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Abstract 

Project Portfolio Management (PPM) wordt binnen organisaties gebruikt om de beperkte resources 

optimaal in te zetten door het kiezen van de projecten die: 1) maximale toegevoegde waarde 

leveren, 2) bijdragen aan balans in de project portfolio en 3) aansluiten bij de strategie van de 

organisatie. Business Analytics (BA) projecten maken doorgaans geen deel uit van project portfolio’s 

en dit heeft een negatief effect op het behalen van het gewenste concurrentievoordeel. Het is 

daarom de vraag hoe, in het kader van PPM, de performance van BA projecten binnen een project 

portfolio beoordeeld kan worden. Dit is onderzocht via literatuuronderzoek en een embedded 

multiple-case studie bij drie organisaties. Vanwege het gebruik van data blijken BA projecten 

complexe en vaak onzekere projecten. Voor PPM van deze projecten worden veel gebruikte PPM 

doelen nagestreefd. Hierbij worden de doelen die meer op de individuele projecten zijn gericht 

explicieter nagestreefd dan de doelen die op de optimale set zijn gericht. Gezien de voorkeur voor 

de agile way of working bij BA projecten, is het zinvol om voor BA projecten een hiermee 

geïntegreerde PPM aanpak te gebruiken met voldoende aandacht voor de optimale set. Er moet 

verder uitgezocht worden hoe dat het beste gerealiseerd kan worden. 

 

Sleutelbegrippen 

Project Portfolio Management, Business Analytics projecten, business value, balans, strategic fit  
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Samenvatting 

 

Project Portfolio Management (PPM) wordt binnen organisaties gebruikt om de beperkte resources 

optimaal in te zetten door het kiezen van de juiste projecten. Dit zijn die projecten die: 1) maximale 

toegevoegde waarde leveren, 2) bijdragen aan balans in de project portfolio en 3) aansluiten bij de 

strategie van de organisatie. Mede doordat er steeds meer data verzameld wordt, worden er steeds 

meer business analytics (BA) projecten uitgevoerd, projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van 

data om betere, meer op feiten gebaseerde, business beslissingen te nemen. BA projecten maken 

doorgaans geen deel uit van project portfolio’s. Dit heeft een negatief effect op het behalen van het 

gewenste concurrentievoordeel. Op basis van de literatuur wordt niet duidelijk hoe PPM voor BA 

projecten toegepast kan worden. Het is de vraag hoe, in het kader van PPM, de performance van BA 

projecten binnen een project portfolio beoordeeld kan worden. 

Door middel van literatuuronderzoek is uitgezocht waarin BA projecten anders zijn dan andere 

projecten en hoe PPM in het algemeen wordt toegepast, welke doelen worden gesteld en hoe die 

worden geëvalueerd. Vervolgens is een embedded multiple-case studie opgezet om na te gaan hoe 

PPM bij BA projecten wordt toegepast. Hiervoor zijn bij drie organisaties elk twee interviews 

uitgevoerd, één vanuit de invalshoek PPM en één vanuit de invalshoek BA projecten. De case 

bestond uit enkele BA projecten binnen een project portfolio. Als concreet voorbeeld is binnen het 

onderzoek gekeken of een risico – business waarde bubble plot voor BA projecten een geschikt 

hulpmiddel is bij PPM. 

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat kenmerkend voor BA projecten is, dat ze gebruik maken van 

data om kennis uit af te leiden en dat ze een innovatief karakter hebben. De BA projecten zijn qua 

organisatie en afstemming nog erg in ontwikkeling en er wordt vaak geen expliciete projectaanpak 

gebruikt. Verder blijkt kenmerkend voor PPM te zijn dat wordt gezocht naar de optimale set van 

projecten. Hierbij zijn veel gebruikte doelen voor PPM: 1a) maximaliseren van gemiddeld project 

succes, 1b)  synergie van de projecten, 2) strategic fit en 3) balans van de project portfolio. Er 

bestaan veel verschillende methoden om te bepalen of aan die doelen wordt voldaan. Hierbij is 

steeds het vertalen van de doelen in operationele meetwaarden in hoge mate organisatie specifiek. 

De drie cases binnen de case studie hebben sterk verschillende kenmerken. De aard van het business 

proces varieert van identiteitsproces, prioriteitsproces tot een verplicht proces. De innovativiteit 

varieert van laag tot hoog en het gaat in twee gevallen om een portfolio op organisatieniveau en in 

één geval om een portfolio voor een organisatieonderdeel. In alle gevallen wordt de agile way of 

working gebruikt voor de BA projecten maar de aanpak varieert van ongestructureerd tot 

gestructureerd. 

