projecten 
aan de strategie. 

Geregeld en terugkerend controleren of 
projecten voldoen aan de actuele staat van de 
meer jaren aanpak welke door het management 
uitgewerkt is om visie en missie te kunnen 
realiseren. 

2 Prioriteitstelling IT-
projecten binnen ITPP 

De prioritering van de projecten 
binnen het ITPP zijn juist. 

N.v.t. N.v.t. 

3 Verkrijgen van toegang tot 
middelen 

Het bepalen en plannen van 
middelen in de ruimste zin van het 
woord. Denk hierbij aan budget, 
apparatuur, personeel (met de 
juiste skills) etc. 

Juiste middelen De beschikbare middelen (ook skills van 
personeel) zijn geschikt om de projecten binnen 
het ITPP goed uit te voeren. 



   
Voldoende hoeveelheid De hoeveelheid van de beschikbare middelen is 

voldoende om de projecten binnen het ITPP 
goed uit te kunnen voeren. 

   
Nivellering van middelen Begin- en einddatum van de activiteiten worden 

gebaseerd op de beschikbaarheid van de 
middelen. 

4 Voortgangsbewaking Controleren of het projectportfolio 
op schema ligt qua tijd en geld. 

Meten voortgang qua tijd en geld. Bewaken dat activiteiten binnen de geplande tijd 
blijven en binnen het budget. 

   
Wijzigingen klant Waken voor niet ingecalculeerde wijzigingen van 

de klant. Bij een Agile project is het normaal dat 
er tussentijdse wijzigingen komen. Daar moet bij 
het plannen rekening mee gehouden worden. 

   
Bijsturen Indien er gaandeweg problemen ontstaan, moet 

er ingegrepen worden. 

   
Rapporteren Continu documenteren en regelmatig 

communiceren over de gang van zaken. 

   
Controleren Checken of het gerapporteerde ook klopt. 



5 Afhankelijkheden tussen IT 
projecten 

Afhankelijkheden tussen IT 
Projecten ontstaan doordat binnen 
deze projecten soms een 
gezamenlijk doel wordt nagestreefd 
en ze daarnaast gebonden zijn aan 
dezelfde technologie. Daarnaast 
moet gebruik worden gemaakt van 
hetzelfde beperkt beschikbare 
budget en mensen. 

Gezamenlijk doel Een afhankelijkheid die ontstaat doordat 
projecten werken aan een gezamenlijk doel. 

   
Technologische afhankelijkheid Een afhankelijkheid die ontstaat doordat aan of 

binnen dezelfde technologie wordt gewerkt. 

   
Resources Een afhankelijkheid die ontstaat doordat 

projecten gebruik maken van dezelfde 
resources. 

6 Stakeholder satisfaction De mate van tevredenheid van een 
groep of individu die een belang 
heeft bij de portfolio doelen of de 
resultaten op deze doelen kan 
beïnvloeden. 

Communicatietijdslijnen Het moment in de tijd waarop stakeholders 
geïnformeerd worden. 



   
Eerlijke en volledige 
informatieverstrekking 

De inhoud van de verstrekte informatie aan 
stakeholders. Is deze eerlijk en volledig? 

   
Empathie en gelijke behandeling van 
het management 

In hoeverre er empathie vanuit het management 
wordt getoond en in hoeverre het management 
zorgt voor gelijke behandeling. 

7 Optimaal benutten van 
medewerkers  

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

Resources worden maximaal gebruikt 
 

   
Medewerkers zijn niet tegelijk ingezet 
bij te veel projecten 

 

   
Voldoende resources beschikbaar voor 
de korte en lange termijn 

 

   
Resources met juiste kennis en 
vaardigheden beschikbaar 

 

8 Wendbaar ten opzichte van 
verandering  

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

Snel aanpassen aan veranderende 
klantwensen en  concurrentiecondities 

 

   
Snel aanpassen aan veranderende 
resource management condities 

 

   
Snel aanpassen aan nieuwe 
technologieen 

 



   
Snel aanpassen aan veranderende 
strategische doelstellingen 

 

9 Het inzetten van toekomst 
vaste technologie 

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

Technische innovatie wordt 
gefaciliteerd 

 

   
Modernisering draagt bij aan het 
uitfaseren van verouderde techniek 

 

10 Personeelsverloop Invloed van de beïnvloedbare 
personeelswisselingsfactoren van 
medewerkers door diverse redenen 
op de gezondheid van de IT-project 
portfolio. 

Medewerkerstevredenheid. 
 

   
Hoge werkdruk. 

 

   
Regelmatig inkrimpen van 
programma’s en projecten. 

 

 



Appendix 2 Risk criteria 



# Risk name ENG Definition Nr. Sub risks 
1 Conflicts There are conflicts 

with one or more 
decision-making 
stakeholders of the 
project portfolio 

01.01 Conflicts between project and program managers within the portfolio 
(Hofman et al., 2017) 

01.02 Conflicts among objectives of projects and programs executed within the 
portfolio  (Hofman et al., 2017) 

01.03 Conflicts between portfolio managers and portfolio element managers 
(Hofman et al., 2017) 

01.04 Conflict among project managers (Ghasemi et al., 2018)  

01.05 ‘Own’ objectives of units (Elonen and Artto, 2003) 

01.06 Resistance from business units (Frey and Buxmann, 2011) 

01.07 Mismatch between the portfolio structure and the parent organisation's 
strategy (Hofman et al., 2017) 

01.08 Collective action problems  (Vrhovec et al., 2015) 

01.09 Groupthink (Vrhovec et al., 2015) 

2 Communication There is insufficient 
communication 
within the IT Project 
Portfolio 

02.01 Disturbances in information flow and communication within the portfolio 
elements (Hofman et al., 2017) 

02.02 Lack of transfer of information and knowledge among the portfolio 
elements (Hofman et al., 2017) 

02.02 Lack of sharing or transparency in information (which leads to the making 
of wrong decisions) (Ghasemi et al., 2018)  

02.03 Lack of information on projects. Inadequate flow of information across 
organization (Elonen and Artto, 2003) 

02.04 No feedback given to the project level (Elonen and Artto, 2003) 

02.05 Ignoring risks by portfolio element managers (Hofman et al., 2017) 

3 Information There is insufficient 
quality information 
available within the IT 
Project Portfolio 
 

03.01 Inaccuracy and lack of quality in information (which leads to the making 
of wrong decisions) (Ghasemi et al., 2018)  

03.02 Information flow from projects to the other parts of the organization and 
vice versa, is not defined (Elonen and Artto, 2003) 

03.03 Absence of Information quality (Rank, 2015) 

4 Interdependencies 
 

Lack of attention to 
interdependencies 
within the Project 
Portfolio 

04.01 Lack of inter‐project abilities; Not having cross‐trained staff who can 
easily switch from project to project (Ghasemi et al., 2018)  

04.02 Lack of consideration of project‐project resource interdependencies 
(Chien, 2002) 

04.03 Lack of consideration of project interdependencies (Chien, 2002) 

04.04 Lack of consideration of project‐project knowledge interdependencies 
(Sanchez, Robert, and Pellerin, 2008) 

04.05 Lack of consideration of project‐project hard and soft interdependencies 
(Bradhan, Bagchi, and Sougstad, 2008) 

04.06 Lack of consideration of project‐project technology interdependencies 
(Sanchez, Robert, and Pellerin, 2008) 

04.07 Cross‐project dependencies and implementation bottlenecks are 
considered (De Reyck et  
al., 2005) 

04.08 Lack of consideration of project and application interdependencies 
(Kumar, Ajjan, and Niu, 2008) 

04.09 Lack of consideration of project and infrastructure interdependencies 
(Kumar, Ajjan, and Niu, 2008) 

04.10 Absence of cooperation quality (Rank, 2015) 

04.11 Lack of quality in cooperation among project teams (Ghasemi et al., 
2018)  

5 Personnel stability 
 

There is insufficient 
certainty with regard 
to the stability of the 
Project Portfolio staff. 

05.01 Risks related to the personnel stability of the portfolio managing team 
and the possibility of losing key portfolio element managers (Hofman et 
al., 2017) 

05.01 Achieving performance goals and turnover of staff (Drake and Byrd, 2016) 

05.03 Achieving performance goals and turnover of managers (Drake and Byrd, 
2016) 

05.04 Rapid and recurring changes in roles, responsibilities or organization 
structure (Elonen and  
Artto, 2003) 

6 Effectiveness of 
top management 

Top management is 
indecisive 

06.01 Absence of termination quality (Rank, 2015) 

06.02 Conservatism (Vrhovec et al., 2015) 



06.03 Reactive mindset (Vrhovec et al., 2015) 

06.04 Governance review board’s reluctance to kill poor projects during their 
implementation and when they are no longer aligned with organizational 
strategy (Ghasemi et al., 2018)  

06.05 Delays in decision making (Frey and Buxmann, 2011) 

06.06 Governance review board reluctance to kill off or suspend projects when 
their required resources are no longer available (Ghasemi et al., 2018)  

7 Portfolio 
components 

Insufficient insights in 
IT Project Portfolio 
components and 
what happens within 
these components 

07.01 Absence of project visibility (Patanakul, 2015) 

07.02 Absence of predictability of project delivery (Patanakul, 2015) 

07.03 Risks arising from the unknowns at the cost estimation of the execution 
of selected portfolio elements (Hofman et al., 2017) 

07.04 Risks arising from the application of innovative technical and material 
solutions in the portfolio elements (Hofman et al., 2017) 

07.05 Significant change in the basic parameters of particular portfolio 
elements (Hofman et al., 2017) 

07.06 Understanding of risk and return – portfolio weighted accordingly (Jeffery 
and 
Leliveld, 2004) 

07.07 The portfolio is frequently evaluated in terms of overall risk and financial 
value (De Reyck et  
al., 2005) 

07.07 Project progress monitoring is infrequent (Elonen and Artto (2003) 

07.08 Projects are not killed (Elonen and Artto (2003) 

07.09 Failure to meet required functional and technical specifications 
(McFarlan, 1981) 

07.10 Lack of centralized view: No common, real-time up‐to‐date portfolio 
database (Elonen and  
Artto, 2003) 

07.11 Centralized project office monitors projects (Jeffery and Leliveld, 2004) 

07.12 Tracking of project benefits after project development is complete 
(Jeffery and Leliveld, 2004) 

07.13 Project outcomes are always compared with the original targets (De 
Reyck et al., 2005) 

07.14 Project benefits are frequently centrally tracked (De Reyck et al., 2005) 

07.15 Not clear what the expected value of the portfolio is (Patanakul, 2015) 

07.16 Lack of perceived value (Vrhovec et al., 2015) 

8 Roles, 
responsibilities 
and mandates 

Within IT Project 
Portfolio 
Management the 
roles, responsibilities 
and mandates are 
insufficient defined or 
unclear  

08.01 Unclear roles and responsibilities between portfolio decision makers and 
the other parts of the organization (Elonen and Artto, 2003) 

08.02 The roles and the responsibilities of a portfolio manager are not clear or 
digested (Elonen and  
Artto, 2003) 

08.03 No defined owner, business or personnel strategy for portfolio (Elonen 
and Artto, 2003) 

08.04 Unclear roles and responsibilities at the project level (Elonen and Artto, 
2003) 

08.05 Governance structure does not map to organizational culture (Elonen and 
Artto, 2003) 

08.06 Many bodies are entitled to set up a project (Elonen and Artto, 2003) 

08.07 Improper organizational anchoring central control tasks (Elonen and 
Artto, 2003) 

08.08 Unclear responsibilities (Frey and Buxmann, 2011) 

08.09 Overly complicated hierarchical structure of portfolio management 
(Hofman et al., 2017) 

08.10 Too extensive composition of a steering committee and a project team 
(Elonen and Artto, 2003) 

08.11 The absence of a project manager with authority and/or responsibility 
(Petro and Gardiner, 2015) 

08.12 Absence of transparency in portfolio decision making (Patanakul, 2015) 

9 Project portfolio 
processes or 
execution 

Poor IT Project 
Portfolio processes or 
execution 

09.01 Improperly operating steering committees of projects, project groups, 
and programs (Hofman et al., 2017) 

09.01 Improper control over lifecycles if projects and programs (Hofman et al., 
2017) 



09.02 Lack of developed methodical standards within the scope of portfolio 
management (Hofman et al., 2017) 

09.03 Lack of developed methodical standards within the scope of portfolio 
element management (Hofman et al., 2017) 

09.04 Lack of adequate portfolio software. Real‐time updates, performance, 
health, ability to search and analyses (Jeffery and Leliveld, 2004) 

09.05 Well‐defined scheme for screening, categorizing and prioritizing projects 
(Jeffery and  
Leliveld, 2004) 

09.06 Portfolio management approach to rank project investments (Jeffery and 
Leliveld, 2004) 

09.07 Methods and guidelines for portfolio evaluation, project planning, and 
management are inadequate (Elonen and Artto, 2003) 

09.08 Lack of use of financial metrics in prioritizing NPV, ROI, IRR (Jeffery and 
Leliveld, 2004) 

09.09 Lack of formalized ITPPM activities (Meskendahl, 2010) 

09.10 Ineffective or no formal process (Drake and Byrd, 2006) 

09.11 Systematic review of projects at specific stages (De Reyck et al., 2005) 

09.12 Weak Go decisions: resources, value and priority not considered properly 
(Elonen and  
Artto, 2003) 

09.13 Top management frequently involved in the project selection process (De 
Reyck et al., 2005) 

09.14 Top manager's interference in governance review board's decisions 
(which leads to choosing projects whose required resources are not 
available or that are not aligned with strategic objectives of the 
organization) (Ghasemi et al., 2018)  

10 Quality of the 
portfolio manager 

Quality of the 
portfolio manager is 
insufficient 

10.01 Portfolio manager’s incompetence (Ghasemi et al., 2018) 

10.02 Lack of appropriate competencies of the portfolio manager and of the 
portfolio support structures (Hofman, 2017) 

11 Quality of the 
portfolio 
component 
managers 

The quality of the 
portfolio component 
managers is 
insufficient 

11.01 Ignoring risks by portfolio element managers (Hofman, 2017) 

11.02 Improper competencies of project and program managers (Hofman, 
2017) 

11.03 Inefficient single‐project management (regarding organizational and 
decision structures) (Martinsuo and Lehtonen, 2007) 

12 Available 
resources 

Lack of available time, 
people and financial 
resources for the 
execution of the 
projects within the IT 
Project Portfolio 
 

12.01 Too large a portfolio from the point of view of the portfolio executors' 
capacity (Hofman, 2017) 

12.02 Problems with access to the portfolio financing capital (Hofman, 2017) 

12.03 Possibility of the lack of financial liquidity within the portfolio (Hofman, 
2017) 

12.04 Lack of coordination of the involvement of key resources in the execution 
of the portfolio (Hofman, 2017) 

12.05 Portfolio financing collapse (Hofman, 2017) 

12.06 Choosing too many projects for the available resources (Ghasemi et al., 
2018) 

12.07 The lack of consideration of direct costs (Vrhovec, 2015) 

12.08 Lack of considering portfolio effect on operational costs (Verhoef and 
Kersten, 2003) 

12.09 Frequently evaluate budget/financial capacity and competition for scarce 
resources in the portfolio (De Reyck et al., 2005) 

13 Organizational 
politics 

The activities, 
attitudes, or 
behaviors that are 
used to get or keep 
power or an 
advantage within a 
business or company 
(merriam-
webster.com, 2020) 

13.01 Incommensurable beliefs: a strong disagreement between groups about 
the nature of the problem and its consequent alternative solution 
(Vrhovec, 2015) 

13.02 Organizational politics (Vrhovec, 2015) 

13.03 Myopia: Inability of the management to look into the future with clarity 
due to the expected dominance of short term goals over long term goals 
(Vrhovec, 2015) 

14 14.01 Lack of top management commitment (Vrhovec et al., 2015) 



Management 
commitment 

The management is 
not committed to the 
IT Project Portfolio 
Management 

14.02 The absence of an increased level of involvement from management in 
the form of either support or a steering committee level of involvement 
(Petro and Gardiner, 2015) 

14.03 Portfolio management not empowered by senior management (Jonas, 
2010) 

14.04 Lack of management support ((Frey and Buxmann, 2011) 

14.05 Lack of commitment (Elonen and Artto, 2003) 

14.06 Business leaders not accountable for project results (De Reyck et al., 
2005) 

14.07 Lack of involvement of top‐level and middle level managers in portfolio 
execution (Hofman et al., 2017) 

15 Adaptability to 
changes 

Insufficient alignment 
of the IT Project 
Portfolio to changes 
of the environment 

15.01 Speed and complexity (Vrhovec et al., 2015) 

15.02 Recurrent and rapid changes in positions, responsibilities and 
organizational structure, which hampers continuity in work (Ghasemi et 
al., 2018) 

15.03 Political, social or legislative changes which lead to changing the 
organizational strategy, and project’s objectives lack of alignment with 
the new strategy (Ghasemi et al., 2018) 

15.04 IS critical to delivery of current corporate services (McFarlan, 1981) 

15.05 IS critical to future decision support aid (McFarlan, 1981) 

15.06 IS critical to delivery of future corporate services (McFarlan, 1981) 

15.07 Significant changes in the project or program environment (Hofman et 
al., 2017) 

15.08 No adaptability to internal and external changes (Patanakul, 2015) 

15.09 (Strategy) Unclear or often changing strategy (Frey and Buxmann, 2011) 

15.10 Missing political objectives (Algemene Rekenkamer, 2007) 

15.11 The absence of dynamic capabilities so the firm is not fully exploiting its 
project dynamic capabilities and achieve better portfolio performance 
(Hermano and Martin-Cruz, 2016) 

16 Stakeholders Lack of clarity in 
stakeholders’ roles 
and the intensity of 
their engagement 
(Ghasem, et al. 2018) 

16.01 Lack of clarity in stakeholders’ roles and the intensity of their 
engagement (Ghasemi et al., 2018)  

16.02 Change in an approach of key project or program stakeholders (Hofman 
et al., 2017) 

 



Appendix 3 CRAAP evaluation search database Open University 



nr Article Currency Relevance Authority Accuracy Purpose 

1 42: designing a dashboard for evaluation the business-IT 
alignment strategies in hospitals organizations 

Y Y Y Y N 

2 Reflecting design thinking: a case study of the process of 
designing dashboards 

Y Y Y Y Y 

3 The people's smart city dashboard (PSCD): Delivering on 
community-led governance with blockchain 

Y N Y Y N 

4 Paralyzed by the Dashboard Light: Environmental Characteristics 
and Firm's Scanning Capabilities in East Africa 

Y N Y Y N 

5 Marketing dashboards, resource allocation and performance Y Y Y Y N 

6 Synthesizing enterprise data through digital dashboards to 
strategically align performance: Why do operational managers 
use dashboards? 

Y Y Y Y Y 

7 Displaying Background Maps in Business Intelligence Dashboards Y Y Y Y N 

8 A contingency model of marketing dashboards and their 
influence on marketing strategy implementation speed and 
market information management capability 

Y Y Y Y N 

9 Aligning Stakeholder Interests, Governance Requirements and 
Blockchain Design in Business and Government Information 
Sharing 

Y N Y Y N 

10 Networked by design: Can policy requirements influence 
organisations' networking behaviour? 

Y N Y Y N 

11 Design science in action: developing a modeling technique for 
eliciting requirements on business process management (BPM) 
tools 

Y N Y Y N 

12 The Role of Occupational Emotional Labor Requirements on the 
Surface Acting–Job Satisfaction Relationship 

Y N Y Y N 

13  
The Other Side: Occupational Interactional Requirements and 
Work–Home Enrichment 

Y N Y Y N 

14 Rebate redemption requirements – Can they discourage 
redeeming? 

Y N Y Y N 

15 Adaptive Requirements Prioritization (ARP): Improving Decisions 
between Conflicting Requirements 

Y N Y Y N 

16 The green bullwhip effect: Transferring environmental 
requirements along a supply chain 

Y N Y Y N 

17 When is female leadership an advantage? Coordination 
requirements, team cohesion, and team interaction norms 

Y N Y Y N 

18 Towards a higher socio-economic impact through shared 
understanding of product requirements in emerging markets: 
The case of the Indian healthcare innovations 

Y N Y Y N 

19 The Impact of Decreased Margin Requirements on Futures 
Markets: Evidence from CSI 300 Index Futures 

Y N Y Y N 

20 Information governance requirements in dynamic business 
networking 

Y N Y Y N 

21  
Delayed and Decoupled: Family Firm Compliance with Board 
Independence Requirements 

Y N Y Y N 

22 Software Requirements Quality: Using Analytics to Challenge 
Assumptions at Intel 

Y N Y Y N 

23 Analyzing Security Requirements in Timed Workflow Processes Y N Y Y N 

24 Renewal in construction projects: tracing effects of client 
requirements 

Y N Y Y N 

25 Export Intensity and MNE Customers' Environmental 
Requirements: Effects on Local Chinese Suppliers' Environment 
Strategies 

Y N Y Y N 

26 Leadership competencies revisited: A causal configuration 
analysis of success in the requirements phase of information 
systems projects 

Y N Y Y N 

27 Modelling mobile app requirements for semantic traceability Y N Y Y N 

28 Enterprise architecture management as a solution for addressing 
general data protection regulation requirements in a big data 

Y N Y Y N 



context: a systematic mapping study 

29 When perceived innovation job requirement increases 
employee innovative behavior: A sensemaking perspective 

Y N Y Y N 

30 Event-driven Process Chain (EPC) for Modeling and Verification 
of Business Requirements - A Systematic Literature Review 

Y N Y Y N 

31 Collateral requirements for SME loans: empirical evidence from 
the Visegrad countries 

Y N Y Y N 

32 Requirements of an Energy Data Ecosystem Y N Y Y N 

33 The role of distances in requirements communication: a case 
study 

Y N Y Y N 

34 Requirements modeling of Web services-based business 
processes 

Y N Y Y N 

35 A model for international production relocation: Multinationals' 
operational flexibility and requirements at production plant level 

Y N Y Y N 

36 Security requirements identification and prioritization for smart 
toys 

Y N Y Y N 

37 Virtual trade shows: Exhibitors’ perspectives on virtual 
marketing capability requirements 

Y N Y Y N 

38 Nucleus-outgrower schemes as an alternative to traditional 
smallholder agriculture in Tanzania – strengths, weaknesses and 
policy requirements 

Y N Y Y N 

39 Value creation models in the 3PL industry: what 3PL providers 
do to cope with shipper requirements 

Y N Y Y N 

40 How Entrepreneurs Use Networks to Address Changing 
Resource Requirements During Early Venture Development 

Y N Y Y N 

41 Requirements analysis gamification in legacy system 
replacement projects 

Y N Y Y N 

42 Change impact analysis for requirements: A metamodeling 
approach 

Y N Y Y N 

43 Advanced Information Systems Engineering: 26th International 
Conference, CAiSE 2014, Thessaloniki, Greece, June 16-20, 2014, 
Proceedings 

Y N Y Y N 

44 Knowledge spillovers through quality control requirements on 
innovation development of global suppliers: The firm size effects 

Y N Y Y N 

45 Challenges in integrating requirements management with PLM Y N Y Y N 

46 A semi-automated BPMN-based framework for detecting 
conflicts between security, data-minimization, and fairness 
requirements 

Y N Y Y N 

47 Security Requirements Elicitation from Airline Turnaround 
Processes 

Y N Y Y N 

48 Analysis of information quality requirements in business 
processes, revisited 

Y N Y Y N 

49 Process innovation: requirements and opportunities Y N Y Y N 

50 Competency requirements of supply chain planners & analysts 
and personal preferences of hiring managers 

Y N Y Y N 

51 Requirements on the competence of ICT managers and their 
coverage by the educational system – experience in the Czech 
Republic 

Y N Y Y N 

52 Reforming higher education in Portugal in times of uncertainty: 
The importance of illities, as non-functional requirements 

Y N Y Y N 

53 Classification as an approach to public key infrastructure 
requirements analysis 

Y N Y Y N 

54 What makes a hotel review helpful? An information requirement 
perspective 

Y N Y Y N 

55 An Evaluation of Quantitative Non-Functional Requirements 
Assurance Using ArchiMate 

Y N Y Y N 

56 Uni-REPM: a framework for requirements engineering process 
assessment 

Y N Y Y N 

57 Model checking authorization requirements in business 
processes 

Y N Y Y N 

58 Towards customer-induced service orchestration - requirements 
for the next step of customer orientation 

Y N Y Y N 



59 Intergenerational ownership succession Shifting the focus from 
outcome measurements to preparatory requirements 

Y N Y Y N 

60 Legal Compatibility as a Characteristic of Sociotechnical Systems: 
Goals and Standardized Requirements 

Y N Y Y N 

61 Local content requirements and the impact on the South African 
renewable energy sector : a survey-based analysis 

Y N Y Y N 

62 Affordability of battery electric vehicles based on disposable 
income and the impact on provincial residential electricity 
requirements in South Africa 

Y N Y Y N 

63 So little time for so many ties: Fit between the social capital 
embedded in enterprise social media and individual learning 
requirements 