In aanvulling op het literatuuronderzoek blijkt uit het empirisch onderzoek dat de innovativiteit van 

BA projecten varieert van laag tot hoog. BA projecten worden altijd als complexe projecten gezien 

en er is een sterke voorkeur voor de agile way of working. In de praktijk blijken de hierboven 

genoemde veel gebruikte doelen voor PPM nagestreefd te worden. Hierbij worden de doelen die 

meer op de individuele projecten zijn gericht (1a en 2) explicieter nagestreefd dan de doelen die op 

de optimale set zijn gericht (1b en 3).  

Om de PPM doelen te evalueren worden bij portfolio’s met BA projecten agile methoden gebruikt 

zoals de Quarterly Business Review. Voor innovatieve BA projecten zijn met name strategic buckets 

en stage gates van belang om met de onzekerheid om te gaan. Ook een risico – business waarde 

bubble plot is voor BA projecten een nuttig hulpmiddel om maximale waarde te kunnen genereren 

terwijl de risico’s acceptabel blijven.  

De BA projecten zelf hebben ook doelen, maar die blijken in de praktijk niet altijd direct gerelateerd 

aan de doelen van de portfolio. De KPI’s blijken organisatie specifiek, zoals al uit de literatuur bleek. 
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Voor het bepalen van deze operationele meetwaarden worden veelal gegevens uit bestaande 

systemen gebruikt. 

De conclusie van dit onderzoek is dat het zinvol is om voor BA projecten een met de agile way of 

working geïntegreerde PPM aanpak te gebruiken met voldoende aandacht voor de optimale set. Er 

moet verder uitgezocht worden hoe dat het beste gerealiseerd kan worden en er zijn proposities 

opgesteld hiervoor, die in verder onderzoek getoetst kunnen worden. 
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Summary 

 

Project Portfolio Management (PPM) is used within organizations to make the best use of limited 

resources by choosing the right projects. These are those projects that: 1) provide maximum added 

value, 2) contribute to balance in the project portfolio, and 3) align with the organization's strategy. 

Partly because more and more data is being collected, more and more business analytics (BA) 

projects are being carried out, projects that use data to make better, more fact-based, business 

decisions. BA projects are usually not part of project portfolios. This has a negative impact on 

achieving the desired competitive advantage. Based on the literature it is not clear how PPM can be 

applied to BA projects. The question is how, in the context of PPM, the performance of BA projects 

within a project portfolio can be assessed. 

Through a literature review is figured out how BA projects are different from other projects and how 

PPM is applied in general, what goals are set and how they are evaluated. Subsequently, an 

embedded multiple-case study was set up to examine how PPM is applied to BA projects. For this 

purpose, two interviews were conducted at three organizations each, one from the PPM perspective 

and one from the BA projects perspective. The case consisted of several BA projects within a project 

portfolio. As a concrete example, the research examined whether a risk - business value bubble plot 

for BA projects is a suitable tool for PPM. 

The literature review showed that BA projects are characterized by the use of data to derive 

knowledge and by their innovative nature. In terms of organization and coordination, BA projects 

are still very much in development and often no explicit project approach is used. Also a 

characteristic of PPM is the search for the optimal set of projects. Common goals for PPM are: 1a) 

maximizing average project success, 1b) synergy of the projects, 2) strategic fit and 3) balance of the 

project portfolio. There are many different methods to determine whether these goals are being 

met. The translation of these goals into operational metrics is highly organization-specific. 

The three cases within the case study have very different characteristics. The nature of the business 

process varies from identity process, priority process to a mandatory process. The innovativeness 

varies from low to high and two cases involve an organization-level portfolio and one involves a 

portfolio for an organizational unit. In all cases the agile way of working is used for the BA projects 

but the approach varies from unstructured to structured. 

In addition to the literature review, the empirical research shows that the innovativeness of BA 

projects ranges from low to high. BA projects are always seen as complex projects and there is a 

strong preference for the agile way of working. In practice, the commonly used goals for PPM listed 

above appear to be pursued. The goals that are more focused on the individual projects (1a and 2) 

are pursued more explicitly than the goals that are focused on the optimal set (1b and 3).  

To evaluate the PPM goals, portfolios with BA projects use agile methods such as the Quarterly 

Business Review. For innovative BA projects, strategic buckets and stage gates are particularly 

important to deal with uncertainty. Also a risk - business value bubble plot is a useful tool for BA 

projects to be able to generate maximum value while keeping the risks acceptable. 

The BA projects themselves also have goals, but in practice these do not always appear to be directly 

related to the goals of the portfolio. The KPI's turn out to be organization specific, as was already 

found in the literature. To determine these operational metrics, data from existing systems is mostly 

used. 

The conclusion of this research is that it makes sense to use a PPM approach integrated with the 

agile way of working for BA projects with sufficient attention to the optimal set. Further research is 

needed on how this can best be realized and propositions have been formulated for this purpose, 

which can be tested in further research .  
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1. Introductie  

1.1. Aanleiding 
Via nieuwe technologieën wordt tegenwoordig steeds meer data verzameld (Côrte-Real, Ruivo, & 

Oliveira, 2020). Het daaruit halen van business relevante informatie is nu een belangrijke succes 

factor voor organisaties en organisaties proberen op die manier concurrentievoordeel te behalen 

(Larson, 2018; LaValle, Lesser, Shockley, Hopkins, & Kruschwitz, 2011; Seddon, Constantinidis, 

Tamm, & Dod, 2017). Ze bedrijven business analytics (BA), dat is het gebruik maken van data om 

betere, meer op feiten gebaseerde, business beslissingen te nemen (Seddon et al., 2017). BA wordt 

hierbij vaak gezien als de opvolger van business intelligence (BI), waarbij de nadruk nog ligt op het 

beschikbaar maken van data, terwijl bij BA vaak algoritmes (zoals machine learning en neurale 

netwerken) worden gebruikt om informatie uit de data af te leiden (Watson, 2014). Hierbij worden 

meestal grote hoeveelheden data geanalyseerd uit verschillende bronnen (Kabanda, 2020).  

Gezien de toenemende aandacht voor BA worden steeds meer BA projecten uitgevoerd. Projecten 

zijn binnen organisaties het middel om de strategie om te zetten in uitvoering (Bucero, 2018). 

Organisaties beschikken daarvoor over beperkte middelen en om die optimaal in te zetten wordt 

project portfolio management (PPM) toegepast. PPM richt zich op de keuze van de juiste projecten 

en op het toewijzen van de resources daaraan (Robert G Cooper, Edgett, & Kleinschmidt, 1997). De 

juiste projecten zijn die projecten die: 

1) maximale toegevoegde waarde leveren,  

2) bijdragen aan balans in de project portfolio en  

3) aansluiten bij de strategie van de organisatie (Robert Gravlin Cooper, Edgett, & Kleinschmidt, 

2001; Kock & Gemünden, 2021).  

Hierbij gaat het niet alleen om de initiële keuze van projecten, maar ook om de voortdurende 

coördinatie en controle van de portfolio (Kock & Gemünden, 2021; Sanchez & Robert, 2010). 

1.2. Probleemstelling 
BA projecten maken doorgaans geen deel uit van project portfolio’s en keuzes hiervoor worden 

nauwelijks gemaakt op basis van de organisatiestrategie en de verwachte resultaten (Larson, 2018). 

Dit heeft een negatief effect op het behalen van het gewenste concurrentievoordeel (Larson, 2018). 

De afstemming van BA met de doelen van de organisatie is immers een kritische succes factor voor 

het realiseren van business waarde met BA (Paradza & Daramola, 2021). Om succesvol te zijn met 

BA, moeten organisaties minder aandacht besteden aan het ontwikkelen van complexe modellen 

maar meer aandacht besteden aan het integreren van de resultaten binnen de organisatie (Kayser, 

Nehrke, & Zubovic, 2018). Door middel van PPM kunnen organisaties de juiste BA projecten 

(paragraaf 1.1) selecteren, waarmee de business performance van de BA projecten vergroot kan 

worden.  

Hiervoor bestaan veel verschillende PPM methoden (Oh, Yang, & Lee, 2012). Een concreet voorbeeld 

is een zogenaamde bubble diagram (figuur 1). Dit is een populair hulpmiddel bij PPM om snel 

overzicht te krijgen van de balans in de portfolio op basis van drie dimensies van de projecten 

(Bucero, 2018). In figuur 1 geeft de grootte van de bubble de geschatte projectkosten weer, staat op 

de x-as de verwachte business waarde en op de y-as het project risico (Bucero, 2018). Op basis 

hiervan kan onder andere gekeken worden hoe de projecten met een hoog risico en een lage 

business waarde vermeden kunnen worden. 
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Figuur 1 – Risico – business waarde portfolio bubble diagram, overgenomen uit (Bucero, 2018) 

 

Voor wat betreft de toepassing van PPM bij een project portfolio die BA projecten bevat, is in de 

literatuur slechts één publicatie gevonden. In deze publicatie is een PPM aanpak uitgewerkt binnen 

één organisatie en zonder operationele meetwaarden (Andrén & Meddeb, 2021). Op basis van de 

literatuur wordt dan ook niet duidelijk hoe in de praktijk PPM voor BA projecten toegepast kan 

worden.  

1.3. Onderzoeksvraag 
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe PPM bij BA projecten toegepast kan 

worden. Het gaat er daarbij om wat wordt nagestreefd door middel van PPM, hoe dat wordt 

nagestreefd en hoe uiteindelijk wordt bepaald of aan de gestelde doelen wordt voldaan. De 

onderzoeksvraag is daarom: 

Hoe kan, in het kader van project portfolio management, de performance van BA projecten binnen 

een project portfolio worden beoordeeld? 