Y N Y Y N 

64 SCOR model application in developing countries: challenges & 
requirements 

Y N Y Y N 

65 Connecting universities with entrepreneurship through digital 
learning platform: functional requirements and education-based 
knowledge exchange activities 

Y N Y Y N 

66 Mining user requirements to facilitate mobile app quality 
upgrades with big data 

Y N Y Y N 

67 Modeling a predictive maintenance management architecture to 
meet industry 4.0 requirements: A case study 

Y N Y Y N 

68 Human values as added value(s) in consumer brand congruence: 
a comparison with traits and functional requirements 

Y N Y Y N 

69 Core requirements of knowledge management implementation, 
innovation and organizational performance 

Y N Y Y N 

70 Modeling security requirements for cloud-based 
systemdevelopment 

Y N Y Y N 

71 The preparation, training and support requirements of 
expatriate trailing spouses 

Y N Y Y N 

72 Requirements-Driven Self-Optimization of Composite Services 
Using Feedback Control 

Y N Y Y N 

73 Affiliation to Hotel Chains: Requirements Towards Hotels in 
Bulgaria 

Y N Y Y N 

74 Linguistic Patterns, Styles, and Guidelines for Writing 
Requirements Specifications: Focus on Use Cases and Scenarios 

Y N Y Y N 

75 Strategic Philanthropy: Corporate Measurement of Philanthropic 
Impacts as a Requirement for a “Happy Marriage” of Business 
and Society 

Y N Y Y N 

76 Capturing consumer preferences as requirements for software 
product lines  

Y N Y Y N 

77 Linguistics-Based Modeling Methods and Ontologies in 
Requirements Engineering 

Y N Y Y N 

78 Effectiveness and performance analysis of model-oriented 
security requirements engineering to elicit security 
requirements: a systematic solution for developing secure 
software systems 

Y N Y Y N 

79 Requirements of an Open Data Based Business Ecosystem Y N Y Y N 

80 Privacy Requirements in an Age of Increased Sharing Y N Y Y N 

81 Ensuring business and service requirements in enterprise 
mashups 

Y N Y Y N 

82 Critical success factors for facility management employer’s 
information requirements (EIR) for BIM 

Y N Y Y N 

83 Capital requirements, institutional quality and credit crunch in 
the MENA region 

Y N Y Y N 

84 A topological approach to Mobility as a Service: A proposed tool 
for understanding requirements and effects, and for aiding the 
integration of societal goals 

Y N Y Y N 

85 Managing requirements for the development of a novel elbow 
rehabilitation device 

Y N Y Y N 

86 A business process modeling-enabled requirements engineering 
framework for ERP implementation 

Y N Y Y N 

87 A Guide for the Food Industry to Meet the Future Skills Y N Y Y N 



Requirements Emerging with Industry 4.0 

88 Responsibility and Skills Requirements for Entry Level Analytics 
Professionals 

Y N Y Y N 

89 Financing of working capital requirement, financial flexibility and 
SME performance 

Y N Y Y N 

90 Eliciting and structuring business indicators in data warehouse 
requirements engineering 

Y N Y Y N 

91 Revision of the Effectiveness of China's Sterilization Policies 
Considering the Role of the Reserve Requirement Ratio 
Adjustment 

Y N Y Y N 

92 The readability of international illustration of auditor's report: 
An advanced reflection on the compromise between normative 
principles and linguistic requirements 

Y N Y Y N 

93 Aligning customer requirements and organizational constraints 
to service processes and strategies 

Y N Y Y N 

94 If the Work Requirement is Strong: The Business Response to 
Basic Income Proposals in Canada and the US 

Y N Y Y N 

95 On the satisfiability of authorization requirements in business 
process 

Y N Y Y N 

96 A Framework for Systematic Refinement of Trustworthiness 
Requirements 

Y N Y Y N 

97 UMLPACE for Modeling and Verification of Complex Business 
Requirements in Event-Driven Process Chain (EPC) 

Y N Y Y N 

98 Left in the dark: Family successors’ requirement profiles in the 
family business succession process 

Y N Y Y N 

99 What stakeholders will or will not say: A theoretical and 
empirical study of topic importance in Requirements 
Engineering elicitation interviews 

Y N Y Y N 

100 Cloud Requirements for Facilitating Business Collaboration: A 
Modeling Perspective 

Y N Y Y N 

101 Supply chain collaboration and integration enhance the 
response of fast-moving consumer goods manufacturers and 
retailers to customer’s requirements 

Y N Y Y N 

102 Multiple Credit Rating: Triple Rating under the Requirement of 
Dual Rating in Korea 

Y N Y Y N 

103 Optimal local content requirement policies for extractive 
industries 

Y N Y Y N 

104 Building creative self-efficacy via learning goal orientation, 
creativity job requirement, and team learning behavior: The key 
to employee creativity 

Y N Y Y N 

105 PERSONALITY REQUIREMENTS FOR UKRAINIAN AND CZECH 
MANAGERS CREATING BRANDS AS A COMPETITIVE ADVANTAGE 

Y N Y Y N 

106 A Report and Reflection on an Application of Critical Systems 
Practice to Improve a Business Intelligence System's Business 
Requirements 

Y N Y Y N 

107 A framework for the operationalization of monitoring in 
business intelligence requirements engineering 

Y N Y Y N 

108 Using security robustness analysis for early-stage validation of 
functional security requirements 

Y N Y Y N 

109 A theoretical framework for requirements engineering and 
process improvement in small and medium software companies 

Y N Y Y N 

110 Corporate sustainability reporting: Scrutinising the requirements 
of comparability, transparency and reflection of sustainability 
performance 

Y N Y Y N 

111 Towards a compliance requirement management for SMSEs: a 
model and architecture 

Y N Y Y N 

112 Consumer affects when making undesirable purchases to meet 
the minimum purchase requirement: Decision‐related variables 
as moderators 

Y N Y Y N 

113 An ASPIRE-based method for quality requirements identification 
from business goals 

Y N Y Y N 

114 Personality Requirements for Ukrainian and Czech Managers Y N Y Y N 



Creating Brands as a Competitive Advanatage 

115 Socio-Economic Requirements as a Fundament of Innovation in 
Food Packaging 

Y N Y Y N 

116 Comparative Study of the Influence of Requirements Analysis 
and User Participation on the Success of Two Software: An 
Empirical Study 

Y N Y Y N 

117 Identification and Comparison of Requirements Placed on Brand 
Managers 

Y N Y Y N 

118 PBURC: a patterns-based, unsupervised requirements clustering 
framework for distributed agile software development 

Y N Y Y N 

119 Basel III Equity Requirements and a Contemporary Rating 
Approach 

Y N Y Y N 

120 Employers’ Requirements on Labour Force in the South 
Moravian Region 

Y N Y Y N 

121 Digitalization and Information Management in Smart City 
Government: Requirements for Organizational and Managerial 
Project Policy 

Y N Y Y N 

122 Monitoring Organizational Transactions in Enterprise 
Information Systems with Continuous Assurance Requirements 

Y N Y Y N 

123 Representing Micro-Business Requirements Patterns with 
Associated Software Components 

Y N Y Y N 

124 The Methodological Bases of Forming a Report in the Context of 
Countries in Terms of Implementation of Requirements of the 
BEPS Action Plan in Ukraine 

Y N Y Y N 

125 Linked USDL Extension for Describing Business Services and 
Users' Requirements in a Cloud Context 

Y N Y Y N 

126 Relinquishing business ethics from a theoretical deadlock: the 
requirement for local grounding and historical comparisons in 
the Asia Pacific region 

Y N Y Y N 

127 Does Dual Banking System in Indonesia Differentiate Investment 
Account Requirement? 

Y N Y Y N 

128 Identification and Comparison of Requirements Imposed on 
Brand Managers: Cross-National Study in the U.S.A. and in the 
Czech Republic 

Y N Y Y N 

129 Requirements for Brand Managers and Product Managers 
Responsible for Competitiveness of Product and Brands 

Y N Y Y N 

130 A product-service system using requirement analysis and 
knowledge management technologies 

Y N Y Y N 

131 A Requirements Negotiation Process Model that Integrates 
EasyWinWin with Quality Assurance and Multi-Criteria 
Preference Techniques 

Y N Y Y N 

132 When does state interference with property (now) amount to 
expropriation? An analysis of the Agri SA court's state 
acquisition requirement (part II) 

Y N Y Y N 

133 What triggers firms to appoint outside directors beyond the 
legal minimum requirement? 

Y N Y Y N 

134 COMPARISON OF REQUIREMENTS FOR BRAND MANAGERS 
RESPONSIBLE FOR COMPETITIVENESS OF BRANDS: A CROSS-
NATIONAL STUDY IN THE US AND THE CZECH REPUBLIC 

Y N Y Y N 

135 Preparing Emirati students to meet the English language 
requirements for higher education: a pilot study 

Y N Y Y N 

136 Financing of working capital requirement, financial flexibility and 
SME performance (vol 17, pg 1189, 2016) 

Y N Y Y N 

137 The Identification and Comparison of the Requirements Placed 
on Product Managers during the Recruitment Process 

Y N Y Y N 

138 Enforcing EU Company Law: Requirements and Limitations in 
Implementing Penalties for Infringements of EU Company Law 

Y N Y Y N 

139 Let's be clear: compliance with new transparency requirements 
is going to be challenging for resource companies 

Y N Y Y N 

140 Using Risk Simulation to Reduce the Capital Cost Requirement 
for a Programme of Capital Projects 

Y N Y Y N 

141 THE IMPLEMENTATION OF EFFICIENT TRADE MATRIX AND GOLD Y N Y Y N 



RESERVE REQUIREMENT FOR COMMODITY TRADE AMONG 
ASEAN COUNTRIES 

142 Linking Technology Capabilities to Marketing Requirements: 
Case of Indonesian Aircraft Industry 

Y N Y Y N 

143 Windfall profits arising from the subadditivity of costs after 
unitization and compliance with minimum local content 
requirements in Brazilian deepwater offshore oil fields 

Y N Y Y N 

144 PEEL V HAMON J&C ENGINEERING (PTY) LTD: IGNORING THE 
RESULT-REQUIREMENT OF SECTION 163(1)(a) OF THE 
COMPANIES ACT AND EXTENDING THE OPPRESSION REMEDY 
BEYOND ITS STATUTORILY INTENDED REACH 

Y N Y Y N 

 

 



Appendix 4 CRAAP Evaluation articles graduation supervisor 



nr Article Currency Relevance Authority Accuracy Purpose 
1 In één oogopslag naar een gezond IT 

projectportfolio 
Y Y Y Y Y 

2 Driving your IT project portfolio healthily by 
looking at your dashboard 

Y Y Y Y Y 

3 Het herkennen van een goed dashboard voor 
IT-projectportfolio 

Y Y Y Y Y 

4 The risks with an IT Project Portfolio Y Y Y Y Y 

5 Risks related to IT-project portfolio 
management 

Y Y Y Y Y 

6 Risks for IT Project Portfolios Y Y Y Y Y 

7 Controlling IT project portfolio management 
risks 

Y Y Y Y Y 

 

 



Appendix 5 Process model 1 



Phase name Assessment evaluation

2A 2B

Explanation of process step
Initial briefing 

Case organisation 

Compile and send: written 
information set for the 

participants
Kick-off meeting

Individual interviewing of 
participants  over Health- and Risk 

dashboard by 
researcher/facilitator

Compile and send to participants: 
input plenary session

Plenary session with selected 
health and risk factors 

Compile and send to participants: 
report plenary session

Individual interviewing of 
participants

Actors
Reseacher/Facilitator and IT-

Projectportfoliomanager 
Researcher/Facilitator

Reseacher/Facilitator and 
Participants

Researcher/Facilitator and 
Participants

Researcher/Facilitator
Researcher/Facilitator and 

Participants
Researcher/Facilitator

Researcher/Facilitator and 
Participants

Secure Informed Consent and 
information letter OU research IT 

Projectportfoliomanager

1. Secure Informed Consent and 
information letter OU research 

participants

1. Secure Informed Consent and 
information letter OU research 

participants

1. Offer opportunity to ask 
questions based on information 

set or kick off meeting

Process results of individual 
interviews:

For each selected factor: discuss 
factor, determine measures if 
required and prioritise them

Process results of plenary session:
Hand out and explain the survey 

and discussing participants' 
answers to the questions

Explain process steps and time 
commitment

Compile and send information 
set with at least the elements:  
Powerpoint presentatie outline 

als suggestie. (hyperlink 
procesmodel 1)

2. Explane purpose and set-up 
of thesis research  Powerpoint 

presentatie outline als 
suggestie. (hyperlink 

procesmodel 2)

2. Health dashboard: 
ask question, if necessary explain 

and give participant the 
opportunity to ask questions, note 
answer for each of the (maximum 
10) questions in a scoring system

1. Select factors for discussion in 
plenary session. 

Selection is based on most 
negative scores or those that vary 

a lot.

Send the summary of plenary 
session which includes an 

overview of the resulting health 
and risk dashboard

Select research participants
Explain purpose and set-up of 

thesis research 
3. Explain process steps and time 

commitment

3. Risk dashboard: 
ask question, if necessary explain 

and give participant the 
opportunity to ask questions, note 
answer for each of the (maximum 
16) questions in a scoring system

 2. Send selection (incl. 
explanation of selection) to 

participants 

Offer the opportunity for 
participants to send feedback

Plan meetings with participants: 
individual interviews, plenary 

session and individual evaluation 
interviews

Explane process steps and time 
commitment   

4. (localised) Health Dashboard 
questionnaire with explanation of 

the questions 
(assessment perspective is based 

on the current situation)

 Revise summary based on 
feedback

Localise Health Dashboard and 
Risk Dashboard. Localisation 

consists of adjusting terminology 
and/or removing health/risk 

factors that are not recognised. 

(localised) Health Dashboard 
questionnaire with explanation of 

the questions 
(assessment perspective is based 

on the current situation)

5. (localised) Risk Dashboard 
questionnaire with explanation of 

questions 

(localised) Risk Dashboard 
questionnaire with explanation of 

questions 

6. Offer participants the 
opportunity to ask questions

Actual planning of the individual 
interviews, plenary session and 
individual evaluation interviews.

7. Show the actual planning of the 
individual interviews, plenary 

session and individual evaluation 
interviews.

Time investment per participant 1 h 0 h 1 h 1 h 0 h 1,5 h 0 h 0,5 h

legend numbering in the actions column: handling order
Colours green, blue, orange: no special meaning other than to indicate an interview or plenary session. Promote graphical representation.

7

PROCESS MODEL FOR THE RESEARCHER (Model 1)

Actions

Assessment preparation Assessment excecution

Choice
1

Process step order
3 4 5 6



Appendix 6 Process model 2 



Phase name Assessment evaluation

2A 2B

Explanation of process step
Initial briefing 

Case organisation 

Compile and send: written 
information set for the 

participants
Kick-off meeting

Individual interviewing of 
participants  over Health- and Risk 

dashboard by 
researcher/facilitator

Compile and send to participants: 
input plenary session

Plenary session with selected 
health and risk factors 

Compile and send to participants: 
report plenary session

Individual interviewing of 
participants

Actors
Reseacher/Facilitator and IT-

Projectportfoliomanager 
Researcher/Facilitator

Reseacher/Facilitator and 
Participants

Researcher/Facilitator and 
Participants

Researcher/Facilitator
Researcher/Facilitator and 

Participants
Researcher/Facilitator

Researcher/Facilitator and 
Participants

Secure Informed Consent and 
information letter OU research IT 

Projectportfoliomanager

1. Secure Informed Consent and 
information letter OU research 

participants

1. Secure Informed Consent and 
information letter OU research 

participants

1. Offer opportunity to ask 
questions based on information 

set or kick off meeting

Process results of individual 
interviews:

For each selected factor: discuss 
factor, determine measures if 
required and prioritise them

Process results of plenary session

Handing out and explanation of 
the survey and discussing 

participants' answers to the 
questions

Explane process steps and time 
commitment

Compile and send information 
set with at least the elements:  
Powerpoint presentatie outline 

als suggestie. (hyperlink 
procesmodel 2)

2. Explane purpose and set-up 
of thesis research  Powerpoint 

presentatie outline als 
suggestie. (hyperlink 

procesmodel 2)

2. Health dashboard: 
ask question, if necessary explain 

and give participant the 
opportunity to ask questions, note 
answer for each of the (maximum 
10) questions in a scoring system

1. Select factors for discussion in 
plenary session. 

Selection is based on most 
negative scores or those that vary 

a lot.

Send the summary of plenary 
session which includes an 

overview of the resulting health 
and risk dashboard

Select research participants
Explanation of purpose and set-up 

of thesis research 
3. Explane process steps and time 

commitment

3. Risk dashboard: 
ask question, if necessary explain 

and give participant the 
opportunity to ask questions, note 
answer for each of the (maximum 
16) questions in a scoring system

2. Send selection (incl. explanation 
of selection) to participants for 
feedback  (i.e. participants can 

suggest extra factors to be 
discussed in plenary session)

Offer the opportunity for 
participants to send feedback

Plan meetings with participants: 
individual interviews, plenary 

session and individual evaluation 
interviews

Explane process steps and time 
commitment   

4. (localised) Health Dashboard 
questionnaire with explanation of 

the questions 
(assessment perspective is based 

on the current situation)

 Revise summary based on 
feedback

Localising Health Dashboard and 
Risk Dashboard. Localisation 

consists of adjusting terminology 
and/or removing health/risk 

factors that are not recognised. 

(localised) Health Dashboard 
questionnaire with explanation of 

the questions 
(assessment perspective is based 

on the current situation)

5. (localised) Risk Dashboard 
questionnaire with explanation of 

questions 

(localised) Risk Dashboard 
questionnaire with explanation of 

questions 

6. Offer participants the 
opportunity to ask questions

Actual planning of the individual 
interviews, plenary session and 
individual evaluation interviews.

7. Show the actual planning of the 
individual interviews, plenary 

session and individual evaluation 
interviews.

Time investment per participant 0,75 h 0 h 0,75 h 1 h 0 h 1,5 h 0 h 0,5 h

legend numbering in the actions column: handling order
red text colour: not applicable in this process model for the organisation
grey shaded block: not applicable in this process model for the organisation

Actions

PROCESS MODEL FOR THE ORGANISATION (WITHOUT RESEARCHER) (model 2)

5 6 7

Assessment preparation Assessment excecution

Process step order
1

Choice
3 4



Appendix 7 Excel sheet new method 



RESULTAAT
Ronde: 2022-03

HEALTH FACTOR Resultaat vorige ronde Voorbereiding Conclusies deze ronde
Nr. Beoordelingscriteria Oordeel Belang Te bespreken Besproken Oordeel Belang Maatregelen Conclusie
1 Juiste projecten in ITPP 0 0 0 0 0 0

2 Prioriteitstelling IT-projecten 
binnen ITPP

0 0 0 0 0 0

3 Verkrijgen van toegang tot 
middelen

0 0 0 0 0 0

4 Voortgangsbewaking 0 0 0 0 0 0
5 Afhankelijkheden tussen IT 

projecten
0 0 0 0 0 0

6 Stakeholder satisfaction 0 0 0 0 0 0
7 Optimaal benutten van 

medewerkers 
0 0 0 0 0 0

8 Wendbaar ten opzichte van 
verandering 

0 0 0 0 0 0

9 Het inzetten van toekomst 
vaste technologie

0 0 0 0 0 0

10 Personeelsverloop 0 0 0 0 0 0

RISICO Resultaat vorige ronde Voorbereiding Conclusies deze ronde
# Risico Kans Effect Te bespreken Besproken Kans Effect Maatregelen Conclusie
1 Conflicten 0 0 0 0 0 0
2 Communicatie 0 0 0 0 0 0
3 Informatie 0 0 0 0 0 0
4 Onderlinge afhankelijkheden 0 0 0 0 0 0
5 Stabiliteit van het personeel 0 0 0 0 0 0
6 Effectiviteit van 

topmanagement
0 0 0 0 0 0

7 Portfolio componenten 0 0 0 0 0 0
8 Rollen, 

verantwoordelijkheden en 
mandaten

0 0 0 0 0 0

9 IT PP(M) processen en of 
procesuitvoering

0 0 0 0 0 0

10 Kwaliteit van de 
portfoliomanager

0 0 0 0 0 0



11 Kwaliteit van de portfolio 
componenten managers

0 0 0 0 0 0

12 Beschikbaarheid van 
middelen

0 0 0 0 0 0

13 Organisatie politiek 
(verschillende belangen 
hebben)

0 0 0 0 0 0

14 Management toewijding 0 0 0 0 0 0
15 Aanpassingsvermogen naar 

aanleiding van veranderingen
0 0 0 0 0 0

16 Stakeholders 
(belanghebbenden)

0 0 0 0 0 0



Health 1 Juiste projecten in ITPP
Definitie De juiste projecten gekozen zijn gekozen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de doelstellingen van de organisatie.

INDIVIDUEEL INTERVIEW
Ronde: 2022-03
Deelnemers:

Nr Naam Rol Oordeel Belang Toelichting
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0

VOORBEREIDING PLENAIRE SESSIE
Te bespreken: omdat:

PLENAIRE SESSIE
Resultaat bespreking

Besproken:

Oordeel Belang Conclusie:

Voorgestelde maatregelen:
Nr: Omschrijving uitvoerbaar effectief acceptabel Toelichting:

1 Vereist nader onderzoek
2
3
4

Zijn maatregelen gekozen:

Gekozen maatregel: Verantwoordelijke Toelichting:



Health 2 Prioriteitstelling IT-projecten binnen ITPP
Definitie De prioritering van de projecten binnen het ITPP zijn juist.

INDIVIDUEEL INTERVIEW
Ronde: 2022-03
Deelnemers:

Nr Naam Rol Oordeel Belang Toelichting
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0

VOORBEREIDING PLENAIRE SESSIE
Te bespreken: omdat:

PLENAIRE SESSIE
Resultaat bespreking

Besproken:

Oordeel Belang Conclusie:

Voorgestelde maatregelen:
Nr: Omschrijving uitvoerbaar effectief acceptabel Toelichting:

1 Vereist nader onderzoek
2
3
4

Zijn maatregelen gekozen:

Gekozen maatregel: Verantwoordelijke Toelichting:



Health 3 Verkrijgen van toegang tot middelen
Definitie Het bepalen en plannen van middelen in de ruimste zin van het woord. Denk hierbij aan budget, apparatuur, personeel (met de juiste skills) etc.

INDIVIDUEEL INTERVIEW
Ronde: 2022-03
Deelnemers:

Nr Naam Rol Oordeel Belang Toelichting
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0

VOORBEREIDING PLENAIRE SESSIE
Te bespreken: omdat:

PLENAIRE SESSIE
Resultaat bespreking

Besproken:

Oordeel Belang Conclusie:

Voorgestelde maatregelen:
Nr: Omschrijving uitvoerbaar effectief acceptabel Toelichting:

1 Vereist nader onderzoek
2
3
4

Zijn maatregelen gekozen:

Gekozen maatregel: Verantwoordelijke Toelichting:



Health 4 Voortgangsbewaking
Definitie Controleren of het projectportfolio op schema ligt qua tijd en geld.

INDIVIDUEEL INTERVIEW
Ronde: 2022-03
Deelnemers:

Nr Naam Rol Oordeel Belang Toelichting
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0

VOORBEREIDING PLENAIRE SESSIE
Te bespreken: omdat:

PLENAIRE SESSIE
Resultaat bespreking

Besproken:

Oordeel Belang Conclusie:

Voorgestelde maatregelen:
Nr: Omschrijving uitvoerbaar effectief acceptabel Toelichting:

1 Vereist nader onderzoek
2
3
4

Zijn maatregelen gekozen:

Gekozen maatregel: Verantwoordelijke Toelichting:



Health 5 Afhankelijkheden tussen IT projecten

Definitie

INDIVIDUEEL INTERVIEW
Ronde: 2022-03
Deelnemers:

Nr Naam Rol Oordeel Belang Toelichting
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0

VOORBEREIDING PLENAIRE SESSIE
Te bespreken: omdat:

PLENAIRE SESSIE
Resultaat bespreking

Besproken:

Oordeel Belang Conclusie:

Voorgestelde maatregelen:
Nr: Omschrijving uitvoerbaar effectief acceptabel Toelichting:

1 Vereist nader onderzoek
2
3
4

Zijn maatregelen gekozen:

Gekozen maatregel: Verantwoordelijke Toelichting:

Afhankelijkheden tussen IT Projecten ontstaan doordat binnen deze projecten soms een gezamenlijk doel wordt nagestreefd en ze daarnaast 
gebonden zijn aan dezelfde technologie. Daarnaast moet gebruik worden gemaakt van hetzelfde beperkt beschikbare budget en mensen.



Health 6 Stakeholder satisfaction
Definitie De mate van tevredenheid van een groep of individu die een belang heeft bij de portfolio doelen of de resultaten op deze doelen kan beïnvloeden.

INDIVIDUEEL INTERVIEW
Ronde: 2022-03
Deelnemers:

Nr Naam Rol Oordeel Belang Toelichting
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0

VOORBEREIDING PLENAIRE SESSIE
Te bespreken: omdat:

PLENAIRE SESSIE
Resultaat bespreking

Besproken:

Oordeel Belang Conclusie:

Voorgestelde maatregelen:
Nr: Omschrijving uitvoerbaar effectief acceptabel Toelichting:

1 Vereist nader onderzoek
2
3
4

Zijn maatregelen gekozen:

Gekozen maatregel: Verantwoordelijke Toelichting:



Health 7 Optimaal benutten van medewerkers 
Definitie Human resources in ITPP worden optimaal benut in competenties en/of aantal FTE.

INDIVIDUEEL INTERVIEW
Ronde: 2022-03
Deelnemers:

Nr Naam Rol Oordeel Belang Toelichting
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0

VOORBEREIDING PLENAIRE SESSIE
Te bespreken: omdat:

PLENAIRE SESSIE
Resultaat bespreking

Besproken:

Oordeel Belang Conclusie:

Voorgestelde maatregelen:
Nr: Omschrijving uitvoerbaar effectief acceptabel Toelichting:

1 Vereist nader onderzoek
2
3
4

Zijn maatregelen gekozen:

Gekozen maatregel: Verantwoordelijke Toelichting:



Health 8 Wendbaar ten opzichte van verandering 
Definitie Omgaan met prioritering van projecten in relatie tot onvoorspelbare significante veranderingen in de omgeving.

INDIVIDUEEL INTERVIEW
Ronde: 2022-03
Deelnemers:

Nr Naam Rol Oordeel Belang Toelichting
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0

VOORBEREIDING PLENAIRE SESSIE
Te bespreken: omdat:

PLENAIRE SESSIE
Resultaat bespreking

Besproken:

Oordeel Belang Conclusie:

Voorgestelde maatregelen:
Nr: Omschrijving uitvoerbaar effectief acceptabel Toelichting:

1 Vereist nader onderzoek
2
3
4

Zijn maatregelen gekozen:

Gekozen maatregel: Verantwoordelijke Toelichting:



Health 9 Het inzetten van toekomst vaste technologie

Definitie

INDIVIDUEEL INTERVIEW
Ronde: 2022-03
Deelnemers:

Nr Naam Rol Oordeel Belang Toelichting
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0

VOORBEREIDING PLENAIRE SESSIE
Te bespreken: omdat:

PLENAIRE SESSIE
Resultaat bespreking

Besproken:

Oordeel Belang Conclusie:

Voorgestelde maatregelen:
Nr: Omschrijving uitvoerbaar effectief acceptabel Toelichting:

1 Vereist nader onderzoek
2
3
4

Zijn maatregelen gekozen:

Gekozen maatregel: Verantwoordelijke Toelichting:

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



Health 10 Personeelsverloop
Definitie Invloed van de beïnvloedbare personeelswisselingsfactoren van medewerkers door diverse redenen op de gezondheid van de IT-project portfolio.

INDIVIDUEEL INTERVIEW
Ronde: 2022-03
Deelnemers:

Nr Naam Rol Oordeel Belang Toelichting
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0

VOORBEREIDING PLENAIRE SESSIE
Te bespreken: omdat:

PLENAIRE SESSIE
Resultaat bespreking

Besproken:

Oordeel Belang Conclusie:

Voorgestelde maatregelen:
Nr: Omschrijving uitvoerbaar effectief acceptabel Toelichting:

1 Vereist nader onderzoek
2
3
4

Zijn maatregelen gekozen:

Gekozen maatregel: Verantwoordelijke Toelichting:



Risico 1 Conflicten
Definitie Er is sprake van conflicten bij één of meerdere besluitvormingsstakeholders van het IT Project Portfolio

INDIVIDUEEL INTERVIEW
Ronde: 2022-03
Deelnemers:

Naam Rol Kans Effect Toelichting
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0

VOORBEREIDING PLENAIRE SESSIE
Te bespreken: omdat:

PLENAIRE SESSIE
Resultaat bespreking

Besproken:

Kans Effect Conclusie

Voorgestelde maatregelen:
Nr: Omschrijving uitvoerbaar effectief acceptabel Toelichting:

1 Vereist nader onderzoek
2
3
4

Zijn maatregelen gekozen:

Gekozen maatregel: Verantwoordelijke Toelichting:



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

INDIVIDUEEL INTERVIEW
Ronde: 2022-03
Deelnemers:

Naam Rol Kans Effect Toelichting
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0

VOORBEREIDING PLENAIRE SESSIE
Te bespreken: omdat:

PLENAIRE SESSIE
Resultaat bespreking

Besproken:

Kans Effect Conclusie

Voorgestelde maatregelen:
Nr: Omschrijving uitvoerbaar effectief acceptabel Toelichting:

1 Vereist nader onderzoek
2
3
4

Zijn maatregelen gekozen:

Gekozen maatregel: Verantwoordelijke Toelichting:



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

INDIVIDUEEL INTERVIEW
Ronde: 2022-03
Deelnemers:

Naam Rol Kans Effect Toelichting
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0

VOORBEREIDING PLENAIRE SESSIE
Te bespreken: omdat:

PLENAIRE SESSIE
Resultaat bespreking

Besproken:

Kans Effect Conclusie

Voorgestelde maatregelen:
Nr: Omschrijving uitvoerbaar effectief acceptabel Toelichting:

1 Vereist nader onderzoek
2
3
4

Zijn maatregelen gekozen:

Gekozen maatregel: Verantwoordelijke Toelichting:



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

INDIVIDUEEL INTERVIEW
Ronde: 2022-03
Deelnemers:

Naam Rol Kans Effect Toelichting
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0

VOORBEREIDING PLENAIRE SESSIE
Te bespreken: omdat:

PLENAIRE SESSIE
Resultaat bespreking

Besproken:

Kans Effect Conclusie

Voorgestelde maatregelen:
Nr: Omschrijving uitvoerbaar effectief acceptabel Toelichting:

1 Vereist nader onderzoek
2
3
4

Zijn maatregelen gekozen:

Gekozen maatregel: Verantwoordelijke Toelichting:



Risico 5 Stabiliteit van het personeel 
Definitie Er is onvoldoende zekerheid ten aanzien van de stabiliteit van de inzet van staf binnen het IT Project Portfolio

INDIVIDUEEL INTERVIEW
Ronde: 2022-03
Deelnemers:

Naam Rol Kans Effect Toelichting
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0

VOORBEREIDING PLENAIRE SESSIE
Te bespreken: omdat:

PLENAIRE SESSIE
Resultaat bespreking

Besproken:

Kans Effect Conclusie

Voorgestelde maatregelen:
Nr: Omschrijving uitvoerbaar effectief acceptabel Toelichting:

1 Vereist nader onderzoek
2
3
4

Zijn maatregelen gekozen:

Gekozen maatregel: Verantwoordelijke Toelichting:



Risico 6 Effectiviteit van top management
Definitie Het top management is niet besluitvaardig

INDIVIDUEEL INTERVIEW
Ronde: 2022-03
Deelnemers:

Naam Rol Kans Effect Toelichting
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0

VOORBEREIDING PLENAIRE SESSIE
Te bespreken: omdat:

PLENAIRE SESSIE
Resultaat bespreking

Besproken:

Kans Effect Conclusie

Voorgestelde maatregelen:
Nr: Omschrijving uitvoerbaar effectief acceptabel Toelichting:

1 Vereist nader onderzoek
2
3
4

Zijn maatregelen gekozen:

Gekozen maatregel: Verantwoordelijke Toelichting:



Risico 7 Portfolio componenten
Definitie Er is onvoldoende zicht in de onderliggende IT Project Portfolio componenten en wat daarin gebeurt

INDIVIDUEEL INTERVIEW
Ronde: 2022-03
Deelnemers:

Naam Rol Kans Effect Toelichting
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0

VOORBEREIDING PLENAIRE SESSIE
Te bespreken: omdat:

PLENAIRE SESSIE
Resultaat bespreking

Besproken:

Kans Effect Conclusie

Voorgestelde maatregelen:
Nr: Omschrijving uitvoerbaar effectief acceptabel Toelichting:

1 Vereist nader onderzoek
2
3
4

Zijn maatregelen gekozen:

Gekozen maatregel: Verantwoordelijke Toelichting:



Risico 8 Rollen, verantwoordelijkheden en mandaten
Definitie Binnen het IT Project Portfolio zijn de rollen, verantwoordelijkheden en mandaten niet goed of niet duidelijk vastgelegd

INDIVIDUEEL INTERVIEW
Ronde: 2022-03
Deelnemers:

Naam Rol Kans Effect Toelichting
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0

VOORBEREIDING PLENAIRE SESSIE
Te bespreken: omdat:

PLENAIRE SESSIE
Resultaat bespreking

Besproken:

Kans Effect Conclusie

Voorgestelde maatregelen:
Nr: Omschrijving uitvoerbaar effectief acceptabel Toelichting:

1 Vereist nader onderzoek
2
3
4

Zijn maatregelen gekozen:

Gekozen maatregel: Verantwoordelijke Toelichting:



Risico 9 ITPP processen en of procesuitvoering
Definitie De kwaliteit van het ontwerp of uitvoering van de IT Project Portfolio processen is onvoldoende

INDIVIDUEEL INTERVIEW
Ronde: 2022-03
Deelnemers:

Naam Rol Kans Effect Toelichting
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0

VOORBEREIDING PLENAIRE SESSIE
Te bespreken: omdat:

PLENAIRE SESSIE
Resultaat bespreking

Besproken:

Kans Effect Conclusie

Voorgestelde maatregelen:
Nr: Omschrijving uitvoerbaar effectief acceptabel Toelichting:

1 Vereist nader onderzoek
2
3
4

Zijn maatregelen gekozen:

Gekozen maatregel: Verantwoordelijke Toelichting:



Risico 10 Kwaliteit van de portfoliomanager 
Definitie De kwaliteit van de IT Project Portfolio manager is onvoldoende

INDIVIDUEEL INTERVIEW
Ronde: 2022-03
Deelnemers:

Naam Rol Kans Effect Toelichting
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0

VOORBEREIDING PLENAIRE SESSIE
Te bespreken: omdat:

PLENAIRE SESSIE
Resultaat bespreking

Besproken:

Kans Effect Conclusie

Voorgestelde maatregelen:
Nr: Omschrijving uitvoerbaar effectief acceptabel Toelichting:

1 Vereist nader onderzoek
2
3
4

Zijn maatregelen gekozen:

Gekozen maatregel: Verantwoordelijke Toelichting:



Risico 11 Kwaliteit van de portfolio componenten managers 
Definitie De kwaliteit van de IT Project Portfolio component managers is onvoldoende

INDIVIDUEEL INTERVIEW
Ronde: 2022-03
Deelnemers:

Naam Rol Kans Effect Toelichting
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0

VOORBEREIDING PLENAIRE SESSIE
Te bespreken: omdat:

PLENAIRE SESSIE
Resultaat bespreking

Besproken:

Kans Effect Conclusie

Voorgestelde maatregelen:
Nr: Omschrijving uitvoerbaar effectief acceptabel Toelichting:

1 Vereist nader onderzoek
2
3
4

Zijn maatregelen gekozen:

Gekozen maatregel: Verantwoordelijke Toelichting:



Risico 12 Beschikbaarheid van middelen
Definitie De beschikbaarheid van tijd, mensen en financiële middelen voor het uitvoeren van de projecten binnen de IT Project Portfolio is onvoldoende

INDIVIDUEEL INTERVIEW
Ronde: 2022-03
Deelnemers:

Naam Rol Kans Effect Toelichting
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0

VOORBEREIDING PLENAIRE SESSIE
Te bespreken: omdat:

PLENAIRE SESSIE
Resultaat bespreking

Besproken:

Kans Effect Conclusie

Voorgestelde maatregelen:
Nr: Omschrijving uitvoerbaar effectief acceptabel Toelichting:

1 Vereist nader onderzoek
2
3
4

Zijn maatregelen gekozen:

Gekozen maatregel: Verantwoordelijke Toelichting:



Risico 13 Organisatie politiek (verschillende belangen hebben)
Definitie De activiteiten, houdingen of gedragingen die worden gebruikt om macht of een voordeel binnen een bedrijf of bedrijf te verkrijgen of te behouden  

INDIVIDUEEL INTERVIEW
Ronde: 2022-03
Deelnemers:

Naam Rol Kans Effect Toelichting
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0

VOORBEREIDING PLENAIRE SESSIE
Te bespreken: omdat:

PLENAIRE SESSIE
Resultaat bespreking

Besproken:

Kans Effect Conclusie

Voorgestelde maatregelen:
Nr: Omschrijving uitvoerbaar effectief acceptabel Toelichting:

1 Vereist nader onderzoek
2
3
4

Zijn maatregelen gekozen:

Gekozen maatregel: Verantwoordelijke Toelichting:



Risico 14 Management commitment
Definitie Het management zet zich niet in voor het IT Project Portfolio

INDIVIDUEEL INTERVIEW
Ronde: 2022-03
Deelnemers:

Naam Rol Kans Effect Toelichting
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0

VOORBEREIDING PLENAIRE SESSIE
Te bespreken: omdat:

PLENAIRE SESSIE
Resultaat bespreking

Besproken:

Kans Effect Conclusie

Voorgestelde maatregelen:
Nr: Omschrijving uitvoerbaar effectief acceptabel Toelichting:

1 Vereist nader onderzoek
2
3
4

Zijn maatregelen gekozen:

Gekozen maatregel: Verantwoordelijke Toelichting:



Risico 15 Aanpassingsvermogen naar aanleiding van veranderingen
Definitie Er is onvoldoende aanpassing van het IT Project Portfolio naar aanleiding van een gewijzigde omgeving

INDIVIDUEEL INTERVIEW
Ronde: 2022-03
Deelnemers:

Naam Rol Kans Effect Toelichting
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0

VOORBEREIDING PLENAIRE SESSIE
Te bespreken: omdat:

PLENAIRE SESSIE
Resultaat bespreking

Besproken:

Kans Effect Conclusie

Voorgestelde maatregelen:
Nr: Omschrijving uitvoerbaar effectief acceptabel Toelichting:

1 Vereist nader onderzoek
2
3
4

Zijn maatregelen gekozen:

Gekozen maatregel: Verantwoordelijke Toelichting:



Risico 16 Stakeholders 
Definitie Er is gebrek aan duidelijkheid in de rollen en de mate van betrokkenheid van de belanghebbenden

INDIVIDUEEL INTERVIEW
Ronde: 2022-03
Deelnemers:

Naam Rol Kans Effect Toelichting
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0

VOORBEREIDING PLENAIRE SESSIE
Te bespreken: omdat:

PLENAIRE SESSIE
Resultaat bespreking

Besproken:

Kans Effect Conclusie

Voorgestelde maatregelen:
Nr: Omschrijving uitvoerbaar effectief acceptabel Toelichting:

1 Vereist nader onderzoek
2
3
4

Zijn maatregelen gekozen:

Gekozen maatregel: Verantwoordelijke Toelichting:



Ronde: 2022-03
Deelnemers: Naam: Rol:

1
2
3
4
5
6

Schalen
Risico:

Bij het waarderen van het risico s.v.p. kiezen uit:
Item KANS EFFECT
Vraag Kans dat het risico optreedt: Effect bij optreden risico:
Schaal

Geen mening Geen mening
N.V.T. N.V.T.
Klein Klein
Medium Medium
Groot Groot
Zeer groot Zeer groot

Health:
OORDEEL BELANG Kleuren bij de conclusies; de kleur komt alleen bij "oordeel" te staan.

Vraag Hoe is het oordeel op dit 
aspect.

Hoe belangrijk is dit aspect

Schaal Onmisbaar

Geen mening Geen mening Belangrijk

N.V.T. N.V.T. Redelijk belangrijk

Gaat niet goed Vrij onbelangrijk Vrij onbelangrijk

Twijfelachtig Redelijk belangrijk Niet relevant

Gaat netjes Belangrijk Niet relevant Niet goed Twijfelachtig Gaat netjes Excellent

Excellent Onmisbaar

Ja / nee ja
nee

Criteria t.a.v. maatregelen:
Uitvoerbaar: De benodigde kennis en middelen om het voorstel uit te voeren zijn beschikbaar of te bemachtigen. 
Effectief: De maatregel zal een voldoende bijdrage leveren aan het gesignaleerde issue
Acceptabel: betrokken stakeholders zullen geen grote bezwaren tegen deze maatregel

Be
la

ng

Score



Appendix 8 Result localization factors 



# Gezondheid Definitie
1 Selectie Projecten De juiste projecten zijn gekozen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de doelstellingen van de organisatie.
2 Prioritering projecten De prioritering van de projecten is juist.
3 Toegang tot middelen Er zijn voldoende middelen beschikbaar: budget, apparatuur, personeel met de juiste vaardigheden
4 Voortgangsbewaking Er is voldoende voortgangscontrole binnen het portfolio voor de factoren tijd en geld

5 Afhankelijkheden tussen projecten
Afhankelijkheden tussen Projecten qua technologie, doelen, beschikbare middelen (budget, apparatuur, personeel met de juiste vaardigheden) worden 
naar tevredenheid gemanaged. 

6 Belanghebbende tevredenheid Belanghebbenden zijn tevreden over hoe het portfolio verloopt 
7 Allocatie medewerkers De medewerkers worden in het portfolio optimaal benut qua competenties en aantal FTE. 
8 Wendbaarheid Het portfolio is voldoende wendbaar om in te spelen op (niet te voorspellen) grote wijzigingen in de omvang 
9 Inzet toekomst vaste IT-technologie Er is voldoende aandacht voor het inzetten van toekomst vaste IT-technologie (hardware, software, infrastructuur)
10 Medewerker tevredenheid Medewerkers zijn tevreden over de werkzaamheden en werkdruk binnen het portfolio

# Risico Definitie
1 Conflicten Er is sprake van conflicten bij één of meerdere besluitvormingsstakeholders (MT of bestuur) van het Project Portfolio
2 Communicatie Er is sprake van onvoldoende communicatie in het Project Portfolio 
3 Informatie Er is sprake van onvoldoende beschikbaarheid van kwalitatief goede informatie binnen het Project Portfolio
4 Onderlinge afhankelijkheden Er is een gebrek aan aandacht voor onderlinge afhankelijkheden binnen het Project Portfolio
5 Stabiliteit van de medewerkers Er is onvoldoende zekerheid ten aanzien van de stabiliteit van de inzet van medewerkers binnen het Project Portfolio
6 Effectiviteit van management (MT/bestuur) Het management (MT / bestuur) is niet besluitvaardig
7 Portfolio componenten Er is onvoldoende zicht in de onderliggende Project Portfolio componenten en wat daarin gebeurt
8 Rollen, verantwoordelijkheden en mandaten Binnen het Project Portfolio zijn de rollen, verantwoordelijkheden en mandaten niet goed of niet duidelijk vastgelegd
9 Project portfolio processen en of procesuitvoering De kwaliteit van het ontwerp of uitvoering van de Project Portfolio processen is onvoldoende
10 Kwaliteit van de portfoliomanager De kwaliteit van de Project Portfolio manager is onvoldoende
11 Kwaliteit van de portfolio componenten managers De kwaliteit van de Project Portfolio component managers is onvoldoende
12 Beschikbaarheid van middelen De beschikbaarheid van tijd, mensen en financiële middelen voor het uitvoeren van de projecten binnen de Project Portfolio is onvoldoende
13 Organisatie politiek (verschillende belangen hebben) De aanwezigheid van verschillende belangen binnen de organisatie staat een effectieve uitvoering van het project portfolio in de weg
14 Management / bestuur commitment Het management / bestuur zet zich niet in voor het Project Portfolio
15 Aanpassingsvermogen naar aanleiding van veranderingen Er is onvoldoende aanpassing van het Project Portfolio naar aanleiding van een gewijzigde omgeving
16 Belanghebbenden Er is gebrek aan duidelijkheid in de rollen en de mate van betrokkenheid van de belanghebbenden



Appendix 9 Kick off presentation 



Kick Off onderzoek 
Project Portfolio

Kick off en uitleg van het onderzoek met de verschillende processtappen



Agenda

 Introductie

 Uitleg onderzoek en verschillende definities

 Processtappen

 Look and feel dashboard

 Afspraken

 Vragen



Introductie

 Onderzoeker: Nicole van der Heijden. Volg de studie Business Process Management & 
IT aan de Open Universiteit. Niet werkzaam bij Juridisch Loket. 

 Via medestudent bij Vivian uitgekomen en stond open om mee te doen aan het 
onderzoek.  

 Onderzoek oorspronkelijk gericht op IT Project Portfolio, maar Juridisch Loket heeft 
alle projecten in één portfolio. 



Onderzoek

 Onderzoek naar een nieuwe methode om gezondheid en risico factoren van Project 
Portfolio’s in kaart te brengen. De onderzoeksvraag luidt:

"What method can be designed and empirically validated for the assessment of the 
health and risk factors of Project portfolio using an integral approach?” 

 Met andere studenten een methode ontwikkeld met daarin verschillende stappen om 
te beoordelen hoe gezond en welke potentiële risico’s er kunnen ontstaan. Dit wordt 
visueel weergegeven in een dashboard. 



Wat is Project Portfolio 

 Randvoorwaarden welke tezamen borgen dat alle projecten tezamen gezond 
blijven. 

 Een continu proces voor het beheren van project, applicatie en infrastructuur 
en hun onderlinge afhankelijkheden, om de voordelen van de portfolio te 
maximaliseren, risico's en kosten te minimaliseren en te zorgen voor 
afstemming op de organisatiestrategie op de lange termijn.

 Kunt het vergelijken met naar de dokter gaan en vragen hoe ik mijn lichaam 
gezond kan houden. Veel verschillende factoren zijn daarmee betrokken en 
afhankelijk van elkaar. 



Gezondheid factoren

 Gezondheid heeft betrekking op de huidige situatie van het portfolio. 

 Definitie: een combinatie van de beoordelingen gemaakt door individuele 
senior managers, gebaseerd op de managementwaarde, technische kwaliteit, 
investering, belang en gebruik van elk van de systemen in het domein van de 
manager.

 Het portfolio is gezond als de samenstelling van de portefeuille de 
strategische initiatieven van het bedrijf ondersteunt en zorgt voor lange 
termijn rendement en groei, met een optimale benutting van middelen

 Het onderzoek gebruikt 10 gezondheid factoren, zie bijlage 1.



Risico factoren

 Risico heeft betrekking op de toekomstige risico’s. 

 Definitie: het potentieel voor realisatie van ongewenste, negatieve gevolgen 
van een gebeurtenis.

 Bij de keuze van het portfolio moet niet alleen rekening worden gehouden 
met de individuele kenmerken van de investeringen, maar moet worden 
gebaseerd op het algehele risico en de opbrengst van het portfolio.

 Het onderzoek gebruikt 16 risico factoren, zie bijlage 2.



Het proces 

1. Kick off meeting
22-03-2022

2. Individuele interviews 
invullen de gezondheid 

en risico factoren 
25-03-2022

Presen
tatie

3. Plenaire sessie 
bespreken selectie

12-04-2022

Dashb
oard

2a. 
Selecte

ren 
factors

4. Individuele evaluatie 
methode

In te plannen 
15/22-04-2022?

Dashb
oard

Dashb
oard

Script
ie



2. Individuele interviews invullen 
factoren

 Individuele interviews, 25 maart 2022, ieder van jullie. Daarbij wordt gevraagd om 
de 26 factoren te scoren en toelichting te geven op het volgende: 

 Gezondheid factoren: Oordeel en belang

 Oordeel: hoe gaat het nu? 

 Belang: wat is nu het belang van deze factor voor de organisatie? 

 Risico factoren: Kans en effect

 Kans: hoe groot is de kans dat dit risico voor kan gaan komen? 

 Effect: wat is het effect van dit risico voor de organisatie of portfolio? 

 Interview van 1 uur voor 26 factoren is een uitdaging. 



2a. Selecteren factoren 

 Onderzoeker werkt alle punten verder uit van het interview en gaat de 
resultaten vergelijken. Op basis van afwijkende resultaten of negatieve 
resultaten zullen factoren geselecteerd worden om te bespreken in de 
plenaire sessie. 



3. Plenaire sessie

 Met alle deelnemers, 12 april, worden de geselecteerde 5 à 6 factoren 
besproken. Doel is om te kijken of de resultaten correct zijn, discussie voeren 
waarom dat dan zo is. Tevens kijken of er maatregelen bedacht kunnen 
worden voor deze factoren. 



4. Individuele evaluatie methode

 Individuele interviews met alle deelnemers om het gebruik van de methode te 
evalueren.

 Moeten nog ingepland worden, voorkeur zo snel mogelijk na de plenaire sessie 
zodat het proces nog vers in het geheugen zit. 



Look and feel dashboard 

 Doel van het onderzoek is niet een ‘mooi’ dashboard, maar een methode. 
Vandaar dat het dashboard basic is, maar kan naar wens worden gewijzigd 
door de organisatie zelf. 



Afspraken 

 Bij deelname het tekenen van een Informed consent, zodat de data gebruikt 
wordt voor het onderzoek. 

 In het onderzoek zullen geen namen worden gebruikt. De interviews worden 
getranscribeerd, maar de namen worden geanonimiseerd. 

 Interviews inplannen voor evaluatie van methode. 



Vragen

 ??