Aangezien dit over BA projecten gaat, is het eerst van belang om uit te zoeken waarin BA projecten 

anders zijn dan andere projecten. Ook is het de vraag hoe PPM in het algemeen wordt toegepast, 

dus welke doelen worden gesteld en hoe die worden geëvalueerd. Vervolgens is het relevant om te 

weten hoe dit bij BA projecten gaat. Om dit tastbaar te maken, wordt ook gekeken of het hierboven 

genoemde voorbeeld, de risico – business waarde bubble plot (figuur 1), voor BA projecten een 

geschikt hulpmiddel is. Hiervoor worden de volgende deelvragen uitgewerkt: 

1) Wat is specifiek aan BA projecten in vergelijking met andere projecten? 

2) Hoe wordt voor een project portfolio bepaald of aan de doelen van die portfolio wordt voldaan? 

3) Hoe worden voor BA projecten binnen een project portfolio performance criteria en 

operationele meetwaarden bepaald? 

4) In hoeverre is de risico – business waarde bubble diagram (figuur 1) een geschikt hulpmiddel 

voor PPM voor BA projecten? 

1.4. Relevantie  
Mikalef (2020) geeft in zijn research agenda aan dat organisaties hun verwachte performance 

uitkomsten en de associatie met de strategische doelen moeten evalueren en, als gevolg daarvan, 

gepaste KPI’s moeten ontwikkelen. Daarnaast bestaan er nog veel vragen over hoe waarde wordt 

gecreëerd via BA (Surbakti, Wang, Indulska, & Sadiq, 2020). Daarbij wordt de performance vaak 

gemeten via subjectieve waarnemingen terwijl objectieve meetwaarden veel idealer zijn (Côrte-Real 

et al., 2020). Dit onderzoek draagt bij aan de kennis op het gebied van de performance indicatoren 

voor BA projecten en de objectivering van de meetwaarden. 
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Doordat BA projecten een hoge mate van onzekerheid kennen, kunnen de verwachte resultaten aan 

het begin van een project moeilijk worden ingeschat (Aho, Sievi-Korte, Kilamo, Yaman, & Mikkonen, 

2020; Kayser et al., 2018). Voor organisaties draagt dit onderzoek bij aan het beter kunnen 

beoordelen van hun BA projecten. Dit maakt het mogelijk om tijdens de looptijd van de projecten de 

meest kansrijke projecten te identificeren en de beperkte resources op die projecten in te zetten, 

om daarmee de bijdrage van de BA projecten aan het resultaat van de organisatie te vergroten. 

1.5. Onderzoeksaanpak 
De deelvragen 1 en 2 worden beantwoord via literatuuronderzoek (hoofdstuk 2). Ook wordt voor 

deelvraag 4 in het literatuuronderzoek uitgezocht hoe de business waarde en het project risico voor 

BA projecten bepaald kunnen worden. Zoals in paragraaf 1.2 beschreven, is voor het beantwoorden 

van de derde en vierde deelvraag verder nauwelijks literatuur beschikbaar. Daarvoor wordt 

empirisch onderzoek opgezet (hoofdstuk 3). De resultaten van het empirisch onderzoek worden 

beschreven in hoofdstuk 4. Hoofstuk 5 bevat vervolgens de discussie, conclusie en aanbevelingen.  
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2. Theoretisch kader 

2.1. Opzet literatuuronderzoek 
De aanpak van een literatuuronderzoek volgens Okoli (2015) is als uitgangspunt genomen. Hij heeft 

gebruik gemaakt van de inzichten van een groot aantal onderzoekers en heeft een algemene 

systematische methode voor literatuuronderzoek ontwikkeld. Het voordeel van deze systematische 

methode is dat het transparant is, dat het bijdraagt aan het vinden van alle relevante literatuur en 

dat het reproduceerbaar is voor anderen die een vergelijkbaar literatuuronderzoek willen doen. 

Deze aanpak bestaat uit de volgende stappen (Okoli, 2015): 

1) Doelstelling: identificeren van het doel van het literatuuronderzoek.  

2) Protocol en training: opstellen van een protocol en organiseren van training. 

3) Praktische screening: opstellen van criteria voor welke bronnen worden meegenomen. 

4) Zoeken naar literatuur: zoeken van relevante literatuur en het vastleggen van de details, zoals 

de zoektermen. 

5) Data extractie: systematisch de relevante informatie uit elk artikel halen. 

6) Kwaliteitsbeoordeling: beoordelen van de gevonden literatuur op basis van vooraf opgestelde 

kwaliteitscriteria en expliciet aangeven op basis van welke criteria artikelen worden uitgesloten.  

7) Synthese van studies: de analyse, het combineren van de feiten uit de verschillende artikelen.  

8) Schrijven: het vastleggen van de uitvoering van het literatuuronderzoek en het verwerken van 

de gevonden informatie tot een logisch verhaal. 