Bijlage 1: Gezondheid factoren

# Gezondheid Definitie

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

2 Prioritering projecten De prioritering van de projecten is juist.

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

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

5 Afhankelijkheden tussen projecten
Afhankelijkheden tussen Projecten qua technologie, doelen, beschikbare middelen (budget, apparatuur, personeel met de juiste 
vaardigheden) worden naar tevredenheid gemanaged. 

6 Belanghebbende tevredenheid Belanghebbenden zijn tevreden over hoe het portfolio verloopt 

7 Allocatie medewerkers De medewerkers worden in het portfolio optimaal benut qua competenties en aantal FTE. 

8 Wendbaarheid Het portfolio is voldoende wendbaar om in te spelen op (niet te voorspellen) grote wijzigingen in de omvang 

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

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



Bijlage 2 Risico factoren

# Risico Definitie

1 Conflicten
Er is sprake van conflicten bij één of meerdere besluitvormingsstakeholders (MT of bestuur) van het Project 
Portfolio

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

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

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

5 Stabiliteit van de medewerkers 
Er is onvoldoende zekerheid ten aanzien van de stabiliteit van de inzet van medewerkers binnen het Project 
Portfolio

6 Effectiviteit van management (MT/bestuur) Het management (MT / bestuur) is niet besluitvaardig

7 Portfolio componenten Er is onvoldoende zicht in de onderliggende Project Portfolio componenten en wat daarin gebeurt

8 Rollen, verantwoordelijkheden en mandaten
Binnen het Project Portfolio zijn de rollen, verantwoordelijkheden en mandaten niet goed of niet duidelijk 
vastgelegd

9 Project portfolio processen en of procesuitvoering De kwaliteit van het ontwerp of uitvoering van de Project Portfolio processen is onvoldoende

10 Kwaliteit van de portfoliomanager De kwaliteit van de Project Portfolio manager is onvoldoende

11 Kwaliteit van de portfolio componenten managers De kwaliteit van de Project Portfolio component managers is onvoldoende

12 Beschikbaarheid van middelen
De beschikbaarheid van tijd, mensen en financiële middelen voor het uitvoeren van de projecten binnen de 
Project Portfolio is onvoldoende

13 Organisatie politiek (verschillende belangen hebben)
De aanwezigheid van verschillende belangen binnen de organisatie staat een effectieve uitvoering van het 
project portfolio in de weg

14 Management / bestuur commitment Het management / bestuur zet zich niet in voor het Project Portfolio

15 Aanpassingsvermogen naar aanleiding van veranderingen Er is onvoldoende aanpassing van het Project Portfolio naar aanleiding van een gewijzigde omgeving

16 Belanghebbenden Er is gebrek aan duidelijkheid in de rollen en de mate van betrokkenheid van de belanghebbenden



Appendix 10 plenary session 



Plenaire sessie 
Bespreking geselecteerde gezondheid en risico factoren 



Agenda

 Het proces 

 Doel sessie vandaag

 Geselecteerde factoren



Het proces 

1. Kick off meeting
22-03-2022

2. Individuele interviews 
invullen de gezondheid 
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Doel vandaag

 Bespreken de geselecteerde factoren en daar een definitieve ‘score’ aanbrengen. 
Hierbij is de onderlinge discussie van belang. 

 Maatregelen bedenken en toekennen. 

 Starten met gezondheid en vervolgens risico factoren

 De geselecteerde factoren zijn opgedeeld in de categorieën:

1. Factoren met minder vertrouwen maar één geselecteerd

2. Factoren waarbij uiteenlopende antwoorden zijn gegeven  zijn de meeste, belangrijk om 
hier duidelijkheid in te krijgen. 



Geselecteerde Gezondheid factoren
Minder vertrouwen

 Factor H2: Prioritering projecten
Definitie: De prioritering van de projecten is juist.

 Discussie en definitief oordeel 

 Mogelijke maatregelen om dit aan te passen?

 Hoe uitvoerbaar, effectief en acceptabel zijn deze maatregelen?  

Oordeel Belang Toelichting

Gaat niet goed Belangrijk Intern onvoldoende bij bestuur om 
goede prioritering eraan te hangen.

Twijfelachtig Onmisbaar Zijn we nog mee bezig.

Niet van toepassing Belangrijk Er is nog geen prioritering aangebracht.

Twijfelachtig Onmisbaar Nieuw bestuur wel iets strikter, maar 
kan beter.



Geselecteerde Gezondheid factoren
Uiteenlopende antwoorden

 Factor H4: Voortgangsbewaking
Definitie: Er is voldoende voortgangscontrole binnen het portfolio voor de factoren tijd en geld 

 Discussie en definitief oordeel 

 Mogelijke maatregelen om dit aan te passen?

 Hoe uitvoerbaar, effectief en acceptabel zijn deze maatregelen?  

Oordeel Belang Toelichting

Twijfelachtig Belangrijk Er zijn gesprekken, maar als dit niet op orde is 
gaat het project ook gewoon door. 

Twijfelachtig Belangrijk Geld gaat goed, maar doorlooptijd deadlines en 
mijlpalen nog niet in control. 

Excellent Belangrijk Wordt periodiek bijgesteld, zowel 
accountability als inzicht in de projecten. 

Gaat netjes Redelijk belangrijk Nu nog behapbare projecten waardoor het 
redelijk gaat. Vanuit MT weinig vraag naar 
voortgang. 



Geselecteerde Risico factoren
Uiteenlopende antwoorden 

 Factor R1: Conflicten
Definitie: Er is sprake van conflicten bij één of meerdere besluitvormingsstakeholders (MT of bestuur) van 
het Project Portfolio

 Discussie en definitieve kans

 Mogelijke maatregelen om dit aan te passen?

 Hoe uitvoerbaar, effectief en acceptabel zijn deze maatregelen?  

Kans Effect Toelichting

Groot Groot Groot nieuw MT. Enorme verschillen in de 
uitvoering van de inzet medewerkers. 

Geen mening Medium Onduidelijk wie waar een beslissing over 
neemt. 

Medium Groot Voordat projecten ter besluitvorming liggen, 
zijn ze al door verschillende lagen gegaan. 

Klein Groot Het ministerie heeft een doel en stip op de 
horizon. Maar er is weleens onenigheid. 



Geselecteerde Risico factoren
Uiteenlopende antwoorden 

 Factor R6: Effectiviteit van management (MT/bestuur)
Definitie: Het management (MT / bestuur) is niet besluitvaardig

 Discussie en definitieve kans

 Mogelijke maatregelen om dit aan te passen?

 Hoe uitvoerbaar, effectief en acceptabel zijn deze maatregelen?  

Kans Effect Toelichting

Groot Groot Te grote MT groep, iedereen wil overal wat van 
vinden. 

Klein Zeer groot Als huidig MT blijft is de kans klein. 

Groot Groot Nieuw MT en is zoekende, in de toekomst zal 
dit beter worden. 

Geen mening Zeer groot Nieuw MT en daardoor lastig te bepalen. 



Geselecteerde Risico factoren
Uiteenlopende antwoorden 

 Factor R9: Project portfolio processen en of procesuitvoering
Definitie: De kwaliteit van het ontwerp of uitvoering van de Project Portfolio processen is onvoldoende

 Discussie en definitieve kans

 Mogelijke maatregelen om dit aan te passen?

 Hoe uitvoerbaar, effectief en acceptabel zijn deze maatregelen?  

Kans Effect Toelichting

Zeer groot Groot Te maken met positionering en vastlegging van de processen. 

Klein Groot Momenteel bezig om dit op te zetten

Groot Groot Kwaliteit (beschrijving) is goed maar uitvoering is slecht. 

Groot Medium Veel wijzigingen in MT en beslissingsbevoegdheid. Mensen 
weten het Project portfolio team niet te vinden. 



Geselecteerde Risico factoren
Uiteenlopende antwoorden 

 Factor R14: Management / bestuur commitment
Definitie: Het management / bestuur zet zich niet in voor het Project Portfolio

 Discussie en definitieve kans

 Mogelijke maatregelen om dit aan te passen?

 Hoe uitvoerbaar, effectief en acceptabel zijn deze maatregelen?  

Kans Effect Toelichting

Zeer groot Zeer groot Positionering niet duidelijk van de verschillende 
projecten.

Klein Groot MT heeft opdracht vanuit J&V wat afgerond moet 
worden. 

Medium Groot MT niet gewend om te doen, dus in de toekomst 
weinig verandering verwacht. 

Geen mening Zeer groot Nieuw MT daardoor moeilijk te bepalen



Geselecteerde Risico factoren
Uiteenlopende antwoorden 

 Factor R16: Belanghebbenden
Definitie: Er is gebrek aan duidelijkheid in de rollen en de mate van betrokkenheid van de 
belanghebbenden

 Discussie en definitieve kans

 Mogelijke maatregelen om dit aan te passen?

 Hoe uitvoerbaar, effectief en acceptabel zijn deze maatregelen?  

Kans Effect Toelichting

Groot Groot Hier moet duidelijkheid in worden geschept. 

Medium Medium Onduidelijke definitie

Klein Groot Staat wel beschreven maar uitvoering moet beter

Groot Groot Projecten liggen stil doordat belanghebbenden 
niet weten hoe dit in te steken en verder te 
brengen. 



Vervolg

 Delen definitief dashboard 

 Kans om feedback te geven op resultaat 

 Individuele interviews over het proces (Kick off, interview invullen dashboard 
en plenaire sessie) 

 Hiervoor ontvangen jullie nog de vragen welke gesteld gaan worden bij het 
interview



Vragen?



Appendix 11 interview evaluation 



Interview evaluatie 
methode 

Bespreking geselecteerde gezondheid en risico factoren 



Agenda

 De methode

 Doel interview vandaag

 Vragen
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Doel vandaag

 De gehele methode te evalueren, dit omvat: 

 Kick-off sessie

 Individuele interviews om de 26 factoren te scoren op het dashboard 

 Informatie over de geselecteerde factoren voorafgaand aan de plenaire sessie

 Plenaire sessie 

 Delen informatie na de plenaire sessie

 Het dashboard

 Dit gebeurd aan de hand van Technology Acceptance Model (TAM). Dit model laat zien 
welke factoren invloed hebben op de intentie van mensen om een product daadwerkelijk te 
gaan gebruiken. 

 TAM model bestaat uit 12 vragen. 



Vraag 1

 Hoe stelt deze methode je in staat om taken sneller uit te kunnen voeren? 

 Kick-off sessie

 Individuele interviews om de 26 factoren te scoren op het dashboard 

 Informatie over de geselecteerde factoren voorafgaand aan de plenaire sessie

 Plenaire sessie 

 Delen informatie na de plenaire sessie

 Het dashboard



Vraag 2

 Hoe verbetert deze methode je werkprestaties? 

 Kick-off sessie

 Individuele interviews om de 26 factoren te scoren op het dashboard 

 Informatie over de geselecteerde factoren voorafgaand aan de plenaire sessie

 Plenaire sessie 

 Delen informatie na de plenaire sessie

 Het dashboard



Vraag 3

 Hoe verhoogt deze methode uw productiviteit? 

 Kick-off sessie

 Individuele interviews om de 26 factoren te scoren op het dashboard 

 Informatie over de geselecteerde factoren voorafgaand aan de plenaire sessie

 Plenaire sessie 

 Delen informatie na de plenaire sessie

 Het dashboard



Vraag 4

 Hoe vergroot deze methode uw effectiviteit op het werk?

 Kick-off sessie

 Individuele interviews om de 26 factoren te scoren op het dashboard 

 Informatie over de geselecteerde factoren voorafgaand aan de plenaire sessie

 Plenaire sessie 

 Delen informatie na de plenaire sessie

 Het dashboard



Vraag 5

 Hoe draagt deze methode bij aan het gemakkelijker maken van uw werk? 

 Kick-off sessie

 Individuele interviews om de 26 factoren te scoren op het dashboard 

 Informatie over de geselecteerde factoren voorafgaand aan de plenaire sessie

 Plenaire sessie 

 Delen informatie na de plenaire sessie

 Het dashboard



Vraag 6

 Hoe nuttig is deze methode in uw werk? 

 Kick-off sessie

 Individuele interviews om de 26 factoren te scoren op het dashboard 

 Informatie over de geselecteerde factoren voorafgaand aan de plenaire sessie

 Plenaire sessie 

 Delen informatie na de plenaire sessie

 Het dashboard



Vraag 7

 Hoe gemakkelijk is het voor u om deze methode te leren? 

 Kick-off sessie

 Individuele interviews om de 26 factoren te scoren op het dashboard 

 Informatie over de geselecteerde factoren voorafgaand aan de plenaire sessie

 Plenaire sessie 

 Delen informatie na de plenaire sessie

 Het dashboard



Vraag 8

 Hoe gemakkelijk is het om de methode te laten doen wat ik wil? 

 Kick-off sessie

 Individuele interviews om de 26 factoren te scoren op het dashboard 

 Informatie over de geselecteerde factoren voorafgaand aan de plenaire sessie

 Plenaire sessie 

 Delen informatie na de plenaire sessie

 Het dashboard



Vraag 9

 Hoe duidelijk en begrijpelijk verloopt de interactie met de methode? 

 Kick-off sessie

 Individuele interviews om de 26 factoren te scoren op het dashboard 

 Informatie over de geselecteerde factoren voorafgaand aan de plenaire sessie

 Plenaire sessie 

 Delen informatie na de plenaire sessie

 Het dashboard



Vraag 10

 Hoe flexibel is de methode om mee te werken?  

 Kick-off sessie

 Individuele interviews om de 26 factoren te scoren op het dashboard 

 Informatie over de geselecteerde factoren voorafgaand aan de plenaire sessie

 Plenaire sessie 

 Delen informatie na de plenaire sessie

 Het dashboard



Vraag 11

 Hoe gemakkelijk is het om vaardig/behendig te worden met de methode?

 Kick-off sessie

 Individuele interviews om de 26 factoren te scoren op het dashboard 

 Informatie over de geselecteerde factoren voorafgaand aan de plenaire sessie

 Plenaire sessie 

 Delen informatie na de plenaire sessie

 Het dashboard



Vraag 12

 Hoe gebruiksvriendelijk is de methode? 

 Kick-off sessie

 Individuele interviews om de 26 factoren te scoren op het dashboard 

 Informatie over de geselecteerde factoren voorafgaand aan de plenaire sessie

 Plenaire sessie 

 Delen informatie na de plenaire sessie

 Het dashboard



Appendix 12 Transcript evaluation interviews 



Transcript Project Portfolio Manager 
 

1. Hoe stelt deze methode je in staat om taken sneller uit te kunnen voeren? 

PPM: dat is een moeilijke vraag. (.) Wat deze methode doet is dat je met die scores, (.) er komt heel 
veel informatie uit. Waarbij ik zelf dus heel erg zoekende ben, en hoe gaan we dit nu oppakken. (.) 
Dus, (.)  sneller taken uitvoeren, die zie ik niet helemaal.  
Onderzoeker: oke, nu niet en in de toekomst ook niet?  
PPM: in de toekomst wel, maar het voelt een beetje alsof het nog niet klaar is zeg maar . We hebben 
een hoop informatie opgehaald en moeten nu kijken wat gaan we daar nu mee doen. (.) Zodat we 
daadwerkelijk onze taken sneller uit kunnen gaan voeren. Maar wat we nu voornamelijk opgehaald 
hebben, is een hoop (.) best wel issues die niet lekker lopen, waar we wat mee moeten doen. Als je 
dan vraagt hoe stelt deze methode je in staan om taken sneller uit te kunnen voeren dan is dat 
doordat duidelijk wordt waar de problemen zich bevinden. (.) Maar die moeten eerst opgelost 
worden voor we de taken sneller uit kunnen voeren.  
Onderzoeker: juist helder. (.) ik hoorde aan je vraag, de methode stopt nu, we een paar potentiële 
maatregelen bedacht, daar stopt de methode. Je kan wel actiehouder toevoegen, maar daar stopt de 
methode.  
PPM: ja.  

 

2. Hoe verbetert deze methode je werkprestaties?  

PPM: (.) ik denk doordat je de, de, de mindere kanten naar boven haalt, waar het misgaat, ja dan 
komt je automatisch bij hoe kan ik dat dan oplossen. Dat wordt op deze manier goed duidelijk, 
omdat je vanuit verschillende kanten ernaar kijkt. Het is niet alleen je eigen inzicht, maar ook die van 
anderen. (.) Wat altijd fijn is, als het een exerne is, zoals jij, die er wat verder vanaf staat, dus op een 
neutralere manier vragen kan stellen en die daar geen oordeel over heeft. Over wat het het 
antwoord is. Dus dat is denk ik hoe deze methode je werkprestaties verbeterd is door op een 
objectieve manier die dingen eruit gehaald worden, die niet lekker lopen.  
Onderzoeker: en als je kijkt naar de werkprestaties als PPM, kan je misschien een voorbeeld geven 
waardoor (.) je prestaties vooruit gaan?  
PPM: ja ja, kom ik weer terug bij mijn vorige (gelach), we hebben natuurlijk net deze pijnpunten naar 
boven gehaald. Ik vind dat we dat nu op moeten gaan pakken, en daarmee kun je werkprestaties 
verbeteren. Ik vind niet dat nu mijn werkprestaties al verbeterd zijn.  
Onderzoeker: Maar meer met de output zal mijn werkprestaties kunnen verbeteren. De methode an 
sich niet.  
PPM: ja.  

3. Hoe verhoogt deze methode uw productiviteit? 

PPM: (.) doordat natuurlijk duidelijk is waar het niet goed loopt, kan je ook daarop inspelen en 
daarmee productiviteit verhogen. (.) Ik pak even de punten erbij, (.) bijvoorbeeld prioritering van 
projecten, daar lopen we al  best lang tegenaan, (.) maar blijft ingewikkeld, blijft een moeilijk punt. 
Hoe verhoogt deze methode productiviteit, doordat we nu toch ook weer bespreken met elkaar, 
blijft het wat meer in de picture. Soms ben je geneigd om terug te gaan naar de orde van de dag, 
naar de standaard dingen die je altijd te doen hebt, omdat dingen zoals prioriteren wat minder fijn 
loopt minder prettig loopt, maar laat liggen. Wat deze methode doet is dat het toch weer naar boven 
komt en inziet, daar moeten we toch wel wat mee.  



Onderzoeker: ja oke. Op die manier kan het bijdragen. De output aan de productiviteit.  
PPM: ja 
Onderzoeker: waren er ook onderdelen in de methode die de productiviteit verlaagde? 
PPM: Nee vond ik niet, ik vond het (.) juist doordat je het heel duidelijk uitlegde en ook gewoon met 
centrale kick off, dat maakt ook dat even de focus daar ligt. Ik denk als je die kick off niet doet, dan 
gaat het er tussendoor dan glipt het weg, dan wordt het belang niet gezien en wordt het ook niet een 
gezamenlijk ding. Dus nee, vond ik juist heel goed.  
Onderzoeker: oke, en de individuele sessies?  
PPM: nou, het was natuurlijk weinig tijd voor de factoren, waarbij best wel veel vragen waren, (.) had 
ik het anders willen zien? Ik had graag ook een aantal vragen positief kunnen beantwoorden. (gelach) 
Maar dat lag niet aan de methode, maar meer dat je denkt, man man. Het is ook goed he, door die 
beperkte tijd heb je ook even de focus en kom je sneller tot de kern.   
Onderzoeker: oke.  

 

4. Hoe vergroot deze methode uw effectiviteit op het werk? 

PPM: (.) ja, dat is dan dus weer, wordt een beetje saai, komen dus we terug op verschillende criteria. 
Waar duidelijk zichtbaar is waar het niet lekker loopt en soms wat wrijving is. Het maakt (.) zichtbaar 
waar het niet goed loopt, dat is wat deze methode doet, en dat verhoogt niet de effectiviteit, maar 
dat is aan ons om dat dan op te pakken en daarmee kan je je effectiviteit verhogen.  
Onderzoeker: dus eigenlijk wat je net aangaf, de output verhoogt.  
PPM: ja.  

 

5. Hoe draagt deze methode bij aan het gemakkelijker maken van uw werk? 

PPM: ja, nou ja, de dingen die naar voren zijn gekomen zijn toch wel dingen die je zelf voelde of toch 
wel aanvoelde, maar nu staat het op papier en komt het ook uit andere mensen. Dus het maakt 
gewoon heel mooi duidelijk zichtbaar, wat we kunnen en moeten doen om te verbeteren. (.) Het 
maakt het tastbaarder en daardoor voor mij ook makkelijker, ik kan hier zo, hoppa, een takenlijst uit 
trekken voor mezelf om de komende tijd aan te werken.  
Onderzoeker: juist. Wat terugkwam uit de resultaten was af en toe dat het MT/bestuur niet het nut 
van het portfolio in zag, helpt deze methode dan daarbij om hen meer het nut van in te laten zien?  
PPM: ja, dat denk ik wel. Wat jammer is, is dat we een opdrachtgever hadden niemand vanuit 
bestuur betrokken, dat stukje draagvlak is nog steeds gaande. Maar wat mooi is, vanuit mijzelf 
gezien, ik noem deze punten iedere keer, maar ben het steeds alleen, nu komt het ook uit andere en 
is ook een opdrachtgever betrokken geweest. (.) Dat maakt het wat sterker, zo zie ik hem dan. En 
hebben hem extern laten toetsen. Ik zie het dan zo kan ik aangeven ik ben het niet, maar het komt 
ook uit deze methode naar voren.  
onderzoeker: en het is inderdaad ook eerst individueel getoetst voor de plenaire sessie.  
PPM: precies.  

 

6. Hoe nuttig is deze methode in uw werk? 

PPM: ja, antwoord wordt een beetje afgezaagd, (gelach) maar dat nut merk je pas over een jaar. Je 
zou bijna een opvolging moeten doen. Van he, wat heb je hier nu mee gedaan. Wat we nu hebben 
gedaan is het zichtbaar maken he, waar zitten de risico’s en gezondheid is het portfolio nu eigenlijk, 



alleen er zijn best wel  een aantal punten uit gekomen die we op moeten pakken, als we dat niet 
doen dan is deze methode niet heel nuttig.  
Onderzoeker: als ik goed begrijp wat je zegt, moet er dus wel vervolg aan gegeven worden, los is 
deze methode dan niet nuttig?  
PPM: nee, het is fijn om te weten welke problemen en issues er zijn, dat is natuurlijk belangrijk. Dat is 
goed. Uiteindelijk gaat het erom wat je er daadwerkelijk mee doet.  
Onderzoeker: ja oke.  

 

7. Hoe gemakkelijk is het voor u om deze methode te leren? 

PPM: ik denk dat ik deze methode best wel makkelijk kan leren. Het is heel toegankelijk en logisch, je 
kan heel makkelijk voor jezelf ook (.) die stappen zetten. Wat (.) natuurlijk moeilijkste is he, zijn die 
criteria, dat blijft moeilijk. Als ik zelf nu kijk naar puur bijvoorbeeld prioritering, waarbij we zelf ook 
criteria aan het vaststellen zijn, joh joh joh, dat is een hele toestand. Dus dat is fijn dat jij dit gedaan 
hebt als externe (.) want daar valt of staat het wel mee, dat je de goede criteria neemt.  Maar verder 
de methode op zich is heel fijn en toegankelijk en denk ik ook heel makkelijk aan te leren en 
vervolgens heel bruikbaar om daar concrete conclusies uit te kunnen trekken.  
Onderzoeker: ja, en als je kijkt naar het dashboard, vindt je dat ook makkelijk?  
PPM: hij is op zich heel makkelijk, als je kijkt naar het dashboard resultaat, dan (.) ga ik gelijk  naar die 
conclusies, (gelach)  zie ik een hoop nullen. Die vraagt dan toch van wat was daarmee aan de hand, 
waarom zijn dat allemaal nullen. kan ik daar dan niets meer, die hebben we niet besproken, ga ik dan 
alle nullen weghalen? Wat blijft er dan nog over? Is dat een kern waar we iets mee kunnen. Maar dat 
is wat betreft natuurlijk jammer dat we heel veel dingen niet besproken hebben, hou je ook een 
hoop over. Vind ik het zelf, maar daar ben ik nog niet uit, wat er nu overblijft. Ik hoop dat datgeen 
wat we besproken hebben voldoende is om op gaan pakken om op door te pakken. Maar zo niet, (.) 
dan is de methode wat dat betreft nog steeds toegankelijk, want waar die nullen staan, betekent dat 
je daar nog wel met elkaar over in gesprek gaat. Daar kan je op een gemakkelijke manier met elkaar 
over in gesprek. Dat staat allemaal al open.  
Onderzoeker: helder. Op een gegeven moment, na deze een aantal keer periodiek te hebben 
uitgevoerd, worden er steeds meer factoren gevuld en krijgen die een toelichting.  
PPM: wat zou dan het advies zijn voor periodiek?  
Onderzoeker: als ik kijk naar organisatie 1x per half jaar. Je moet wel tijd hebben om dingen aan te 
pakken en te verbeteren. Als je dit te snel doet is er geen voortgang.  
PPM: hopelijk kan je dan inderdaad die groei, of stijgende lijn laten zien.  
 