2.2. Uitwerking literatuuronderzoek 

2.2.1. Doelstelling 
Het doel van het literatuuronderzoek is het vinden van een antwoord op deelvragen 1 en 2 en voor 

deelvraag 4 duidelijk krijgen wat hierover in de literatuur bekend is. Deelvraag 3 is hierbij niet 

meegenomen omdat duidelijk is (paragraaf 1.2) dat hiervoor onvoldoende literatuur beschikbaar is. 

2.2.2. Protocol en training 
Een protocol is niet opgesteld en er is geen training georganiseerd omdat het literatuuronderzoek 

een beperkt karakter heeft en door één persoon is uitgevoerd. 

2.2.3. Praktische screening 
Voor het zoeken naar literatuur zijn de volgende zoekcriteria toegepast: 

1. Er is gezocht binnen de online bibliotheek van de Open Universiteit met de optie ”Resultaten 

opnemen uit andere bronnen dan de verzameling in uw bibliotheek” aan. 

2. Er is gezocht binnen de volgende vakgebieden: 

a. business 

b. computer science 

c. economics 

d. library and information science 

e. statistics 

3. Als taal is alleen Engels geselecteerd. 

4. De optie beperkt tot “Peer-reviewed publicaties” is geselecteerd. Er is niet actief gezocht binnen 

de zogenaamde grey literature, bronnen die niet gecontroleerd zijn door uitgevers (Saunders, 

Lewis, & Thornhill, 2019).  
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5. Bij het zoeken naar artikelen op het gebied van BA projecten is de zoekopdracht beperkt tot 

publicaties vanaf 1 januari 2016. Dit vakgebied is erg in ontwikkeling dus de meest recente 

publicaties worden als het meest relevant beschouwd. 

Bij elk gevonden artikel is verder beoordeeld in hoeverre dit artikel relevant is voor de 

onderzoeksvraag. 

2.2.4. Zoeken naar literatuur 
Op basis van eerste zoektermen afkomstig uit de onderzoeksvraag en het toepassen van voorwaarts 

en achterwaarts zoeken, dat wil zeggen welk artikel citeert dit artikel en welk artikel wordt in dit 

artikel geciteerd, zijn eerste artikelen gevonden. Vervolgens zijn de uiteindelijke queries opgesteld 

(tabel 1). 

 

Tabel 1 – Overzicht queries per deelvraag 

Query Deel-
vraag 

Term + synoniemen + 
gerelateerde termen 

Ope-
rator 

Term + synoniemen + 
gerelateerde termen 

Ope-
rator 

Term + synoniemen + 
gerelateerde termen 

1 1 (“analytics project” OR 
“data science project” OR 
“AI project”) 
(in abstract, va 1jan2016) 

AND (“project management” OR 
“project methodologies” 
OR “process”) 
(in hele tekst, va 1jan2016) 

  

2 2 "portfolio management” 
 (in abstract) 

AND (“performance” OR “KPI”) 
(in hele tekst) 

AND (“analytics project” OR “data 
science project” OR “AI 
project” OR “strategic goal” 
OR “strategic objective”) 
(in hele tekst) 

3 4 (“analytics” OR “data 
science” OR “AI”)  
(in hele tekst, va 1jan2016) 

AND “business value”  
(in titel, va 1jan2016) 

  

4 4 (“analytics project” OR 
“data science project” OR 
“AI project”) 
(in hele tekst) 

AND “project risk” 
(in hele tekst) 

  

 

Bij query 2 is de zoekterm “portfolio management” gebruikt. Hiermee zijn ook artikelen op het 

gebied van product portfolio management gevonden. Dit heeft veel raakvlakken met PPM. Om 

nieuwe producten te ontwikkelen, zijn projecten nodig, en projecten zijn vaak gericht op het 

ontwikkelen van producten. In de literatuur worden vaak inzichten uit het product portfolio 

management gebruikt voor studies op het gebied van PPM. Met dezelfde intentie zijn artikelen over 

product portfolio management in dit onderzoek meegenomen.  

Bij query 3 is gezocht naar BA in het algemeen, in plaats van specifiek naar BA projecten, omdat er 

veel is geschreven over business waarde van BA in het algemeen en zeer weinig over de business 

waarde van BA projecten. Bij query 4 ging het specifiek over het risico van projecten, daarom is 

daarbij wel naar BA projecten gezocht.  

Tabel 2 bevat het aantal hits binnen de OU bibliotheek voor de verschillende queries. 