8. Hoe gemakkelijk is het om de methode te laten doen wat ik wil?  

PPM: Oh wat een moeilijke vraag. Hoe gemakkelijk is het om de methode te laten doen wat ik wil?  
Als ik nu nadenk wat ik wil, dan is dat die pijnpunten helder maken en draagvlak creëren om dat 
daadwerkelijk op te pakken. (.) Ik vind het lastig om te beantwoorden hoe gemakkelijk het is om de 
methode daar daarvoor te laten werken. Want ik zie de de pijnpunten heel (.)makkelijk 
weergegeven, dat vind ik makkelijk. Het stukje draagvlak vind ik lastiger. (.) Om daarover een oordeel 
te vellen. Wat ik net al zei, we zien doordat meerdere mensen betrokken zijn geweest en extern 
hebben ingezet, verwacht ik dat dat helpt qua draagvlak,(.) maar ik ben nog niet zo ver om het 
daadwerkelijk dit te hebben gedeeld met anderen.  
Onderzoeker: wat ik begrijp wat jij wil is dat er draagvlak komt voor het portfolio binnen de 
organisatie.  



PPM: ja, de methode zal daar dan dus inderdaad gedeeltelijk aan bij kunnen dragen om dat te 
bereiken wat ik wil.  

 

9. Hoe duidelijk en begrijpelijk verloopt de interactie met de methode?  

PPM: kan je die toelichten?  
Onderzoeker: ja hebt interactie, zoals het dashboard daar zie je data, daar kan je rondklikken. Dat is 
interactie. Ook tussen mij en jullie is interactie geweest over de methode en delen van informatie.  
PPM: ja, die was heel duidelijk en begrijpelijk. Ik vind het dashboard heel fijn, wat ik al zei, het zijn 
cijfertjes, kort maar krachtig, meteen direct duidelijk waar het hem schort. Kick off sessie gaf ik al 
eerder aan, dat is fijn zodat je die betrokkenheid daarmee hebt. Ik denk dat de individuele interviews 
waren ook duidelijk, daar had je soms dat het even zoeken was, wat bedoelen we hier nou, maar in 
principe kwamen we daar allemaal uit. (.) ik denk wat het minst duidelijk en begrijpelijk was was de 
plenaire sessie. Dat kwam vooral omdat, (.) dat hoorde ik ook anderen zeggen, er zat wat tijd tussen 
de individuele sessie en plenaire sessie. Sommige moesten nadenken wat had ik ook alweer als 
antwoord gegeven. En er was natuurlijk weinig tijd en soms wat (.) meer van, moeten we hier nu wat 
mee, dan vullen we maar wat in. Die was dan het pittigst om te begrijpen.  
Onderzoeker: en dan gaat het met name vanwege de tijd tussen individuele sessie en plenaire 
sessie? Of door tijd van plenaire sessie?  
PMO: beide. Daar zou ik graag wat anders zien om de plenaire sessie anders in te richten.  

 

10. Hoe flexibel is de methode om mee te werken?   

PMO: weet ik niet, zou ik niet goed kunnen beantwoorden. (.) Flexibel als in? Die risico en 
gezondheid factoren kan je aanpassen, (.) maar ik weet niet of je dan hetzelfde resultaat hebt. Dus 
zou ik niet zo goed weten hoe flexibel die is.  
Onderzoeker: de factoren komen uit de wetenschappelijke literatuur, die hebben wij als team 
overgenomen uit voorgaande onderzoeken. Deze factoren staan redelijk vast. De kick off en die 
stappen staan vast. Flexibel is met name plenaire sessie, welke factoren kies je, tijd van de plenaire 
sessie.  
PPM: wat ik dan wel lastig vind, wat jij aangeeft is die risico en gezondheid factoren die 
wetenschappelijk onderbouwd zijn, (.) vervolgens zelf bedenken we pakken, ik noem maar wat 30 
minuten voor sessie en bespreken maar 4 punten, wat doet dat dan met de resultaten en hoe 
geloofwaardig zijn die resultaten dan nog? Snap je wat ik bedoel?  
Onderzoeker: ja 
PPM: Als je aan het begin hou je vrij strak aan factoren, die niet zelf bedacht zijn, maar uit literatuur 
komen. Als je daarna flexibel wil gaan zijn om dingen eruit te halen of minder tijd aan te spenderen, 
vraag ik me af of je dan hetzelfde resultaat bereikt, dat zal wel wat doen met het resultaat.  
Onderzoeker: ok.  

11. Hoe gemakkelijk is het om vaardig/behendig te worden met de methode? 

PPM: ik denk dat dat wel redelijk te doen is. Een gedeelte zoals net besproken staat vast, dan denk ik 
als je dit een paar keer doet het op een gegeven moment wel in je systeem te hebben en doorhebt 
en denk he. Bepaalde mensen zijn beter om erbij te hebben en bepaalde minder. We hadden nu 
opdrachtgever, volgende keer zou ik beide opdrachtgevers er graag bij willen hebben.  
Onderzoeker: in ander interview kreeg ik inderdaad terug dat het wellicht volgende keer goed is om 



van beide opdrachtgevers de invalshoeken te bespreken. Om dat in de factoren terug te laten 
komen. 
PPM: ja precies. ja, dat is wel interessant om daar de volgende keer naar te kijken. Dan zie je ook 
meer wiens input heb ik echt nodig om te kunnen oordelen.  
Onderzoeker: je gaf eerder aan dat af en toe wat gestoeid moest worden met de definities, hoe 
gemakkelijk is het om met die factoren vaardig/behendig te worden?  
PPM: ja, dat is denk ik een kwestie van doen, nu ben je veel aan het uitzoeken wat was het ook 
alweer, als je dat een paar keer gedaan hebt weet je wel waar het op slaat. Wat ik het lastiger aan 
vindt, is (.) dat het oordeel en belang of kans en effect, die vond ik soms lastig. En wat ik me dan 
afvraag, gaat dit makkelijker worden in de toekomst? 
Onderzoeker: om te gaan scoren?  
PPM: ja, om te scoren. Ik had soms het idee dat we daar een beetje aan het gokken waren, ik denk 
misschien dat. Vaak is dat helemaal niet verkeerd en komt daar best wel een terecht punt uit. Maar 
vraag me af als je dit vaker doet dat je dan meer thuis wordt in de materie en vraagstelling(.) en ook 
naarmate wij langer bezig zijn met het portfolio. Vraag ik mij af dat scoren ook makkelijker wordt en 
minder (.) gokken. Het was af en toe gokken, gokken klinkt lullig, meer onderbuik gevoel. Het was af 
en toe van ja ja, mwa mwa. Het was echt wel beetje zoeken, ik hoop als je hier wat behendiger en 
vaardiger mee bent dat het wat minder zoeken is.  
Onderzoeker: dat het makkelijker wordt om hem in te vullen?  
PPM: ja ja. Als je allebei een andere kant op staat, dat je dan ook daarin goed kan onderbouwen 
waarom. Dat geeft ook juist hele interessante informatie.  
Onderzoeker: inderdaad. Die discussies zijn zeer interessant.  

 

12. Hoe gebruiksvriendelijk is de methode? 

PPM: (.) ik denk, ik zit even terug te denken of er al een soortgelijke vraag is gesteld. Ik vind hem wel 
gebruiksvriendelijk. Sluit een beetje aan bij eerder hoe gemakkelijk kan je hem zelf toepassen. Dat is 
natuurlijk ook wel hoe gebruiksvriendelijk die is. Tegelijk zie ik wel het voordeel om hem door een 
externe te laten toetsen. Omdat dat echt maakt dat (.) mensen wat vrijer spreken, (.)minder 
gewenste antwoorden geven. Dat is denk ik qua gebruiksvriendelijkheid de enige drempel. Eigenlijk 
zou je hem 1x per half jaar willen doen. Maar ik zou hem dan, zo zit ik er nu in, wellicht komt dat 
omdat er toch nog best wel een aantal negatieve punten waren, zou ik nu zeggen hem 1x per jaar 
door een externe te willen laten doen, zodat de echte antwoorden boven tafel komen. Als je de 
methode dan een aantal keer hebt gedaan en je zit in een flow en gaat omhoog bent aan het stijgen, 
dat (.) je dan ook meer vertrouwelijk met elkaar bent door open durven te zijn en dan kunnen we 
hem zelf oppakken. Maar ik denk dat het goed is in het begin om door een externe op te laten 
pakken. Dat doet misschien wat met de gebruiksvriendelijkheid van de methode.   
Onderzoeker: wat bedoel je dan precies, meer of minder gebruiksvriendelijk?  
PPM: wat minder, omdat het toch wel een drempel is, dan moet ik op zoek naar een externe. Dat zou 
een drempel kunnen zijn. Puur de methode is heel gebruiksvriendelijk en zou je zo kunnen doen. 
Allen ik denk om juiste informatie boven water te halen, is het goed, in ons geval, om dat door een 
externe op te zetten.  
onderzoeker: kwamen er toen ik de vragen stelde, voor jou gevoel, minder sociaal gewenste 
antwoorden?  
PPM: ik denk in jouw persoonlijke interviews wel.  
Onderzoeker: en de plenaire sessie?  
PPM: Plenaire sessie had ik af en toe het idee van laat maar, want opdrachtgever vindt dit, dan 



pakken we dat punt. Dus die, van ohja, dat zal je dan altijd wel krijgen. (.) Dat is nu natuurlijk extra 
omdat we nog relatief startende en zoekende zijn met het portfolio.  
Onderzoeker: inderdaad, goed om die andere mensen erbij te betrekken als ze wat stiller zijn.  
PPM: ja.  

 

13. Algemeen: dit vond ik heel prettig 

PPM: (.) dan is dat, feit dat duidelijk welke vragen er waren, steeds hetzelfde met scoren (kans, 
effect, impact) is heel prettig. Hoewel het soms pittige vragen zijn, maakt dat het toch enigszins 
toegankelijk. Ik hoef nu niet helemaal te beantwoorden, alleen kans en effect bijvoorbeeld. Dat vond 
ik fijn.  

14. Algemeen: dit vond ik minst prettig 

PPM: als ik nu kijk naar wat we hebben, het resultaat, (.) de methode levert niet één conclusie op, zo 
van hé, dit is de gezondheid van jullie portfolio, dat had ik fijn gevonden.  
Onderzoeker: score als Getallen? 
PPM:  ja getallen of percentage, zoiets. Het zijn natuurlijk heel veel vragen en veel punten, zowel 
voor nu, qua draagvlak creëren, zo zie ik hem dan. We willen hier heel graag mee aan de slag. We 
hebben dit laten toetsen door een externe en zoals je ziet bijvoorbeeld onze portfolio score is 30% 
waarbij eigenlijk 70% normaal en nodig is om een goed werkend portfolio te hebben. Je wil dan ook 
een soort van vergelijking van wat is minimaal nodig om goed te kunnen werken. En dan kan je 
zeggen, we hebben nu punten om mee aan de slag te gaan, over een half jaar gaan we weer toetsen 
en kijken of we gegroeid zijn. Dat is fijn aan een totaalscore. Voor nu om draagvlak te creëren, we 
moeten aan de bak want we hebben minimaal die score nodig om succesvol te kunnen zijn. En voor 
als je dit vaker inderdaad gaat inzetten in hoeverre ben je nu aan het groeien en waar zit je ten 
opzichte van je streven. Dat, dat zou fijner zijn, als dat eruit was gekomen.  
Onderzoeker: meer kwantitatief aangeven.  
PPM: ja inderdaad.  
Onderzoeker: bedankt, zeker goede input. Zijn er verder nog dingen die je kwijt wil?  
PPM: nee, ik vond het fijn dat we dit bij jou hebben mogen doen en ik hoop dat jij er wat aan hebt. Ik 
heb er in ieder geval wat aan gehad.  
Onderzoeker: zeker heb ik er wat aan en bedankt voor je tijd.  

 

 

 

 



Transcript Project Management Officer 
 

1. Hoe stelt deze methode je in staat om taken sneller uit te kunnen voeren? 

PMO’er: Lastig hoe ik dit moet interpreteren. Dat had ik wel gelezen. Wat zou ik met deze methode 
uberhaupt kunnen doen? Ik snap de vraag niet.  
Onderzoeker: de methode is ontwikkeld om gezondheid en risico factoren in kaart te brengen Dat is 
het doel. (.) Methode is om de gezondheid en risico van het portfolio in kaart te brengen. Jij als 
PMO’er hebt baat bij als deze factoren in kaart zijn gebracht. In hoeverre helpt deze methode jou 
met al die stappen om de taken sneller uit te kunnen voeren.   
PMO’er: de risico’s en gezondheid worden opgesomd door Projectleiders.  
Onderzoeker: ja 
PMO: (.)  Wij als PMO hebben wij algemene portfolio risico’s. ja uh (.) ik moet eerlijk zeggen niet 
weet hoe ik deze methode kan toevoegen in mijn huidige werk. Dat heeft meer te maken met dat het 
zo groot is, met al die stappen die hierbij horen, dat (.) ik hem niet kan matchen met mijn werk 
momenteel. Ik kan wel risico’s opsommen zeg maar met (.) wat er op portfolio zou kunnen ontstaan 
en op projectportfolio. Overkoepelend in de projecten wat je vaker tegenkomt is vaak ook dat je 
toetrekt je toe op portfolio. Maar om heel eerlijk te zijn denk ik dat het een andere manier van 
denken is, wil je op deze manier en methode een hele risico inventarisatie gaan doen. Ik vind hem 
heel erg groot voor mijn rol.  
Onderzoeker: en wanneer je kijkt naar de resultaten welke eruit komen, stel voor een van de punten 
was, (.) voortgangsbewaking, dat kan wel iets zijn waar je als PMO iets mee kan en kan bijdragen aan  
het sneller uitvoeren van je werk.  
PMO: ja, nou ja dat klopt, maar deze had ik zelf ook al opgeschreven als (.) risico.  
Onderzoeker: ja 
PMO: En die voortgangsbewaking is inderdaad dat daar de projectleiders die voortgang moeten 
aangeven, daar schakelen wij als PMO ook over met de projectleider. Dat heeft niets te maken met 
de snelheid hoe wij ons vak kunnen uitvoeren, maar meer de urgentie die de projectleiders moeten 
gaan zien om de voortgang te gaan doorgeven.  
Onderzoeker: ja (.)  en kan deze methode bijdragen om dat inzicht te geven aan de projectleiders?  
PMO: ik heb serieus geen idee. Sorry. (gelach)  
Onderzoeker: nee nee, geen probleem, daarom ook verschillende rollen binnen het portfolio uit te 
nodigen. Om te zien voor welke rollen dit dan wel of niet van toepassing is.  
PMO: kijk (.) ik denk echt dat (.) ja, ja .. ik vind het een hele grote methode om (.) risico, voortgang, te 
kunnen zien. Is deze methode zo met standaard vragen? Of zijn het vragen die jij hebt opgesteld?  
Onderzoeker: de vragen zijn gebaseerd op theorie uit de wetenschappelijke literatuur.  
PMO: ja oke, dus in die wetenschappelijke literatuur staan ook deze vragen zeg maar?  
Onderzoeker: deze vragen, bedoel je dan de vragen die we stelde van de definitie? of bedoel…  
PMO:  nee (.) die die risico’s die je hebt doorlopen met ons   
onderzoeker toont scherm met de factoren    
Onderzoeker:  ja dus al deze factoren komen uit (.) de literatuur , waaruit blijkt dat dit de factoren 
zijn die te maken hebben met risico voor een organisatie op project portfolio.  
PMO: ja 
Onderzoeker: dus al deze factoren, zijn  al getoetst door de wetenschap. Dat dit te maken heeft met 
gezondheid van project portfolio goed te kunnen beoordelen. Deze heb ik niet zelf verzonnen, maar 
komen uit de literatuur.  
PMO: oke 



Onderzoeker: maar voor jouw werk, begrijp ik, is wat je aangeeft te groot, breed om jouw werk, 
PMO, sneller uit te kunnen voeren?  

PMO: (.) ja, ik ik denk het wel. Want ik ik.. Ik vraag gewoon na wat de voortgang is en als ik die 
voortgang niet krijg, blijf ik vragen wat de voortgang is.  
Onderzoeker: ja 
PMO: (.)  En om het sneller uit te kunnen voeren, denk ik eerder dat het richting van opdrachtgever is 
die daar dan wat meer op zou kunnen sturen van joh, ik moet de voortgang weten, geef dat door.. 
maar ja.. ik (.) nee, ik weet niet, ik vind hem lastig te (.) plotten.  
Onderzoeker: oke, op naar volgende vraag.  

Observatie: keek wat moeilijk, vragend en zoekend bij de vraag. Hand onder kin, kijkt vaak omhoog 
om na te denken.  

2. Hoe verbetert deze methode je werkprestaties?  

PMO: ja… ook hier heb ik serieus geen idee van.  
onderzoeker: eventuele maatregelen die getroffen gaan worden, kan je daar iets mee als PMO’er?  
PMO: ja als maatregelen zoals de governanace er gaan komen, mensen in gaan zien dat het 
doorgeven van voortgangsbewaking belangrijk word. Ja dan dan zal het werk een stuk simpeler zijn, 
dan dan werk je conform een proces. Dan  dan dan heb je een fundament waar je op kan bouwen. De 
governance is er, volgens de processen moet je dit en dit aanleveren (.) en ik heb dat en dat nodig. 
Weet je, dat soort dingen. Het zal waarschijnlijk wel versnellen als de risico’s er zijn van governance, 
en dat het MT zijn beslissingen neemt, en projectleider inziet dat voortgang (.) projecten doorgeven 
dat noodzaak is en dat ze daar verantwoordelijk voor zijn, zou het onze prestaties vereenvoudigen en 
enorm versnellen.  
Onderzoeker: dus wat je zegt de methode zal niet bijdragen, maar de output wel? 
PMO: wat bedoel je met output?  
Onderzoeker:  De (.) methode daar komen maatregelen uit, bijvoorbeeld MT meer besluitvaardig 
maken met een aantal maatregelen, als dat gebeurd is, dan pas wordt het voor PMO versneld.  
PMO: ja 
Onderzoeker: Dat bedoel ik met output van de methode. Het uitvoeren van de maatregel zit niet in 
de methode, dat bedoel ik en dat zorgt ervoor dat je je werk (.) kan verbeteren kan versnellen.  
PMO: ja.  
 
observatie: kijkt weer heel vragend en bedenkelijk.  

3. Hoe verhoogt deze methode uw productiviteit? 

PMO: ja, ik denk hem juist niet.  
Onderzoeker: oke 
PMO: Want als ik deze methode ga toevoegen aan manier van werken dan ben ik lang bezig om al 
die factoren de antwoorden te krijgen. Als ik al die sessies moet doen  
Onderzoeker: ja 
PMO: (.) gaat het mij veel tijd kosten om (.)mijn productiviteit te verhogen. Meer te maken met 
antwoorden ophalen, wat jij doet met sessie.(.) 
Onderzoeker: ja 
PMO: dat dat qua doorlooptijd meer tijd zal gaan kosten per projectleider in kaart te brengen en te 
plotten op op portfolio niveau.  
Onderzoeker: het doel van de methode is niet om dit te gaan plotten op alle projecten separaat. Dit 
gaat een abstractieniveau hoger. Het gaat puur over project portfolio, het is niet zo dat je dit bij elk 



project moet invullen. Dit wordt ingevuld eenmalig op het niveau van een project portfolio om te 
kijken waar we met het portfolio staan. Je hoeft het niet per project in te vullen.  
PMO: oke, dan heb ik er waarschijnlijk gen kaas van gegeten, dan is het voor mij compleet 
onduidelijk geweest. Dat zou kunnen. (gelach) 
Observatie: kijkt doelloos  
Onderzoeker:  de methode gaat erover het portfolio te beoordelen en niet per project an sich. Gaat 
om al deze projecten bij elkaar, daar goed overzicht over te houden. In principe beoordeelt deze 
methode je portfolio en sijpelt door naar je projecten. Is het dan duidelijker?  
PMO: ja, duidelijker, maar ik kan deze vragen niet beantwoorden. Ik vind het super lastig om hier iets 
met mijn werk mee te kunnen doen. Omdat ik de methode niet ken waarbij het in mijn ogen veel 
meer tijd gaat kosten dan dat het qua tijd oplevert, zeg maar. Zo is mijn gevoel momenteel.  
Onderzoeker: wat zijn jouw taken als PMO?  
PMO: nou, hangt van de opdracht in mijn ogen af, hier zorgen dat alles op orde is en zorgen dag 
governance geregeld is en dat implementeren door de organisatie. Men ziet dat (.) het urgent is, 
eigenaarschap gaat ziet en dat het belangrijk is portfolio op orde hebben. Dit betekent als 
projectleider kan zien dat het belangrijk is om je project in control te hebben. 
Onderzoeker: mhh mhh, dat zijn met name jouw taken als PMO bij het juridisch loket?  
PMO: (.) ja, (.) onder andere, maar het is zo breed. Ik kan het niet met één regel gaan toevoegen, wat 
mijn functie is. , wat mijn functie is.  
Onderzoeker: het is een (.) brede (.) 
PMO: het opzetten van portfolio met Portfolio manager en dan zorgen dat alle projecten up to date 
zijn. En zorgen dat wij een overall overzicht kunnen krijgen van de planningen, capaciteit, budgetten 
(,).  Dat wij informatie krijgen van projectleiders wat stand van zaken is.  
Onderzoeker: en het is niet zo dat jij als PMO een projectleider ondersteunt bij maken van 
rapportages?  
PMO: nee ik ondersteun de Portfolio manager met taken. Mocht een projectleider ondersteunden 
aandacht nodig hebben omdat hij vastlopen, kan ik invliegen hoe wij bepaalde dingen (.) helder in 
beeld kunnen krijgen.  
Onderzoeker: dus stel ik als projectleider loop spaak op de planning, zus en zo, kan PMO mij helpen 
om een goede planning neer te zetten. Zoiets?  
PMO: (.) ja maar ik kan er inhoudelijk niet veel op zeggen inderdaad, maar ik kan wel helpen om (.) te 
kijken , (.) heb je genoeg ruimte (.) is het realistisch, weet je wel, op die manier.  
Onderzoeker: ja, en misschien jullie governance, templates om planningen te maken, dat soort zaken 
binnen jullie portfolio.  
PMO: wat zei je?  
Onderzoeker: je bent ook met governance bezig, het kan ook zijn dat jij (.) uit de governance dingen 
haalt, zoals templates voor de projectleiders. Of niet?  
PMO: (.) ja, je standaarddocumentatie kan daarbij ook helpen. Dan zou dat ondersteunende 
documentatie kunnen zijn om (.) hoe heet dat, om de projectleiders daarvan te voorzien, zodat zij 
gestructureerder informatie kunnen geven, als het voor hen onduidelijk is wat ze moeten opleveren 
bijvoorbeeld.  
Onderzoeker: ja, oke 
PMO: dat is een standaard plan van aanpak.  
Onderzoeker: ja juist, dat is wellicht voor PMO ook in toekomst. Het is nu meer andersom, jullie 
halen nu meer informatie op bij de projectleiders dan dat jullie de projectleiders ondersteunen?  
PMO: ja dat denk ik wel. Ik vind het lastig soms om uit te leggen aan jou wat wij echt precies doen. 
Want ik zit volledig in de materie en volgens mij zit jij niet in het project management echt, of wel?  
Onderzoeker: ik ben zelf projectleider IT.  



PMO: oke, oke. Ik vind het lastig om uit te leggen wat wat, wij doen in een nutshell zeg maar, want 
het is zo breed. We proberen echt voet aan de grond te krijgen tussen projectleiders en bestuur en 
ons op de kaart te zetten. Dus ik vind daarom ook lastig om de vragen te beantwoorden. Omdat ik in 
dat opzicht daar eigenlijk nog helemaal niet mee bezig ben met (.)  
Dat risico document met de conclusie wat je nu hebt, is dat een basis waarvan uit wij verder kunnen? 
Of hoe moet ik dat dan zien?  
onderzoeker: ja dat is eigenlijk de basis waar PPM een vervogl aan zou kunnen geven plus mijn 
opmerkingen over de methode wat aangepast kan worden, jullie feedback hoe de methode kan 
worden aangepast. Een PhD’er voegt dit dan weer samen in een groot geheel.  
PMO: oke, nou ik ben dan wel benieuwd wat dan eigenlijk de conclusie is van het document. Als dat 
inderdaad is waar we mee verder kunnen, ben ik wel heel erg benieuwd naar, want dat zou dan wel 
de conclusie zou dan wel een mooie basis zijn om dat dan verder te kunnen uitbouwen. Ik heb daar 
nu nog niet zoveel heel veel zicht en gevoel bij zeg maar.  
Onderzoeker: volgende vraag  

4. Hoe vergroot deze methode uw effectiviteit op het werk? 

PMO: ja (,) hangt er vanaf hoe en waar we mee verder gaan denk ik. 
Onderzoeker: hoe en waar bedoel je dan met deze methode? 
PMO: ja, en hoe we dit kunnen toepassen en hoe dit wordt geaccepteerd binnen de organisatie. En 
of dit inderdaad een mooi startpunt is om dit binnen de (.) organisatie op het netvlies te krijgen, dat 
dit de risico’s zijn.  
Onderzoeker: ja en het doel van deze methode is 1x per half jaar bij elkaar komen om te kijken of 
risico is verminderd, gezondheid is verbeterd, waar willen we op focussen. Willen we focussen op 
bestuur dingetjes, voortgangsbewaking. En daar kan het project portfolio als team op gaan sturen. 
Dat is waar de methode voor bedoeld is.  
PMO: ja 
Onderzoeker: dus niet op projectniveau maar op portfolio niveau.  
PMO: ja, ik vloog hem in dit geval ook op portfolio niveau aan, dat ik echt denk, dat hangt er een 
beetje vanaf wat eruit komt en hoe het wordt gepikt zeg maar in de organisatie. Vooral richting het 
bestuur, (.) waardoor de eye opener is, die vanuit bestuur naar beneden (,) de eye opener kan gaan 
geven zeg maar. En dan hoop ik inderdaad dat een aantal risico’s gaan verminderen.  
Onderzoeker: ja en als dat vermindert, zal je je werk effectiever kunnen uitvoeren?  
PMO: ja.  
 
Observatie: hangend op kin, wel meer interactie.  

5. Hoe draagt deze methode bij aan het gemakkelijker maken van uw werk? 

PMO: als het daadwerkelijk (.) geaccepteerd wordt, dan hebben wij mandaat en draagkracht naar 
bestuur, waardoor we dit makkelijker de organisatie in krijgen.  
Onderzoeker: en dat portfolio meer op de kaart wordt gezet binnen het management.  
PMO: ja, dat is eigenlijk waar (.), wat wij willen. Want dan zou ons werk een stuk makkelijker worden.  
Minder te vechten. Dan is het organisatie in gesijpeld. Organisatie weet wanneer welke documenten 
ik nodig heb en waar ik terecht kan voor vragen. Zodat wij zichtbaar zijn binnen hun hoofden zeg 
maar (gelach).  in de organisatie wat wij doen en waarvoor ze bij ons terecht kunnen.   
Onderzoek: dus bewustwording en zichtbaarheid, dat soort dingen dan?  
PMO: ja  

 



6. Hoe nuttig is deze methode in uw werk? 

PMO: uhm (.) ja, dat weet ik niet, dat zal het uit moeten wijzen, weet ik niet.  
onderzoeker: en dat is door het verder te gaan gebruiken, langer te gaan gebruiken of?  
PMO: dan denk ik dat het inderdaad door het in gebruik te nemen van (.) , wie de eye openers gaan 
krijgen dat dit nuttig gaat zijn. Waardoor (.) wij het nuttig kunnen gaan gebruiken in organisatie. Dus 
daar hebben weer met de draagkracht te maken. Als wij een achterban hebben (.) kan deze methode 
eye opener kunnen zijn bij bestuur bijvoorbeeld, zodat wij de governance en draagkracht krijgen om 
verder te kunnen.  
onderzoeker: ja:  
PMO: Dan zou het zeker nuttig kunnen zijn, dan snappen ze het.  
Onderzoeker: dan zien ze het nut en wat het opbrengt.  
PMO: Ja  

 

7. Hoe gemakkelijk is het voor u om deze methode te leren? 

PMO: ik denk niet zo makkelijk, ik denk dat je echt wel (.) goed in moet duiken wil je het op de 
manier doen, zoals jij dat hebt gedaan. (gelach) 
Onderzoeker: wat bedoel je dan met goed induiken? Want vond je het meest (.) wat lijkt je het 
meest lastige?  
PMO: nou, jij hebt heel veel voorbereiding gedaan, wat je moet vragen, hoe je de antwoorden moet 
noteren en hoe je het gaat matchen en dat soort dingen.  
Onderzoeker: dus de uitleg om het dashboard heen, hoe je wat en wanneer gebruikt?  
PMO: en überhaupt het hele dashboard vullen, welke vragen je moet stellen en dat soort dingen.  
Onderzoeker: ok (.)  
PMO: Misschien is het relatief makkelijk, maar dat het allemaal wel tijd kost om het te organiseren 
en en voor mekaar te krijgen.  
Onderzoeker: het kost natuurlijk tijd voor iedereen, voor jullie ook aantal uurtjes. En het meest 
lastige is het dashboard vullen en de juiste vragen stellen?  
PMO: ja, en inderdaad wat noteer je. (.) ja dat, want jij hebt na de interviews die wij hebben gehad, 
heb jij heel veel werk achter de schermen gedaan.  
Onderzoeker: ja 
PMO: dus ja, weet je (gelach) 
 

8. Hoe gemakkelijk is het om de methode te laten doen wat ik wil?  

PMO: nou dat hoop ik, ik hoop dat door inzichtelijk te krijgen van welke risico’s we hebben als we op 
bepaalde dingen gewoon niet en go krijgen of niet ingeregeld is, (.) dat dit een eye opener zou 
kunnen zijn om (.) ons te kunnen laten doen wat we willen. Dus ons werk te kunnen uitvoeren, laten 
zien hoe belangrijk een portfolio is, hoe belangrijk het is om vanaf een punt te sturen en de 
vangarmen uit te zetten. Dus ja, (.) gemakkelijk denk ik niet, heeft te maken met bestuur en MT, 
(.)maar als het er is, dan is het wel fijn dat het een eye opener is en dat wij ons ding kunnen doen.  
Onderzoeker: ja, zou je het ook blijven gebruiken in een bepaalde frequentie om dit bij te werken?  
PMO: (.)we zouden in eerste instantie kunnen bekijken of het een methode is om te kunnen blijven 
gebruiken. Ik bedoel, het staat er nu, en als je het dan na zoveel tijd update of mee bezig bent. Ja, 
dan zouden we wel een poging kunnen wagen natuurlijk om te blijven doen. Of we dat willen is aan 
PPM manager en bestuur. Daar ga ik geen antwoord op geven. Maar als we het bij kunnen houden, 
(.) en je kan zien hoe de risico’s zich ontwikkelen van een grotere kans naar bijvoorbeeld een kleinere 



kans en dat de impact verkleint omdat de kansen verkleinen, ja dan zie je verschil. Dan ga je zien wat 
je bereikt hebt nu tov half jaar.  
Onderzoeker: hm, hm, zou jij het willen gebruiken? Los van of deze methode wordt geaccepteerd 
door MT of PPM.  
PMO: (.)ik denk wel als ik het wil gebruiken, dat het wel veel tijd kost om het bij te houden. Daar 
moet wel ruimte en tijd voor zijn, dan wel gemaakt worden.  
Onderzoeker: wat vindt je het meeste tijd kosten? 
PMO: eigenlijk alles in totaal (gelach). Voorbereidingen kosten veel tijd vanuit jou, dat hebben we 
ook gezien. Antwoorden vullen, met iedereen heb je gesprek gehad, kost wel tijd. Moet je 
antwoorden invullen en moet je weer gaan matchen. (.) dus ja, je zal. De groepjes zullen gaan 
veranderen, wat ervoor kan zorgen dat er een andere insteek komt op de factor of invalshoek. Dus ik 
denk dat het best heel veel tijd gaat kosten om het bij te houden. De vraag alleen is, als je het 
frequenter doet of het niet steeds makkelijker gaat. Dan is het denk ik een kwestie van accepteren en 
in gebruik nemen en kijken (.) ja of het werkbaar is. En kijken of of we daar de tijd en ruimte voor 
kunnen maken ipv er achteraan gaan of er tijd is. Er is nooit tijd.  
Onderzoeker: Altijd werk teveel en uren te kort. in principe denk je wel de toegevoegde waarde te 
zien in deze methode om het project portfolio verder neer te zetten?   
PMO: nou, in ieder geval wat meer onder de aandacht te brengen en dat er wat meer draagkracht 
vanuit bestuur en MT.  
Onderzoeker: met name met dat als doel? 
PMO: ja dat is het doel, want als dat er niet is, kunnen wij ook dat het het helemaal niet uitvoeren. 
Dan blijf je tussen wal en schip zitten en (.) zonder daadkracht en uitvoering.  

 

9. Hoe duidelijk en begrijpelijk verloopt de interactie met de methode?  

PMO: uh, nou ja, je hield ons goed op de hoogte met de documenten en tijd vrij maken voor de 
afspraken was van tevoren al geregeld door manager PP. Jij stuurt prima de (.) documenten enzo 
door. Maar wat ik nu bij deze conclusie en vragen zie, heb ik niet helemaal goed de methode of 
theorie begrepen wat er werd bedoeld met deze methode. Vooral bij de eerste twee vragen, weet je 
wel. Blijkt toch dat ik het wellicht niet helemaal goed begrepen heb.  
onderzoeker: dus de kick off, waarin ik het doel van de methode heb uitgelegd is niet helder 
geweest? Dat wordt nu pas voor je duidelijker?  
PMO: ja, duidelijker. ik dacht dat ik wist en dacht dat ik het begreep, maar door die vragen die je nu 
doet in deze sessie, dacht ik oh, dan heb ik toch denk ik een soort van mis match tussen wat de 
methode bedoelt en de bedoeling is, tov wat ik mijn hoofd had van wat het was.  
Onderzoeker: oke, dat is voor mij een puntje aan mij om te kijken of de anderen dat ook ervaren. of 
de kick off sessie moet worden aangepast of niet, dus dat is prima.  
PMO: dus ja, voor de rest was het helder en prima gecommuniceerd.  Je hebt alle documenten 
gewoon verstuurd en uitleg daarbij gegeven verder. Alleen ja, ik had even een mismatch met het 
doel en mijn hoofd (.) (gelach)  
Onderzoeker: waar is dan de grootste mismatch?  
PMO: nou ja, wat ik in het begin zei, ik weet niet meer precies wat ik zei, maar je hebt het 
opgenomen en kan terugluisteren. (gelach).  
Onderzoeker: ja, dat is het geluk van teams, dat het opgenomen wordt. Bedoel je dan de opmerking 
dat deze methode niet per project uitgevoerd hoeft te worden maar op een niveau hoger zit? Met 
name daarin?  
PMO: nou ja, uberhaupt het doel van de methode zelf, denk ik dat dat een beetje bij mij een 



mismatch had.  
Onderzoeker: oke 
PMO: Het hele verhaal daarvoor, ik weet niet wat ik precies gezegd heb.  
Onderzoeker: oke ik luister hem terug.  
PMO: en als je daar nog vragen over hebt, dan moeten we even wat inplannen.  
Onderzoeker: prima, dan laat ik dat weten, bedankt.  

 

10. Hoe flexibel is de methode om mee te werken?   

PMO: ja, volgens mij niet zo flexibel. (gelach) .  
Onderzoeker: in de zin van?  
PMO: Het is een methode en die werk je af van A t/m Z en volgens mij zit daar weinig afwijken in 
(gelach). Ik denk dat methode niet flexibel is. Kijk je kan de antwoorden kan je flexibel ingeven. Maar 
(gelach).  
Onderzoeker: aan de andere kant kan je wel met je factoren spelen. Excel is dan flexibel met 
factoren weghalen en toevoegen.  
PMO: ja, dat dan weer wel. Voor mij iig, omdat ik niet zoals jij achter de schermen bezig ben geweest 
met de methode. Ziet deze methode er niet flexibel uit voor mij. Dan zie ik het als. dit is het, en de 
antwoorden zijn flexibel in te vullen. Dat is mijn gevoel (gelach).  

 

11. Hoe gemakkelijk is het om vaardig/behendig te worden met de methode? 

PMO: ja, dat weet ik niet, moet ik mee werken.  
Onderzoeker: en en eerste indruk?  
PMO: ik denk dat het stiekem nog best wel tijd en moeite kost om behendig in te worden. Hoe zeg je 
dat, het is een normale verdeling, in het begin kost het meer tijd en daarna wat minder. (gelach)  
Onderzoeker: dus opzet kost wat meer energie en later minder?  
PMO: Hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het waarschijnlijk zal gaan worden en behendiger je 
ermee wordt. Dat denk ik wel, maar ik denk wel in het begin dat het je veel tijd (.) en moeite gaat 
kosten om te kunnen begrijpen en op te zetten. 
Onderzoeker: om er vaardig en behendig mee te raken? 
PMO: ja.  

 

12. Hoe gebruiksvriendelijk is de methode? 

PMO: uh, is eigenlijk een beetje hetzelfde als mijn vorige antwoord.(gelach) dus ja.  
Onderzoeker: dus in het begin minder gebruiksvriendelijk, maar naarmate de tijd vordert.  
PMO: ja, dat is wel mijn verwachting. Maar dat is eigenlijk bij elke methode zo. Alles moet je eerst 
inwerken en doen en dan moet het op een gegeven moment een stuk makkelijker gaan. Maar ja wat 
gebeurd er met de methode (.) als ik bijvoorbeeld het oppak en over een half jaar weg ben, ik noem 
maar wat he, en ik zou moeten overdragen. Ja Dat wordt een lastig geheel.  
Onderzoeker: waarom?  
PMO: dan moet je iemand gaan inwerken gaan uitleggen hoe het werkt en zorgen dat die persoon 
bijblijft. Dus dan heb je eigenlijk weer hetzelfde euveltje, zeg maar.  
Onderzoeker: dus dan krijg je weer de normaalverdeling, eerst weer tijd erin steken?  
PMO: Ja, dat is wel mijn gevoel daarbij.  



Onderzoeker: oke, en door het delen van documenten en het proces etc. wat kan leiden als soort 
werkinstructie of overdracht. Dan nog zeg je moet er tijd in steken om het goed te snappen  
PMO: ja weet je, je kan inderdaad documenten hebben, van hoe werkt het en hoe zet je het op, (.) 
maar dat is theorie he. En (.) Die theorie moet je begrijpen om het toe te kunnen passen. En ik denk 
dat je het een keer gezien moet hebben, wil je de theorie achter deze methode begrijpen om het zelf 
op te kunnen pakken.  
Onderzoeker: ja, vond je het dan ook gemakkelijk dat we deze methode ook daadwerkelijk hebben 
gebruikt in plaats een mail te sturen met, beoordeel deze methode?  
PMO;  ja zeker een toegevoegde waarde. Als ik die documenten dan zelf had moeten bekijken en 
beoordelen, was ik geschrokken van wow, wat moet ik hiermee.(gelach) 
Onderzoeker ja juist, dus dat heeft echt wel bijgedragen om het beter te snappen de methode en 
beter te kunnen zien werkt deze methode is het nuttig, wat doet het? .  
PMO: nou ja, het is in ieder geval je hebt de methode van A tm Z doorlopen en dat jij eigenlijk, jij was 
in de lead en jij stelde de vragen.  
Onderzoeker: ja, in plaats van dat je zelf alles moest doornemen, hielp ik je daarbij. 
PMO: ja, jij stelde de vragen. Wij moesten de antwoorden geven . (.) door het antwoord geven stelde 
jij weer meer vragen, dus ja, jij nam gewoon de goede lead over het gehele proces. Maar als jij de 
documenten aan ons had gestuurd van ja vul maar in, dan had ik zoiets van error.  
Onderzoeker: oke, stel ik zou nu zeggen voor de 26 factoren, je krijg een (.) invulopdracht, ga maar 
score en geef toelichting .zou je het nu wel kunnen ?  
PMO: weet ik niet, ik denk dat het moeilijker is dan dat je in eerste instantie denkt.  
Onderzoeker: en moeilijker bedoel je dan de definities, tijd voor nemen of?  
PMO: ja uberhaupt de hele methode, gaan we weer terug naar het begin. Ik denk dat het een hele 
omslachtige methode is om onder (.)  onder controle te krijgen zeg maar. Als je hem hebt dan heb je 
hem. (.) Maar dat kost echt wel tijd en moeite.  
Onderzoeker: en als ik dan nog even mag doorvragen, wat vindt je dan het meest omslachtig aan de 
methode?  
PMO: ik vind het gewoon heel groot en heel veel.  
Onderzoeker: wat bedoel je precies? Veel Documenten, factoren?  
PMO: alles in totaal. Je hebt al die sessies, de factoren die je helemaal van A t/m Z moet geven, wat is 
gezegd wat de maatregel is, weet ik het allemaal. Eigenlijk helemaal in zijn geheel. Dat het echt 
gewoon heel groot en breed is.  
Onderzoeker: en zou dat ook ermee te maken kunnen hebben dat jullie pas een jaar met portfolio 
werkt?  
PMO: dat weet ik niet, want ik ben ook pas sinds december hier.  
Onderzoeker: oke, ik probeer te achterhalen of eerder met portfolio’s gewerkt hebt, of het dan 
anders (.) 
PMO: andere insteken 
Onderzoeker: ja 
PMO: niet echt op portfolio niveau en al helemaal niet op dat risico stuk. Dit is voor mij ook heel 
nieuw. Nieuw vind ik niet erg, vind ik juist leuk en veranderingen beginnen bij jezelf. Daar ben ik heel 
erg van. Maar ik vind wel echt die gebruiksvriendelijkheid neemt toe naarmate je er meer mee 
gewerkt hebt denk ik.  
Onderzoeker: oke, vind ik een mooie afsluiter.  (gelach).  

 

 



Transcript Client Projects 
 

1. Hoe stelt deze methode je in staat om taken sneller uit te kunnen voeren? 

Opdrachtgever: en dan per sessie? Of 
Onderzoeker: nee, ik heb alle processtappen getoond als geheugensteuntje, zodat je eruit kan pikken 
waarover je wil vertellen.  
Opdrachtgever: ah sorry, ja. Tjup tjup tjup. Om je taken sneller uit te kunnen voeren. Nou de kick off 
sessie vond ik heel erg helpen. Toen kreeg ik wel uh indruk van wat de bedoeling was. Interview uh 
ook. Uhm, en de rest heb ik eigenlijk minder.. minder gevoel bij.  
Onderzoeker: en heb je het gevoel dat deze methode, het in kaart brengen van de gezondheid en 
risico van project portfolio, dat het jou helpt om je taken sneller uit te kunnen voeren?  
Opdrachtgever: (.) nee, dat zou ik niet direct zo zeggen. ik heb wel meer inzichten gekregen, maar, 
dus dat zal uiteindelijk natuurlijk wel leiden dat je je taken waarschijnlijk sneller uit zou kunnen 
voeren, maar nee, ik heb niet het gevoel dat het daaraan rechtstreeks heeft bijgedragen, nee.  
Onderzoeker: maar meer misschien, straks als we er iets mee gaan doen en het wordt uiteindelijk 
toegepast  dat het dan sneller wordt?  
Opdrachtgever: ja precies, ja precies.  

 

2. Hoe verbetert deze methode je werkprestaties?  

Opdrachtgever: ja dat is dus een beetje hetzelfde (.) omdat het echt wel gaat over (.) aspecten waar 
ik nog nooit over na had gedacht, is het echt wel zo dat het uiteindelijk natuurlijk (.) breder 
perspectief geeft op zo’n portfolio. Over de dingen die daarin zitten en de samenhang daartussen. 
Maar uh, of dat nou direct gevolgen  heeft voor mijn werkprestaties, dat weet ik eigenlijk niet.  
Onderzoeker: oke, en kan je aangeven dat je zei ik heb een aantal dingen gezien waar ik niet aan had 
gedacht, kan je daar een voorbeeld van geven?  
Opdrachtgever: laat ik het zo zeggen, (.) het begon, je had een uitnodiging gestuurd over gezondheid 
van het projectportfolio, nou ik had werkelijk geen clue waar het over ging.  
Onderzoeker: hm hmm 
Opdrachtgever: maar het werd me pas duidelijk bij de kick off sessie, toen dacht ik oh bedoel je dit. 
Dus nu denk ik wel, omdat het zo’n bijzondere woord keuze is, denk nu ik wel ohja, voor gezonde 
projectportfolio moet je (.) balans hebben, moet je een aantal dingen in balans hebben gebracht, ja 
weet je, dus, het dat heeft me wel inzicht verschaft.  
Onderzoeker: dus inzicht, maar niet echt het verbeteren van je werkprestaties, dat nog niet?  
Opdrachtgever: nee, dat zou ik niet zeggen.  
Onderzoeker: en stel, zou de output, een aantal maatregelen kunnen bijdragen aan het verbeteren 
van je werkprestaties?  
Opdrachtgever: (.) ja, dat vind ik eigenlijk lastig, ja denk ik, volgens mij heb ik dat in mijn interview 
ook gezegd. Volgens mij zouden we in de ideale wereld zouden mijn werkprestaties enorm naar 
boven gaan. Als die maatregelen genomen zijn en iedereen houdt zich daaraan, dan gaat dat zeker 
verbetering opleveren.  
Onderzoeker: oke, dus de methode zelf niet, maar de output wel?  
opdrachtgever: ja precies, ja.  

 

3. Hoe verhoogt deze methode uw productiviteit? 



Opdrachtgever: (.) nou niet…. 
Onderzoeker: helemaal niet of .. 
Opdrachtgever: Nee 
Onderzoeker: verlaagd het dan je productiviteit?  
Opdrachtgever: nee ook niet, het heeft geen effect.  
Onderzoeker: nul effect op je productiviteit? 
Opdrachtgever: ja.  
Onderzoeker: ook niet in de toekomst? Misschien  
Opdrachtgever: nee.  
 

4. Hoe vergroot deze methode uw effectiviteit op het werk? 

Opdrachtgever: (.) effectiviteit, jaaa, die wordt vergroot. Als het goed is en de maatregelen werken 
en we (.) passen de methodiek toe, dan wordt, wordt al het werk wat in het project portfolio of daar 
omheen plaatsvindt effectiever, dus dat is direct, denk ik.  
Onderzoeker: oke, kan je daar een voorbeeld van geven?  
Opdrachtgever: nou ja, als onze besluitvormingsprocessen (.) gesaneerd zijn en iedereen houdt zich 
daaraan, kan je sneller beslissingen nemen en dus ook uitvoeren. En daarmee effectiever werken.  
Onderzoeker: en voor jou als opdrachtgever, is dat met name van belang, die besluiten of wat 
anders?  
Opdrachtgever:  ja, voor mij is met name besluiten belangrijk, ja, dat de besluitstructuren goed zijn 
en goed gevolgd worden ja.  

 

5. Hoe draagt deze methode bij aan het gemakkelijker maken van uw werk? 

Opdrachtgever: (.) nou door inzichtelijk te maken waar (.) project portfolio aan gezondheid mist, (.) 
(.) werkt het natuurlijk, (.), nou ja, door dat inzichtelijk te maken, te weten waar de problemen zitten 
en daar uiteindelijk acties op te nemen, wordt het werk wel makkelijker. Heb je minder (,) omwegen , 
minderen dingen die mislopen zonder dat je weet waarom (.) dus ja, wordt het wel makkelijker ja.  
onderzoeker: en wat ik dan weer een beetje terug hoor is (.) het vervolg van de methode is van 
belang, dus de output gaat het werk gemakkelijker maken?  
Opdrachtgever:  ja, weer het resultaat wat helpt.  
Onderzoeker: oke, en ik begrijp dat de methode het juist inzichtelijk heeft gemaakt, heeft jullie een 
overzicht gegeven. Het gemakkelijker komt als jullie daadwerkelijk de acties of maatregelen gaan 
uitvoeren.  
Opdrachtgever:  ja precies. Klopt ja,  
onderzoeker: oke, dan begrijp ik wat je zegt.  

 

6. Hoe nuttig is deze methode in uw werk? 

Opdrachtgever: ja voor mijn eigen werk, nou, (.) niet.  
Onderzoeker: en waarom niet voor jou als opdrachtgever?  
Opdrachtgever: ja, omdat, ja dit, uh, opdrachtgever van die projecten is echt maar een inieminie 
stukje van mijn werk.  
Onderzoeker: hm hmm 
opdrachtgever: dus ja, nee, daar zou ik het zelf nooit denk ik, nooit denk ik actief inzetten ofzo.  



Onderzoeker: en zou je wel betrokken willen zijn bij het invullen, wat je nu ook hebt gedaan?  
Opdrachtgever: (.) nou ja ik denk dat het niet zonder mijn mening kan. Want ik ben één van de 
opdrachtgevers en dan lijkt het me dat mijn mening (.) noodzakelijk is om de methode te kunnen 
laten werken.  
Onderzoeker: hm hm, samen met de andere opdrachtgever?  
Opdrachtgever: ja.  

 

7. Hoe gemakkelijk is het voor u om deze methode te leren? 

Opdrachtgever: oh, daar kan ik geen uitspraak over doen. Ik denk dat als ik me erin zou verdiepen 
dat ik het makkelijk zou kunnen leren, maar dat heb ik niet gedaan, dus. Kan ik ook niet vertellen 
(gelach)  
Onderzoeker: we hebben de methode toegepast he, de factoren ingevuld, bij mijn antwoorden 
gegeven.. 
Opdrachtgever: ja, dat leek mij best wel voor de hand liggend. Dat leek me wel overzichtelijk en en , 
ja (.) goed aan te leren.  
onderzoeker: oke en wat leek je dan wat moeilijker?  
Opdrachtgever: (.) ja, wat leek je dan wat moeilijker? Ja kijk weet je, zo’n methode werkt natuurlijk 
als je hem constant blijft toepassen en dat lijkt me best wel in de hectiek van alle dag best wel een 
dingetje.  
Onderzoeker: het structureel gebruiken van de methode?  
Opdrachtgever: ja.  
onderzoeker: en als je kijkt naar de 26 factoren en de definitie, hoe gemakkelijk vond jij deze 
factoren en definities om te begrijpen?  
Opdrachtgever:  ja sommige vond ik echt (.) heel, dacht ik oh ja natuurlijk . maar bij sommige dacht 
ik ook echt, ook als jij  het uitlegde, dan wist ik nog niet wat er nou precies bedoeld werd. Maar pas 
met de voorbeelden kon ik, ooh bedoel je dat. Dus uh, nee niet allemaal waren ze even gemakkelijk 
te begrijpen.  
Onderzoeker: dat zou het wel wat moelijker kunnen maken om het helemaal te leren?  
Opdrachtgever: ja. De andere dingen lijken me best gemakkelijk.  