 

Tabel 2 – Gevonden resultaten per vraag 

Query  Aantal hits binnen de 
OU bibliotheek 

Aantal publicaties na de 
praktische screening 

Aantal publicaties na de 
kwaliteitsbeoordeling 

Aantal publicaties 
gebruikt 

1 66 4 4 4 

2 185 11 11 8 

3 71 5 5 5 

4 25 3 3 2 
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Naast de bovenstaande publicaties zijn verder gevonden en gebruikt: 

- 15 publicaties gevonden door middel van voor- en achterwaarts zoeken, 

- 2 boeken op het gebied van data science en  

- 3 publicaties aangeleverd door de docent.  

2.2.5. Data extractie 
Per artikel is nagegaan wat is onderzocht, wat de belangrijkste conclusies zijn en wat de relevantie is 

voor dit onderzoek. In elk artikel zijn de belangrijkste passages gemarkeerd. 

2.2.6. Kwaliteitsbeoordeling 
Om de kwaliteit te waarborgen is per gevonden artikel gekeken naar de onderzoeksopzet, naar het 

aantal cases waar de conclusies op gebaseerd zijn en naar de onderbouwing. Op basis hiervan is één 

publicatie afgevallen, het onderzoek naar de toepassing van PPM voor BA projecten  (Andrén & 

Meddeb, 2021). Voor dit onderzoek is één case onderzocht, zijn een beperkt aantal interviews 

afgenomen en het is niet peer-reviewed. Voor alle andere publicaties geldt dat de beweringen die 

worden gedaan voldoende met bewijs worden ondersteund. 

2.2.7. Synthese van studies 
Tabel 2 bevat het aantal publicaties, gevonden met behulp van de queries, die zijn gebruikt. Per 

onderwerp zijn de, voor dat onderwerp relevante, publicaties naast elkaar gelegd. De informatie uit 

gemarkeerde passages is met elkaar gecombineerd. Enkele gevonden publicaties zijn hierbij  

uiteindelijk niet gebruikt omdat ze voor alle onderwerpen minder relevant bleken.  

2.2.8. Schrijven 
Op basis van de gecombineerde informatie uit de relevante publicaties zijn paragrafen geschreven 

voor het beantwoorden van deelvraag 1 (paragraaf 2.3.1), deelvraag 2 (paragraaf 2.3.2) en deelvraag 

4 (paragraaf 2.3.3). 

2.3. Resultaten en conclusies 

2.3.1. Kenmerken BA projecten 
BA activiteiten worden gezien als een BA project als wordt voldaan aan de definitie van een project. 

Een project is een unieke en tijdelijke taak, met een specifieke start- en einddatum, waar resources 

aan verbonden zijn en waarbij specifieke doelen worden nagestreefd (Kabanda, 2020). Op basis van 

de volgende aspecten uit deze definitie: 1) doelen en activiteiten, 2) aanpak en tijdsduur en 3) 

benodigde resources wordt hieronder beschreven wat kenmerkend is voor BA projecten.  

Doelen en activiteiten 

Voor wat betreft de doelen geldt dat die bij BA projecten variëren van goed tot slecht gedefinieerd 

(Baijens, Helms, & Kusters, 2020);  

- oplossingsgedreven BA projecten kennen duidelijke doelen en zijn gericht op het beantwoorden 

van management vragen,  

- probleemgedreven BA projecten kennen wel een duidelijk doel maar hoe tot een oplossing te 

komen is onduidelijk en  

- data gedreven BA projecten zijn vooral gericht op het vinden van nieuwe kennis in de data.  

Het ultieme doel van alle BA projecten is om een data product te maken, een technisch product dat 

datagegevens opneemt en na het toepassen van een algoritme een resultaat retourneert (Larson, 
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2019). Kenmerkend is dat het algoritme wordt afgeleid uit data (Kayser et al., 2018; Martinez, Viles, 

& Olaizola, 2021). Verder kan het data product bedoeld zijn voor eenmalig of voor continu gebruik 

(Baijens et al., 2020). Als het bedoeld is voor continu gebruik, dan wordt het vaak geïntegreerd in 

een business applicatie binnen een business proces (Larson, 2018, 2019). Hiervoor wordt meestal 

software ontwikkeld rondom het data product (Aho et al., 2020), zie figuur 2 ter illustratie. 

 
Figuur 2 – Context van een data product ontwikkeld binnen een BA project, gebaseerd op (Aho et al., 2020; 

Larson, 2019) 

Keen onderscheidt de volgende vijf typen business processen: 1) identiteitsproces, 2) 

prioriteitsproces, 3) achtergrondproces, 4) verplicht proces en 5) folklore proces (Keen & Knapp, 

1996). Een voorbeeld van een toepassing binnen een prioriteitsproces is een relatiebeheersysteem 

waarin op basis van het data product suggesties worden gedaan voor het aanbieden van 

aanvullende producten voor die specifieke klant. Door het te integreren in een business applicatie 

wordt het veelal toegankelijk voor de hele organisatie (Shah, Gochtovtt, & Baldini, 2019). 