 

8. Hoe gemakkelijk is het om de methode te laten doen wat ik wil?  

Opdrachtgever: oh, daar kan ik geen antwoord op geven. Weet ik niet.  
Onderzoeker: nee? Wat is iets wat jij wil bereiken met het project portfolio?  
Opdrachtgever: Ja, ik wil gewoon dat mijn projecten goed afgerond worden en mooi resultaat 
opleveren.  
Onderzoeker: hm hmm. Je praat over projecten maar hoe dan kijken naar portfolio?  
opdrachtgever: ja dat is niet mijn. Ik ben verantwoordelijk voor voor een deeltje van de projecten in 
dat project portfolio, (.) maar voor het project portfolio zelf niet, dus, (.) daar heb ik ook verder heel 
weinig mee te maken.  
Onderzoeker: en als er nou dingen in het project portfolio verbeteren, gaat dat ook impact hebben 
op jouw projecten?  
Opdrachtgever: (.) ja dat zou kunnen natuurlijk, als er iets over (.) afhankelijkheden, (.) ja dan kan 
het. Of inzet van capaciteit. Ja dat kan zeker. Ja dat kan zeker.  

 



  



9. Hoe duidelijk en begrijpelijk verloopt de interactie met de methode?  

Opdrachtgever: (.) die moet je even toelichten 
Onderzoeker: de interactie is vaak een product, een methode heeft interactie, het dashboard, de 
excel kan je op doorklikken, je kan het resultaat bekijken en de verschillende tabbladen. Dat is een 
interactie. En is interactie doordat ik samen met jou heb gezeten voor de individuele sessie om de 
factoren te vullen, de kick off sessie ook interactie, plenaire sessie ook. Hoe duidelijk en begrijpelijk 
vond je die interactie momenten?  
Opdrachtgever: oh die vond ik wel duidelijk en begrijpelijk. Want zoals ik zal zei, de eerste keer dacht 
ik echt waar gaat dit over. Maar dat was, toch redelijk snel was dat helder. Dus nee dat vond ik wel 
begrijpelijk.  
onderzoeker: waren er ook dingen welke je minder begrijpelijk of duidelijk vond?  
Opdrachtgever: ja sommige onderdelen bleven nog van, oh oke, waar moet je allemaal aan denken. 
Maar (.) nee ik vond verder de manier waarop het allemaal ging snapte ik wel en de stappen leken 
me ook wel logisch.  
Onderzoeker: wat ik je hoor zeggen is dat toch een aantal factoren niet helemaal duidelijk waren?  
Opdrachtgever: ja precies, ja, of onduidelijk, dat ik het gewoon niet wist.  

 

10. Hoe flexibel is de methode om mee te werken?   

Opdrachtgever: nou volgens mij wel redelijk (.) redelijk flexibel. Zou ik zeggen.  
onderzoeker: waarom?  
Opdrachtgever: nou het feit dat je dit met ons allemaal hebt kunnen doen (gelach). (.) laat zien dat 
die redelijk flexibel is.  
onderzoeker: kan je dat nog iets meer toelichten?  
Opdrachtgever: nou ja, ik heb me helemaal niet voorbereid en dat werkte nou er zaten natuurlijk 
mensen, PPM was tot in de puntjes voorbereid, controller denk ik weet er ook best wel veel van. Nee 
dus ik zou zeggen dat laat wel zien dat onafhankelijk hoe goed je voorbereid bent of ingevoerd bent 
in de materie de methode wel werkte.  
onderzoeker: Oke, en in hoeverre denk jij dat je kan afwijken van de methode?  
Opdrachtgever: Oh dat kan ik niet inschatten, dat weet ik niet. Nee, Dat weet ik niet.  

 

11. Hoe gemakkelijk is het om vaardig/behendig te worden met de methode? 

Opdrachtgever: Nou ik denk dat als je het regelmatig doet je er heel vaardig in kunt worden. En als 
het ook nog eens een beetje je dingetje is (.) dan helemaal denk ik.  
Onderzoeker: hm hmm.  
Opdrachtgever: (.) nee, dan denk ik dat je er echt heel snel heel vaardig in kan worden.  
Onderzoeker: en zie je nog verschil tussen de factoren, 26 factoren goed begrijpt en toelichten, is dat 
wat lastiger dan de sessies organiseren en dashboard vullen, zie je daar nog verschil in?  
Opdrachtgever: (.) ja, kijk, dan zou ik zeggen dat ligt aan het type mens. Kijk er zijn natuurlijk type 
mensen die (.) heel handig zijn in het organiseren en houden van dat soort sessies en er zijn 
natuurlijk mensen die heel handig en (.) vaardig zijn in de in de  inhoud. Dus het zal zeker zo zijn, dat 
de methodiek an sich, met die twee elementen, dat mensen altijd al één element makkelijker vinden 
dan het andere, maar (.) dat lijkt me (.) dat kan en dat is misschien wel zo, maar dat hoeft volgens mij 
geen belemmering te zijn om over de methode als geheel handig of vaardig te worden.  



12. Hoe gebruiksvriendelijk is de methode? 

Opdrachtgever: (.) wat is precies gebruiksvriendelijk? Wat bedoel je?  
Onderzoeker: hoe makkelijk het te gebruiken is. In hoeverre denk jij van dit gaan we gebruiken?  
opdrachtgever: (.) nou daar kan ik je echt geen antwoord op geven, dat weet ik gewoon niet. Nee 
geen idee.  
onderzoeker: en stel dat jullie het gaan gebruiken, denk je dan dat het gebruiksvriendelijk is?  
opdrachtgever: (.) ja ik denk dat als de mensen die het gaan gebruiken, dat dat wel goed gaat komen 
eigenlijk. Ik heb de indruk dat PPM, die wist er natuurlijk al wat meer van, dat die het eigenlijk wel 
vrij gemakkelijk kon (.) toepassen.  
 
Algemeen 
Wat zou je anders zien aan de methode?  
Opdrachtgever: (.) ja, nou ja, het enige wa tik zou doen, wat ik zou veranderen, is iets meer uitleggen 
in je eerste uitnodiging, wat nou ja project portfolio en wat gezondheid en (.) wat was dat andere 
woord ?  
Onderzoeker: risico 
opdrachtgever: ja, nou risico weten mensen dan wel. Maar wat gezondheid inhoudt. Dat zou volgens 
mij wel goed zijn.  
Onderzoeker: waar dacht jij dan dat het over ging met gezondheid?  
Opdrachtgever: ik had werkelijk geen clue, ik dacht het gaat over werkdruk, of over (.) 
projectmedewerkers. Toen dacht ik misschien over de medewerkers van het PMO, nou ja dat.  
 
De tijd voor de verschillende sessies, wat vindt je daarvan?  
opdrachtgever:  ja was goed volgens mij, was goed ingepland, efficient gebruikt, (.) nee, geen 
klachten.  
 
Wat vond je heel goed aan de methode?  
Opdrachtgever: ja wat ik wel heel goed vindt, ook omdat het voor mij wat verder van mijn bed (.) is, 
dat je door de manier waarop je het deed toch elke keer volgens mij de goede antwoorden kunt 
krijgen, omdat je het persoonlijk maakt.  
Onderzoeker: en wat bedoel je met persoonlijk maken?  
Opdrachtgever: begrijpelijk, kleiner maakt (.) ja dat. Dat je het gewoon behapbaar maakt voor 
degene die je voor je hebt. Dat vind ik prettig.  
Onderzoeker: en als je kijkt naar het portfolio, ben jij één van de twee opdrachtgevers. Zou je deze 
methode separaat willen toepassen op de andere opdrachtgever, zodat er twee invalshoeken 
ontstaan?  
Opdrachtgever: nee, nee.  
onderzoeker: zijn er verder nog dingen die je kwijt wil?  
opdrachtgever: nee.  

 

 

 



Transcript Project Controller  

 
1. Hoe stelt deze methode je in staat om taken sneller uit te kunnen voeren? 

Controller: als in mijn taken?  
Onderzoeker: ja, jouw taken.  
Controller: mijn taken in het onderzoek, of mijn taken? 
Onderzoeker: van je werk.  
Controller: (.) sneller mijn werk te kunnen doen. Nou, het heeft weinig met cijfertjes te maken en ik 
ben er voornamelijk voor het cijfer gedeelte. Voor mij denk ik beperkt bruikbaar, maar ik denk voor 
het overall overzicht, in de portefeuille is het wel (.) het legt sneller de pijnpunten neer. In plaats van 
dat je(.)  individueel een mening hebt of een beeld, geeft dit een centraal en gewogen beeld over 
meerdere mensen. Dus daarin denk ik dat het (.) maakt het sneller? Het maakt het niet sneller denk 
ik , wel beter en meer gewogen en (.) sneller in die zin denk ik niet, voor mij dan.   
Onderzoeker: en waarom niet sneller? Je zegt het heel bewust, wordt het dan langzamer?  
Controller: nee nee nee. Het hoort niet echt bij mijn taken. Ben wel natuurlijk gedeeltelijk daarmee 
bezig en verantwoordelijk, maar ligt met name bij PMO en PP manager. Voor mij niet langzamer, 
maar ook niet sneller, wat minder mee van doen.  
Onderzoeker: oke, dan snap ik waarom je dat precies zo zegt. Het is niet langzamer, maar ook niet 
sneller. Je hebt er wat minder mee van doen.  
Controller: ja  
 
Observatie: geeuwen.  

 

2. Hoe verbetert deze methode je werkprestaties? 

Controller: tja (.) ik denk dat je wel een beter gewogen (.) mening krijgt over de hele portefeuille, 
omdat je de pijnpunten sneller in beeld krijgt. En dat je sneller, zeg ik toch wel sneller (gelach). Dat je 
wel ja, sneller tot de kern komt, waar je pijnpunten liggen waar je op moet focussen. Dus ik denk dat 
je werkprestaties wel (.) verbeter (,) omdat je sneller de oplossing, pijnpunten kan benadrukken. 
Onderzoeker: en voor jou op het gebied van finance? 
Controller: (.) nee, dat dan weer niet perse (.). Ik zit even te kijken. misschien dat er wel 1 of 2 
factoren die met finance te maken hebben.  
Onderzoeker: klopt, tijd en budget bijvoorbeeld.  
Controller: ja, maar of dat dan (.) maar stuur meer op inhoud denk ik, kans en risico. Risico is ook 
belangrijke om op te sturen. Maar of dat perse door deze methode komt vind ik niet. Ik denk dat dat 
meer standaard onderdeel van je werkzaamheden. Als je het op je eigen manier kan doen, kan je wat 
meer de diepte in gaan op finance. Dit is breed over de hele portefeuille en niet op projecten niveau 
diep.  
Onderzoeker: ben je finaneel betrokken bij het maken van rapportages over de gehele portfolio?  
Controller: (.) we maken ze wel portfolio breed, maar je beoordeelt eigenlijk meer (.) op project 
niveau. Je stuurt er toch wel gedeeltelijk op. Als je ziet dat binnen het portfolio de bestedingen 
achter blijven, stuur je uiteindelijk wel op het totaal niveau. Je pikt wel de dingen eruit die eruit 
springen, dat is meer op project niveau. Uiteindelijk als 1 of 2 punten binnen de methode toch de 
projecten weergeven waar risico’s zitten op financieel vlak, zal je er wellicht wat uit kunnen halen. 
Alleen niet genoeg financiële diepgang in zit om het echt compleet te gaan gebruiken als financieel 
sturings of beoordelingsmethode. Daar is het te beperkt voor denk ik.  



Onderzoeker: daar is het te breed, algemeen en hoogover over?  
Controller: ja. extra financiële sturing is nodig. Wel risico, maar niet echt cijfer inhoudelijk zoals 
budget vs realisatie  

 

3. Hoe verhoogt deze methode uw productiviteit? 

Controller: (.) dat is denk ik wel positief. Ik zie het als, tenminste hoe ik het ervaren heb, als een 
groeps brainstorm. Van he hoe staan we ervoor, welke dingen zijn belangrijk voor ons en hoe scoren 
we daarop. Als je daar een algemeen beeld in vormt met zijn alle, je daardoor samen voor hetzelfde 
beeld (.) werkt. In plaats van dat iedereen voor zijn eigen waarheid beetje heeft. Dan ga je naast 
elkaar communiceren of andere dingen vragen, en dan krijg je meer werk. Dus ik denk dat de 
productiviteit wel verhoogt als je allemaal hetzelfde beeld hebt, methode en werkwijze hebt.  
Onderzoeker: oke, zijn er nog bepaalde onderdelen van de methode, waarvan je zegt dat verhoogt 
de productiviteit absoluut niet?  
Controller: (.)moet ik kijken naar de stappen die we doorlopen hebben. Ja ik vroeg me af of een 
individuele sessie, is aan de ene kant goed omdat dan iedereen zijn eigen ding kan zeggen. 
Vervolgens ga je terug om alles bij elkaar te voegen en je pikt er een paar dingen uit om (.) 
gezamenlijke beeld op één lijn te krijgen. Of je dat samen tegelijk doet omdat sommige zeiden wat 
heb ik ook alweer gezegd en waar kwam ik ook alweer op uit.  
Onderzoeker: hm, hm.  
Controller: of die individuele sessie dan wel goed is? Is wel goed om de pijnpunten te aan te wijzen, 
maar met de plenaire sessie moet je wel weer goed nadenken dat je ook alweer had gezegd over dit 
punt. Die productiviteit, misschien dat daar nog kleine een slag te maken is om meteen op 1 lijn te 
komen en pijnpunten weten. (.) Kan me voorstellen dat de huidige methode je incidenteel doet (1x 
per halfjaar ofzo) om de pijnpunten opnieuw in kaart te brengen en maandelijks bespreken welke 
pijnpunten zijn aangestipt, die gaan we inhoudelijk nog een keer op één lijn te trekken. Dan denk ik 
dat je productiever bezig bent, dan continue het hele traject opnieuw doorloopt.  
Onderzoeker: oke, dat is ook wel waar de methode voor bedoeld is.  

 

4. Hoe vergroot deze methode uw effectiviteit op het werk? 

Controller: effectiviteit, (.), zelfde als productiviteit. Ik denk dat je effectiever opstart met vragen 
stellen richting andere mensen, dat je ook direct goede antwoorden terug krijgt. Je benoemt de 
pijnpunten eerder en je krijgt er denk ik eerder antwoord op, op de vragen die er echt spelen. dus ik 
denk dat het wel effectiviteit teweeg brengt.  
Onderzoeker: is er nog iets wat je minder effectief vindt? Los van wat je net zei, individuele sessie en 
dan plenaire sessie nadenken wat je had gezegd.  
Controller: (.) ook dingen tussen zitten welke niet mijn prioriteiten zijn, maar waar andere 
prioriteiten wel liggen. Probeer je als team het beste van te maken. Maar is wellicht iets te 
oppervlakkig om echt direct effect te hebben wat in mijn belang ligt. Daar is het misschien net te 
globaal voor om daar (.) 100% effectiever voor mijn eigen werkzaamheden te worden.  
Onderzoeker: als ik het goed begrijp zeg je bepaalde financiële aspecten zitten erin, maar niet 
genoeg om het werk effectiever uit te kunnen voeren?  
Controller: ja precies.  

 



5. Hoe draagt deze methode bij aan het gemakkelijker maken van uw werk? 

Controller: ja (gelach) productiviteit, effectiviteit en gemakkelijker maken van het werk, liggen dicht 
bij elkaar, zie ik overlap in (gelach). (.) gemakkelijker, kom ik denk ik weer uit dat je toch weer het 
punt van sneller de pijnpunten zien en toch wel snel naar de kern gaat van daar moeten we aan 
werken. In plaats van dat je tijd besteed aan dingen die wel goed lopen. (.) 
Onderzoeker: wat versta je onder pijnpunten?  
Controller: waar de risico’s zitten, grote kans en effect, dat je die in kaart brengt en dat je daar dan 
direct op gaat handelen. (.) Dus niet echt gemakkelijker maar wel gerichter, meer effectief, denk ik 
dan (.) Gemakkelijker weet ik niet. Gemakkelijker. Ik durf niet te zeggen dat dit mijn werk nu 
gemakkelijker maakt, in de zin van ik moet nu minder doen. (gelach) Lastig verklaren, maar dat denk 
ik niet.  
Onderzoeker: Niet moeilijker en niet makkelijker.  
Controller: nee, het zit vooral in die andere dingen effectiviteit en productiviteit kan ik me wel 
vinden, maar niet gemakkelijker. Een rapportage opstellen wordt niet ineens een heel stuk 
makkelijker. Dat ik nu 1+1 moet opstellen in plaats van 1000*1500, dat is niet het geval.  
Onderzoeker: oke helder.  

 

6. Hoe nuttig is deze methode in uw werk? 

Controller: (.) voor mij financieel inhoudelijk is het iets minder relevant. Maar voor de totale breedte, 
om te kijken waar zitten de risico’s (.) voor de financiële componenten die er wel in zitten. Ik denk 
dat dit daar (.) wel nuttig voor is. Dat je daar pijnpunten uithaalt en dat je daar structureel in je werk 
iets aan kan doen. Merkt dat bepaalde dingen niet goed lopen over de hele lijn, die (.) tijdens de 
projectbesprekingen die financieel ergens over gaan meteen mee laat komen in (.) in dat gesprek.  
Onderzoeker: dan pak je hem wel op projectniveau in plaats van portfolio niveau?  
Controller: Ja, het zijn dingen die op het portfolio in kaart brengt, maar het is wel goed om de dingen 
die je daaruit haalt te toetsen op project niveau of dat goed loopt. Dus daarin is het wel nuttig denk 
ik. Maar dan wel weer op projectniveau, daar kijk ik vooral naar. Op hoofdniveau, portfolio niveau, is 
het zeker nuttig, alleen doe ik daar weer wat minder mee.  
Onderzoeker: oke, bedankt het gaat om jouw werkzaamheden.  

 

7. Hoe gemakkelijk is het voor u om deze methode te leren? 

Controller: (.) zoals gisteren merkte, zijn sommige dingen wel lastig te interpreteren en misschien 
iets te dubbelop, te breed of niet van toepassing. (gelach). Als je daarin een goede keuze maakt is het 
vrij makkelijk. Ik heb 10 gezondheid en 16 risico, als je daar nog een slag in maakt om dat echt (.) 
toepasbaar te maken op de organisatie waar je zit, is het wel makkelijk om te leren denk ik ja.  
onderzoeker: wil je de methode dan verkleinen?  
Controller: ja, of in ieder geval praktisch toepasbaar en relevant te maken binnen het beeld. Theorie 
schept een heel beeld en sommige dingen zijn niet van toepassing. (.) een aantal waren er op 
voorhand al uitgefilterd. Maar je merkte ook gedurende het verloop dat er toch een paar dingen va 
ja. Misschien 2 factoren toch niet samen hadden gekund. Voorbeeld effectiviteit en gemakkelijker, 
ligt heel dicht bij elkaar, zou je dat dan niet in 1 vraag bijvoorbeeld, die meer de kern raakt.  
onderzoeker: ok 

 



8. Hoe gemakkelijk is het om de methode te laten doen wat ik wil? 

Controller: (.) ik denk hetzelfde als wat ik net zei. Dat je daar echt de kern uitpakt die je wil 
benaderen, dan kun je er zelf wel afstemming in maken. De hele methode is te omvangrijk maar als 
je er echt iets van maakt wat je praktisch toepasbaar kan maken, kan je er zeker van maken om te 
laten doen wat je wil.  
onderzoeker: (.) ik proef dat je de methode dan niet helemaal praktisch toepasbaar vindt. Waar 
komt dat door?  
Controller: ja, overlap van factoren. Punten van vraagstelling waar je niet helemaal op uitkomt, deze 
vraag wordt mij gesteld maar vind ik lastig te beantwoorden. Doet deze vraag dan wat ik wil? (.) Ik 
denk dan dat die vraag dan jou genoeg waarde biedt om wil te beantwoorden. Dan schrap ik die 
vraag. Als je de methode als geheel wil laten bestaan… (.) Voorbeeld van niet toepasbaar is dat we 
toch besloten om de risico 9 na verdieping toch twee keer NVT hebben ingevuld, terwijl we er 
allemaal individueel ook over nagedacht hebben, dan kan je zeggen deze vraag is nu niet relevant, 
laat hem zitten sla hem over. Dan schrap je de methode totdat het iets is wat je wel wil.  
Onderzoeker: iets wat nu niet van toepassing is, wil niet zeggen dat het in de toekomst niet van 
toepassing is.  
Controller: ja precies. Maar dan kan je in de halfjaarlijkse cycli een nieuwe benchmark doen om te 
kijken, nu staan we hier, wat is nu relevant voor ons. Maar er zijn nog wel stappen te zetten om de 
methode toepasbaar te maken aan praktijk zoals die nu getoetst is.  
Onderzoeker: ik kom steeds verder in de buurt van wat je bedoelt, maar de volgende vragen zullen 
daar ook bij helpen.  

 

9. Hoe duidelijk en begrijpelijk verloopt de interactie met de methode?  

Controller: (.)  even denken, ik heb natuurlijk zelf sessie gehad, daarna een groepssessie. (.) Kick off 
vond ik meer een introductie en prima van zo gaan we het doen, die spreekt redelijk voor zich. De 
individuele sessie (.) duidelijk dat je gewoon alle vragen doorloopt en wat je daar per vraag kan 
invoeren. Soms had ik wel het idee dat het een gok was (.) , doe maar een middenweg. Bij plenaire 
sessie soms ook, dan weet de groep het niet en dan is het van, doe maar middel en middel. Lag niet 
aan jou. Dan weten we het niet dan doe maar gulden middenweg. Dat had ik af en toe wel. Dan 
vraag ik me af, raken die vragen dan echt de kern van het probleem. Ga je dan echt (.) het probleem 
ermee aanwijzen, als je de vraagstelling al niet helemaal goed kan beantwoorden, weet ik niet of het 
een goede vraag is. (.) Maar interactie vanuit jou. Uiteindelijk praatten wij heel veel en was jij degene 
die van voorstelde zullen we dan gemiddelde of groot of klein doen. (.) ja vind ik lastig. probeert wel 
te sturen van nou, dit is het antwoord wat je mij geeft en vertaal ik in goed middel of groot. Daar wel 
om er doorheen te komen een waarde opplakken en dat wel goed deed. Dit stel ik voor als ik je 
verhaal zo hoor.  
onderzoeker: en verder de andere interactie, zoals het dashboard wat vindt je daarvan?  
Controller: ik moet eerlijk zeggen, daar heb ik zelf niet doorheen geklikt.  
Onderzoeker: de begrijpelijkheid van de methode was verder wel ok?  
Controller: ja zeker, duidelijk uitgelegd zo gaan we het doen, stap voor stap. Dat was prima, zeker.   
Onderzoeker: oke.  

 

10. Hoe flexibel is de methode om mee te werken?   



Controller: ja (gelach) komen we weer op het punt dit strepen we weg of is niet relevant (.) dat wel. 
Als ik zeg dat je, nou ik zie 26 en daar 15 uitpikt die relevant zijn, is de methode dan nog de methode 
of is het dan een ander onderzoek denk je?  
Onderzoeker: ligt eraan op de plek waar je ze eruit haalt. We hebben afgesproken dat van tevoren 
alle 26 factoren gescoord moeten worden en vooraf aan  de plenaire sessie wordt een selectie 
gemaakt.  
Controller: ja oke, dan ben je nog steeds flexibel denk ik, als je dingen die je niet echt relevant vindt 
wel scoort, maar uiteindelijk niet uitlicht, dan vind ik het wel flexibel. Uitlichten maakt het wel 
flexibel. De pijnpunten van de afwijkende antwoorden naar voren licht. Dus wel flexibel.  

 

11. Hoe gemakkelijk is het om vaardig/behendig te worden met de methode? 

Controller: (.)ik denk dat wanneer je een goed beeld hebt bij alle vragen/factoren. Dat je er wel 
behendig in kan worden. (.)  Het zijn geen hele ingewikkelde vragen, je kan ze alleen op meerdere 
manieren interpreteren. (gelach) Dat vraagt misschien wel enige vaardigheid en behendigheid. Wat 
stelt deze vraag en wat is hetgeen wat je aan wil duiden. Of dat overeenkomt. (.) Daar heb je wel een 
totaalbeeld wat je wil bereiken over het geheel en specifieke vragen, die kennis moet je wel hebben. 
(.) Ja dat. Of het nou moeilijk of makkelijk vind ik moeilijk te zeggen. 
Onderzoeker: dan hoor ik je zeggen daar moet ik me meer in verdiepen?  
Controller: ja, dan mis ik inderdaad wel een theoretisch kader wat eraan ten grondslag ligt. We 
krijgen een lijstje met al die factoren waar we ja of nee op zeggen, uiteindelijk het grote doel heb ik 
misschien nog wat vaag denk ik en achterliggende reden van al die vragen. Daar moet je wel kennis 
van hebben. Dan kan je de sessie leiden en kan je sturen om het doel voor ogen. Dat kan ik niet, 
maar dat heb jij zelf gedaan. Als je het zelf wil uitvoeren moet je wel wat meer kennis hebben.  
Onderzoeken: de methode was wel duidelijk, maar alleen bepaalde factoren waren niet helemaal 
duidelijk? 
Controller: ja, ja ja, jij weet beter wat er met de factor wordt bedoelt en kan ervoor zorgen dat we de 
juiste kant gaan met beantwoorden.  

 

12. Hoe gebruiksvriendelijk is de methode? 

Controller: (.) op het puntje van net na, wel prima. Je hebt weinig keus, klein of groot, heel groot of 
heel klein. Daar hoef je geen, geen, geen, grote ingewikkelde antwoorden in te geven. (.) ja als je de 
vraagstelling bij elke vraag begrijpt is dat ook gebruiksvriendelijk, anders ben je teveel met de vraag 
bezig dan met het doel wat je wil bereiken. (.) Ja op zich, ziet het er heel simpel uit. Niet ingewikkeld 
in de zin van veel knopjes of kleuren. Wel veel verschillende benaderingen. Dat is de enige nuance in 
de vraagstelling in de factor. Meteen duidelijk maken wat er bedoelt wordt. Zeker omdat je niet weet 
in welke organisatie je zit. Voor de ene is het die benaderen beter dan andere.  
Onderzoeker: oke.  

13. algemeen 

Onderzoeker: wat zou je anders willen zien aan de methode?  
Controller: (.) wat je oplevert, vraag ik me nu af in beginsel wat moet ik ermee. (gelach) Hoe ga ik dit 
gebruiken? Dat is mij niet helemaal duidelijk. Dingen die we uitgelicht hebben heb je gekleurd met 
een kleine conclusie erachter en dan?  
onderzoeker: dan is het inderdaad aan de organisatie om er iets mee te doen. Dit is puur om het in 



kaart te brengen en inzicht te brengen in risio en gezondheid. Methode stopt bij het inzichtelijk 
maken. Er is mogelijkheid om maatregelen toe te kennen, maar opvolging van maatregelen zit niet in 
de methode.  
Controller: wat levert dit nu op, een individuele sessie en gezamenlijke sessie om onze risico en 
gezondheid factoren die wij zien op 1 lijn te brengen. Eigenlijk is het een ;ja, hoe kan ik dat het beste 
omschrijven, brainstrom sessie ‘ om ons op 1 lijn te krijgen nou hier moeten we aan werken. Is het 
dan echt een tool of een dashboard, dat, dat, voel ik niet echt. Dashboard zie ik als veel kleurtjes en 
sturingsmechanismes en dat soort dingen. Maar qua gesprek wel geholpen heeft om iedereen op 1 
lijn te krijgen, maar uiteindelijk of we hier iets tastbaars aan hebben, dat vraag ik me af.  
Onderzoeker: zou je denken dit is iets wat jullie zullen blijven gebruiken in de toekomst?  
controller: (.) ik denk het wel, maar dan met name risico. Zijn zelf al bezig met analyse te maken.  
Voor mij niet te zeggen of dit dan de juiste vorm is. Ik denk dat goed is om dit incidenteel te doen. 
Maar of het structureel oplossing biedt, durf ik niet te zeggen, maar denk het niet. Ik denk dat je dan 
wat meer de inhoud op wil gaan en op project niveau wil sturen en op centraal niveau wat 
incidenteler  

 

Onderzoeker: in hoeverre denk je dat het meespeelt dat de organisatie pas sinds 1 jaar met portfolio 
werkt?  
controller: ik denk dat het misschien ook kan helpen. Omdat je nu in aftastende fase van wat gaan 
we wel doen, wat gaat er goed wat gaat er slecht. (.) Ik denk dat het juist daarin kan helpen dat je 
startende bent om even die helikopter view te pakken. He hoe staan we ervoor hoe scoren we op 
bepaalde dingen. Denk dat het daar wel goed in kan helpen juist. (.) maar wat ik zeg, of het 
structureel nodig is, zie het meer als incidentele interventie. Of net hoe je het noemt.  
Onderzoeker: en periodiek meer op project niveau begrijp ik dan? 
controller: ja, ik denk dat dan mijn voorkeur heeft en de diepte in te gaan per project. (.) in deze 
portefeuille zitten meerdere gebieden. Wat nog wel goed zou zijn is om dit te splitsen voor de 2 
deelgebieden in de portefeuille. Daar ook bepalen hoe gezondheid zit en risico. Dat zou denk ik nog 
wel een goede toepasbare zijn. Alleen.. Dan kan je meteen rapporteren aan de opdrachtgever, dit is 
natuurlijk per portefeuille anders. Nu pakken we het heel hoog over maar het andere onderdeel 
heeft andere focuspunten. Dan kan het nog wat toepasbaarder worden voor ons.  
 
Onderzoeker: oke, zijn er nog andere punten waar je feedback op wil geven?  
Controller: poeh (.) qua tijdsbesteding denk ik wel goed. 3x een uurtje, denk dat dat wel prima is. 
Denk dat gezamenlijke sessie liever live doet ipv teams, zodat je iets meer interactie krijgt. Zal het 
ook wel iets langer duren. (gelach) Maar dan denk ik dat je meer tot de kern komt. Nu is het vaak dat 
1 of 2 de mening vormen en anderen stil zijn. Vind dit wel de 3 uur investering waard.   
voor nu wel prima, afhankelijk van wat we ermee gaan doen of de investering goed is geweest. Goed 
om de mening van anderen gehoord te hebben. Dat vind ik de 3 uur investering wel waard.  
Onderzoeker: nog andere dingen die je kwijt wil? 
controller: nee, denk het niet.  
Onderzoeker: bedankt voor je tijd.  



Appendix 13 Coding result 



Vraag Geïnterviewde Tekstfragment In Vivo coderen Axiaal coderen 
PMO ik moet eerlijk zeggen niet weet hoe ik deze methode kan 

toevoegen in mijn huidige werk. Dat heeft meer te maken met dat 
het zo groot is, met al die stappen die hierbij horen, dat (.) ik hem 
niet kan matchen met mijn werk momenteel. 

niet weet hoe ik deze methode kan 
toevoegen in mijn huidige werk

Onduidelijkheid

PMO maar ja.. ik (.) nee, ik weet niet, ik vind hem lastig te (.) plotten. ik weet niet Onduidelijkheid
Controller Nou, het heeft weinig met cijfertjes te maken en ik ben er 

voornamelijk voor het cijfer gedeelte. Voor mij denk ik beperkt 
bruikbaar, 

Voor mij denk ik beperkt bruikbaar Gedeeltelijk bruikbaar

Controller maar ik denk voor het overall overzicht, in de portefeuille is het wel 
(.) 

ik denk voor het overall overzicht Overall toepasbaarheid

Controller Voor mij niet langzamer, maar ook niet sneller, wat minder mee 
van doen.

wat minder mee van doen Geen impact snelheid

PPM dat is een moeilijke vraag. …. sneller taken uitvoeren, die zie ik niet 
helemaal. 

sneller taken uitvoeren, die zie ik niet 
helemaal. 

Geen impact snelheid

PPM dan is dat doordat duidelijk wordt waar de problemen zich 
bevinden. (.) Maar die moeten eerst opgelost worden voor we de 
taken sneller uit kunnen voeren.

duidelijk wordt waar de problemen zich 
bevinden

Output zorgt voor versnelling

Opdrachtgever ik heb wel meer inzichten gekregen, maar, dus dat zal uiteindelijk 
natuurlijk wel leiden dat je je taken waarschijnlijk sneller uit zou 
kunnen voeren, maar nee, ik heb niet het gevoel dat het daaraan 
rechtstreeks heeft bijgedragen, nee. 

nee, ik heb niet het gevoel dat het 
daaraan rechtstreeks heeft bijgedragen

Geen impact snelheid

Opdrachtgever ja precies. ja precies. Output zorgt voor versnelling
PMO ook hier heb ik serieus geen idee van geen idee van Onduidelijkheid
PMO als maatregelen zoals de governanace er gaan komen, mensen in 

gaan zien dat het doorgeven van voortgangsbewaking belangrijk 
word. Ja dan dan zal het werk een stuk simpeler zijn, 

Ja dan dan zal het werk een stuk 
simpeler zijn, 

Output zorgt voor versimpeling

PMO Het zal waarschijnlijk wel versnellen als de risico’s er zijn van 
governance, en dat het MT zijn beslissingen neemt, en 
projectleider inziet dat voortgang (.) projecten doorgeven dat 
noodzaak is en dat ze daar verantwoordelijk voor zijn, zou het onze 
prestaties vereenvoudigen en enorm versnellen.

zou het onze prestaties vereenvoudigen 
en enorm versnellen.

Output zorgt voor betere 
werkprestaties

Controller Dus ik denk dat je werkprestaties wel (.) verbeter (,) omdat je 
sneller de oplossing, pijnpunten kan benadrukken. 

sneller de oplossing, pijnpunten kan 
benadrukken. 

Output zorgt voor betere 
werkprestaties

Controller misschien dat er wel 1 of 2 factoren die met finance te maken 
hebben.

1 of 2 factoren die met finance te maken 
hebben.

Gedeeltelijk bruikbaar

1 
(Snelheid)

2 
(Werkprestaties)



PPM ik denk doordat je de, de, de mindere kanten naar boven haalt, 
waar het misgaat, ja dan komt je automatisch bij hoe kan ik dat dan 
oplossen. 

de mindere kanten naar boven haalt Inzicht pijnpunten

PPM Dus dat is denk ik hoe deze methode je werkprestaties verbeterd is 
door op een objectieve manier die dingen eruit gehaald worden, 
die niet lekker lopen. 

op een objectieve manier die dingen 
eruit gehaald worden, die niet lekker 
lopen. 

Objectiviteit

PPM we hebben natuurlijk net deze pijnpunten naar boven gehaald. Ik 
vind dat we dat nu op moeten gaan pakken, en daarmee kun je 
werkprestaties verbeteren. 

Ik vind dat we dat nu op moeten gaan 
pakken

Output zorgt voor betere 
werkprestaties

PPM Ik vind niet dat nu mijn werkprestaties al verbeterd zijn. niet dat nu mijn werkprestaties al 
verbeterd zijn

Geen impact werkprestaties

Opdrachtgever of dat nou direct gevolgen  heeft voor mijn werkprestaties, dat 
weet ik eigenlijk niet

dat weet ik eigenlijk niet Onduidelijkheid

Opdrachtgever Als die maatregelen genomen zijn en iedereen houdt zich daaraan, 
dan gaat dat zeker verbetering opleveren

dan gaat dat zeker verbetering 
opleveren

Output zorgt voor betere 
werkprestaties

PMO maar ik kan deze vragen niet beantwoorden. Ik vind het super 
lastig om hier iets met mijn werk mee te kunnen doen

ik kan deze vragen niet beantwoorden Onduidelijkheid

Controller Dus ik denk dat de productiviteit wel verhoogt als je allemaal 
hetzelfde beeld hebt, methode en werkwijze hebt. 

allemaal hetzelfde beeld hebt, methode 
en werkwijze hebt. 

Methodiek

PPM doordat natuurlijk duidelijk is waar het niet goed loopt, kan je ook 
daarop inspelen en daarmee productiviteit verhogen.

duidelijk is waar het niet goed loopt Inzicht pijnpunten

PPM Hoe verhoogt deze methode productiviteit, doordat we nu toch 
ook weer bespreken met elkaar, blijft het wat meer in de picture

blijft het wat meer in de picture Draagvlak project portfolio

Opdrachtgever het heeft geen effect. geen effect Geen impact productiviteit
PMO hangt er vanaf hoe en waar we mee verder gaan denk ik. hoe en waar we mee verder gaan denk 

ik.
Draagvlak project portfolio

PMO Vooral richting het bestuur, (.) waardoor de eye opener is, die 
vanuit bestuur naar beneden (,) de eye opener kan gaan geven zeg 
maar. En dan hoop ik inderdaad dat een aantal risico’s gaan 
verminderen. 

de eye opener kan gaan geven Draagvlak project portfolio

Controller (PC) . Je benoemt de pijnpunten eerder en je krijgt er denk ik eerder 
antwoord op, op de vragen die er echt spelen. dus ik denk dat het 
wel effectiviteit teweeg brengt.

benoemt de pijnpunten eerder Inzicht pijnpunten

Controller Daar is het misschien net te globaal voor om daar (.) 100% 
effectiever voor mijn eigen werkzaamheden te worden.

Daar is het misschien net te globaal voor Gedeeltelijk bruikbaar

PPM Het maakt (.) zichtbaar waar het niet goed loopt, dat is wat deze 
methode doet, en dat verhoogt niet de effectiviteit

zichtbaar waar het niet goed loopt, Inzicht pijnpunten

3 
(Productiviteit)

4 
(Effectiviteit)



PPM maar dat is aan ons om dat dan op te pakken en daarmee kan je je 
effectiviteit verhogen. 

dat is aan ons om dat dan op te pakken Output verhoogt productiviteit

Opdrachtgever 
(CP)

Als het goed is en de maatregelen werken en we (.) passen de 
methodiek toe, dan wordt, wordt al het werk wat in het project 
portfolio of daar omheen plaatsvindt effectiever, dus dat is direct, 
denk ik.

wordt al het werk wat in het project 
portfolio of daar omheen plaatsvindt 
effectiever

Output vergroot effectiviteit

PMO als het daadwerkelijk (.) geaccepteerd wordt, dan hebben wij 
mandaat en draagkracht naar bestuur, waardoor we dit 
makkelijker de organisatie in krijgen

mandaat en draagkracht naar bestuur Draagvlak project portfolio

Controller gemakkelijker, kom ik denk ik weer uit dat je toch weer het punt 
van sneller de pijnpunten zien en toch wel snel naar de kern gaat 
van daar moeten we aan werken.

sneller de pijnpunten zien Inzicht pijnpunten

Controller Een rapportage opstellen wordt niet ineens een heel stuk 
makkelijker

wordt niet ineens stuk makkelijker Geen impact 

PPM maar nu staat het op papier en komt het ook uit andere mensen staat op papier Inzicht pijnpunten
PPM Het maakt het tastbaarder en daardoor voor mij ook makkelijker maakt tastbaarder Inzicht pijnpunten
PPM Maar wat mooi is, vanuit mijzelf gezien, ik noem deze punten 

iedere keer, maar ben het steeds alleen, nu komt het ook uit 
andere en is ook een opdrachtgever betrokken geweest. 

nu komt het ook uit andere Draagvlak project portfolio

Opdrachtgever door dat inzichtelijk te maken, te weten waar de problemen zitten inzichtelijk maken Inzicht pijnpunten

Opdrachtgever en daar uiteindelijk acties op te nemen, wordt het werk wel 
makkelijker

daar acties op te nemen Output maakt het gemakkelijker

PMO dat weet ik niet weet ik niet Onduidelijkheid
PMO Als wij een achterban hebben (.) kan deze methode eye opener 

kunnen zijn bij bestuur bijvoorbeeld,
kan eye opener zijn bij bestuur Draagvlak project portfolio

Controller voor mij financieel inhoudelijk is het iets minder relevant. financieel minder relevant Gedeeltelijk bruikbaar
Controller Maar voor de totale breedte, om te kijken waar zitten de risico’s (.) 

voor de financiële componenten die er wel in zitten. Ik denk dat dit 
daar (.) wel nuttig voor is. 

totale breedte wel nuttig Overall toepasbaarheid

PPM maar dat nut merk je pas over een jaar nut pas over een jaar Toekomstig nut
PPM alleen er zijn best wel  een aantal punten uit gekomen die we op 

moeten pakken, als we dat niet doen dan is deze methode niet heel 
nuttig.

punten die we moeten oppakken Output maakt het nuttig

Opdrachtgever ja voor mijn eigen werk, nou, (.) niet voor mij niet Geen impact nuttig
Opdrachtgever opdrachtgever van die projecten is echt maar een inieminie stukje 

van mijn werk.
inieminie stukje van mijn werk Gedeeltelijk bruikbaar
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PMO überhaupt het hele dashboard vullen, welke vragen je moet stellen 
en dat soort dingen

dashboard vullen en welke vragen 
stellen 

Ervaring methode

PMO Misschien is het relatief makkelijk, maar dat het allemaal wel tijd 
kost om het te organiseren en en voor mekaar te krijgen

relatief makkelijk, maar wel tijd kost Tijdsinvestering

Controller sommige dingen wel lastig te interpreteren en misschien iets te 
dubbelop, te breed of niet van toepassing

dubbelop, breed of niet van toepassing Interpretatie factoren

Controller Misschien 2 factoren toch niet samen hadden gekund. 2 factoren samen hadden gekund Interpretatie factoren
PPM Het is heel toegankelijk en logisch, je kan heel makkelijk voor jezelf 

ook (.) die stappen zetten.
toegankelijk en logisch Toegankelijk

PPM Wat (.) natuurlijk moeilijkste is he, zijn die criteria, dat blijft moeilijk moeilijkste zijn die criteria Interpretatie factoren

Opdrachtgever daar kan ik geen uitspraak over doen geen uitspraak over doen Geen mening
Opdrachtgever sommige vond ik echt (.) heel, dacht ik oh ja natuurlijk . maar bij 

sommige dacht ik ook echt, ook als jij  het uitlegde, dan wist ik nog 
niet wat er nou precies bedoeld werd

dan wist ik nog niet wat er nou precies 
bedoeld werd

Interpretatie factoren

Opdrachtgever Ik denk dat als ik me erin zou verdiepen dat ik het makkelijk zou 
kunnen leren, maar dat heb ik niet gedaan

verdiepen ik makkeljk zou kunnen leren Tijdsinvestering

PMO ik hoop dat door inzichtelijk te krijgen van welke risico’s we hebben 
als we op bepaalde dingen gewoon niet en go krijgen of niet 
ingeregeld is,

inzichtelijk te krijgen welke risico's te 
hebben

Inzicht pijnpunten

PMO  (.) dat dit een eye opener zou kunnen zijn om (.) ons te kunnen 
laten doen wat we willen. 

eye opener zou kunnen zijn Draagvlak project portfolio

PMO Dus ja, (.) gemakkelijk denk ik niet heeft te maken met bestuur en 
MT

te maken met bestuur en MT Draagvlak project portfolio

Controller De hele methode is te omvangrijk maar als je er echt iets van maakt 
wat je praktisch toepasbaar kan maken, kan je er zeker van maken 
om te laten doen wat je wil.

hele methode te omvangrijk, maar echt 
iets van maakt wat praktisch toepasbaar 
is

Praktisch toepasbaar maken

PPM Ik vind het lastig om te beantwoorden hoe gemakkelijk het is om 
de methode daar daarvoor te laten werken

lastig om te beantwoorden Geen mening

PPM Want ik zie de de pijnpunten heel (.)makkelijk weergegeven, dat 
vind ik makkelijk

pijnpunten makkelijk weergegeven Inzicht pijnpunten

Opdrachtgever oh, daar kan ik geen antwoord op geven. Weet ik niet. weet ik niet Geen mening
Opdrachtgever Ik ben verantwoordelijk voor voor een deeltje van de projecten in 

dat project portfolio, (.) maar voor het project portfolio zelf niet, 
dus, (.) 

verantwoordelijk voor deeltje projecten 
in portfolio

Geen mening
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PMO je hield ons goed op de hoogte met de documenten en tijd vrij 
maken voor de afspraken was van tevoren al geregeld door 
manager PP

goed op de hoogte met documenten en 
tijd vrij maken

Informatievoorziening

PMO Maar wat ik nu bij deze conclusie en vragen zie, heb ik niet 
helemaal goed de methode of theorie begrepen wat er werd 
bedoeld met deze methode

heb ik methode niet helemaal goed 
begrepen

Onduidelijkheid

Controller Kick off vond ik meer een introductie en prima van zo gaan we het 
doen, die spreekt redelijk voor zich

kick off introductie, spreekt voor zich Kick-off

Controller De individuele sessie (.) duidelijk dat je gewoon alle vragen 
doorloopt en wat je daar per vraag kan invoeren.

individuele sessie alle vragen doorlopen 
en per vraag invoeren 

Individuele interviews

PPM Ik vind het dashboard heel fijn, wat ik al zei, het zijn cijfertjes, kort 
maar krachtig, meteen direct duidelijk waar het hem schort

dashboard fijn met cijfertjes Dashboard

PPM Kick off sessie gaf ik al eerder aan, dat is fijn zodat je die 
betrokkenheid daarmee hebt. 

kick off fijn zodat je betrokkenheid hebt Kick-off

PPM Ik denk dat de individuele interviews waren ook duidelijk, daar had 
je soms dat het even zoeken was, wat bedoelen we hier nou, maar 
in principe kwamen we daar allemaal uit. 

individuele interviews waren ook 
duidelijk

Individuele interviews

PPM ik denk wat het minst duidelijk en begrijpelijk was was de plenaire 
sessie. Dat kwam vooral omdat, (.) dat hoorde ik ook anderen 
zeggen, er zat wat tijd tussen de individuele sessie en plenaire 
sessie. 

plenaire sessie minst duidelijk, wat tijd 
tussen individuele sessie en plenaire 
sessie

Plenaire sessie

Opdrachtgever Sommige onderdelen bleven nog van, oh oke, waar moet je 
allemaal aan denken

sommige onderdelen bleven waar moet 
je aan denken 

Interpretatie factoren

PMO Het is een methode en die werk je af van A t/m Z en volgens mij zit 
daar weinig afwijken in 

A t/m Z methode afwerken Methodiek

Controller als je dingen die je niet echt relevant vindt wel scoort, maar 
uiteindelijk niet uitlicht

niet echt relevant vindt wel scoort, maar 
uiteindelijk niet uitlicht

Scoren factoren

Controller Uitlichten maakt het wel flexibel. Uitlichten Scoren factoren
PPM weet ik niet, zou ik niet goed kunnen beantwoorden weet ik niet Geen mening
Opdrachtgever nou het feit dat je dit met ons allemaal hebt kunnen doen dat je dit met ons hebt kunnen doen Toegankelijk
Opdrachtgever onafhankelijk hoe goed je voorbereid bent of ingevoerd bent in de 

materie de methode wel werkte.
onafhankelijk hoe goed je voorbereid 
bent

Toegankelijk

PMO denk dat het stiekem nog best wel tijd en moeite kost om behendig 
in te worden. Hoe zeg je dat, het is een normale verdeling, in het 
begin kost het meer tijd en daarna wat minder

begin kost het meer tijd, daarna minder Tijdsinvestering

Controller ik denk dat wanneer je een goed beeld hebt bij alle 
vragen/factoren. Dat je er wel behendig in kan worden. 

goed beeld hebt bij alle vragen/factoren Interpretatie factoren
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PPM Een gedeelte zoals net besproken staat vast, dan denk ik als je dit 
een paar keer doet het op een gegeven moment wel in je systeem 
te hebben en doorhebt en denk he

paar keer doet, op een gegeven 
moment in je systeem hebt. 

Tijdsinvestering

PPM dat het oordeel en belang of kans en effect, die vond ik soms lastig. 
En wat ik me dan afvraag, gaat dit makkelijker worden in de 
toekomst?

oordeel, belang, kans en effect vond ik 
soms lastig

Interpretatie factoren

Opdrachtgever Nou ik denk dat als je het regelmatig doet je er heel vaardig in kunt 
worden

als je het regelmatig doet Tijdsinvestering

PMO Alles moet je eerst inwerken en doen en dan moet het op een 
gegeven moment een stuk makkelijker gaan

eerst inwerken en doen, op een 
gegeven moment stuk makkelijker

Tijdsinvestering

Controller (.) ja als je de vraagstelling bij elke vraag begrijpt is dat ook 
gebruiksvriendelijk

vraagstelling begrijpt Interpretatie factoren

Controller Wel veel verschillende benaderingen. Dat is de enige nuance in de 
vraagstelling in de factor. Meteen duidelijk maken wat er bedoelt 
wordt. 

veel verschillende benaderingen Interpretatie factoren

Controller Zeker omdat je niet weet in welke organisatie je zit. Voor de ene is 
het die benaderen beter dan andere

welke organisatie Praktisch toepasbaar maken

PPM Als je de methode dan een aantal keer hebt gedaan en je zit in een 
flow en gaat omhoog bent aan het stijgen, dat (.) je dan ook meer 
vertrouwelijk met elkaar bent door open durven te zijn en dan 
kunnen we hem zelf oppakken

methode aantal keer hebt gedaan Tijdsinvestering

Opdrachtgever nou daar kan ik je echt geen antwoord op geven, dat weet ik 
gewoon niet

weet ik gewoon niet Geen mening
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