De activiteit voor wat betreft het afleiden van het algoritme is verkennend van aard en ligt dichtbij 

research en development (Provost & Fawcett, 2013). De waarde van een analyse is vaak pas bekend 

als de oorspronkelijke vraag is beantwoord en antwoorden roepen nieuwe vragen op (Larson, 2019; 

Shah et al., 2019). Hierdoor kennen BA projecten een hoge mate van onzekerheid en hebben ze een 

innovatief karakter. 

Daarbij zorgt het gebruik van data voor andere belangrijke activiteiten binnen BA projecten. Het 

blijkt dat verkrijgen van een goede data kwaliteit van essentieel belang is voor BA projecten om 

toegevoegde waarde te kunnen leveren (Côrte-Real et al., 2020). Er is echter niet altijd geschikte 

data of het kost veel tijd om de juiste data te krijgen (Larson, 2019; Shah et al., 2019). Verder moet 

de data beheerd worden. Aangezien vaak grote hoeveelheden data gebruikt worden, leidt dit 

vanwege het volume, de variëteit en de snelle beschikbaarheid van data tot grote uitdagingen 

(Larson, 2019). 

Aanpak en tijdsduur 

De methoden die het meest gebruikt worden voor het managen van BA projecten zijn de Cross-

Industry Standard Practice for Data Mining (CRISP-DM) en agile methoden (Baijens et al., 2020; Shah 

et al., 2019). CRISP-DM is een proces model dat de verschillende stadia beschrijft van BA projecten 

(Larson, 2019). Agile methoden richten zich via hun incrementele en iteratieve processen op het 

aanpassen aan veranderingen en dit past goed bij het ontdekkende karakter van BA projecten 

(Larson, 2019). 

Kayser (2018) beschrijft een specifieke innovatie aanpak voor analytics. Haar aanpak is gebaseerd op 

het Stage-Gate model van Cooper (paragraaf 2.3.2) en beschrijft vier fasen van de eerste ideeën tot 

het gebruik van BA applicaties (figuur 3). 
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Figuur 3 – Fasen analytics proces, overgenomen uit (Kayser et al., 2018) 

 

Echter, in de praktijk wordt er meestal geen expliciete projectaanpak toegepast (Aho et al., 2020; 

Saltz & Shamshurin, 2016). Verder blijkt dat, in tegenstelling tot de genoemde einddatum in de 

definitie van een project, BA projecten niet altijd bedoeld zijn om op een bepaald moment te 

eindigen want er is altijd ruimte voor verbetering (Aho et al., 2020). 

Benodigde resources 

De benodigde resources hangen samen met het doel van het BA project. Data scientisten zijn de 

hoogopgeleide, vakbekwame professionals die nieuwe inzichten in de data ontdekken (Watson, 

2014). Data engineers richten zich op het hiervoor verzamelen en voorbereiden van de data (Aho et 

al., 2020). Als een data product wordt ontwikkeld voor continu gebruik, is er een groter team nodig 

met gevarieerde expertise (Aho et al., 2020). De drie belangrijkste stakeholders zijn de business, het 

analytics team en de IT afdeling maar er wordt nog onvoldoende samengewerkt tussen hen 

(Martinez et al., 2021). Vooral de rol van project manager wordt belangrijk geacht voor het beter 

coördineren van BA projecten (Kabanda, 2020; Shah et al., 2019). 

Conclusie BA projecten 

Tabel 3 bevat de kenmerken van BA projecten.  

 

Tabel 3 – Kenmerken BA projecten 

Kenmerk BA projecten 

Doelen en 
activiteiten 

Ze gebruiken data om kennis uit af te leiden en hebben een innovatief karakter. 
Ze variëren in de mate waarin er duidelijke doelen worden gesteld. 

Aanpak en 
tijdsduur 

In tegenstelling tot de definitie van een project is de looptijd bij BA activiteiten niet 
altijd begrensd. Verder vindt project management vaak niet expliciet plaats. 

Resources De drie belangrijkste groepen resources zijn de business, het analytics team en de IT 
afdeling en in het algemeen werken ze onvoldoende samen. 

 

Het belangrijkste kenmerk is dat BA projecten data gebruiken. Projecten in het algemeen maken 

gebruik van bronnen dus, behalve dat de grondstof anders is, zijn BA projecten op basis daarvan niet 

wezenlijk anders dan andere projecten. Vanwege de onzekerheid rondom het afleiden van kennis uit 

data hebben BA projecten wel een innovatief karakter. 
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2.3.2. PPM 
Functie 

Een project portfolio is een groep projecten die onderling concurreren om dezelfde schaarse 

resources te kunnen gebruiken (Jonas, Kock, & Gemünden, 2012). Een verschil met een programma, 

of een grootschalig project met deelprojecten, is dat de projecten in een portfolio geen 

gemeenschappelijk doel hoeven te hebben, maar alleen concurreren om dezelfde resources (Kaiser, 

El Arbi, & Ahlemann, 2015). PPM verwijst hierbij, volgens de definitie van het Project Management 

Institute, naar het centrale management van één of meer project portfolio’s om die in 

overeenstemming te brengen met de strategische doelen (Scheiblich, Maftei, Just, & Studeny, 2017). 

De portfolio kan daarbij bestaan uit projecten, programma’s en ander gerelateerd werk, zie figuur 4 

(Sanchez & Robert, 2010).  

 
Figuur 4 – Samenstelling portfolio volgens PMI, gebaseerd op (Sanchez & Robert, 2010) 

 

PPM wordt gebruikt voor het samenstellen van project portfolio’s op uiteenlopende gebieden zoals 

product ontwikkeling, IT en innovatie projecten (Robert G Cooper, 2007; Robert Gravlin Cooper et 

al., 2001; Kaiser et al., 2015; Kock & Gemünden, 2021; Tolonen, Shahmarichatghieh, Harkonen, & 

Haapasalo, 2015). PPM richt zich daarbij steeds op de identificatie, ranking, prioritering, selectie en 

autorisatie van projecten of programma’s (Costantino, Di Gravio, & Nonino, 2015). Het gaat hierbij 

niet om een efficiënte uitvoering van de projecten, de gebruikte resources versus de bereikte 

doelen, maar om het succes van een project in de zin van de mate waarin de strategische doelen 

worden bereikt (Costantino et al., 2015). Verder gaat het niet om de beste projecten op zich maar 

om het vinden van de beste set die samen een optimale portfolio vormen (Robert Gravlin Cooper et 

al., 2001).  

Doelen 

In de literatuur worden vaak dezelfde PPM doelen genoemd die gebruikt worden voor het 

selecteren van projecten voor de project portfolio (Robert Gravlin Cooper et al., 2001; Jonas et al., 

2012; Kock & Gemünden, 2021; Oh et al., 2012; Tolonen et al., 2015);  

1) waarde maximalisatie van de portfolio, 

2) strategic fit, afstemming van de project portfolio met de business strategie, en 

3) balans en juiste grootte van de project portfolio. 

Bij waarde maximalisatie wordt onderscheid gemaakt tussen (Jonas et al., 2012; Kock & Gemünden, 

2021): 

a. gemiddeld project succes over alle projecten in de portfolio voor wat betreft het voldoen aan de 

doelen op het gebied van tijd, budget, kwaliteit en tevredenheid van de klanten en 

b. synergiën, projectoverschrijdende afstemmingen, die leiden tot meer resultaat dan de som van 

het resultaat van de individuele projecten. 

Niet alle onderzoekers nemen alle bovenstaande doelen als uitgangspunt. Costantino (2015) noemt 

het verwachte project succes de belangrijkste bepalende factor voor de selectie van projecten.  

Sanchez (2010) daarentegen richt zich juist op het behalen van de strategische doelen van de 
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organisatie. Deze onderzoekers richten zich dus niet op alle bovenstaande PPM doelen maar elk op 

één van deze doelen. 

Aanpak 

Voor het analyseren van project portfolio’s zijn in de literatuur meer dan 100 methoden beschreven 

(Oh et al., 2012). Volgens Oh (2012) kunnen deze methoden onderverdeeld worden in de volgende 

categorieën: 

1) prioriteringsbenadering waarbij de verwachte project uitkomsten bepaald worden en projecten 

naar aanleiding daarvan geprioriteerd worden, 

2) wiskundige optimalisatie aanpak waarbij verschillende objectieve functies worden 

geoptimaliseerd binnen de beperkingen van de portfolio en 

3) strategische management aanpak die zorgt voor een gebalanceerde portfolio. Hierbij worden 

aan de prioriteitsbenadering de afstemming met de strategie en het in balans brengen van de 

portfolio (zoals bijvoorbeeld met behulp van een bubble diagram, zie paragraaf 1.2) toegevoegd. 

De hierboven beschreven aanpak van Costantino (2015) valt binnen de prioriteitsbenadering en de 

aanpak van Sanchez (2010) valt binnen de strategische management aanpak. Er bestaat dus geen 

standaard methode voor alle organisaties. Volgens Kaiser (2015) komt dat door de grote 

verscheidenheid aan industrieën, project typen en strategieën. 

Aangezien de projecten continu veranderen, moeten de lopende projecten ook gemonitord worden, 

en moet de portfolio steeds opnieuw beoordeeld worden (Kaiser et al., 2015; Kock & Gemünden, 

2021; Sanchez & Robert, 2010). Dit speelt met name een grote rol bij projecten die een grote 

onzekerheid kennen, omdat die niet goed voorspelbaar zijn. Cooper (2007) heeft voor het toewijzen 

van resources aan innovatieve projecten een zogenaamde Stage-Gate aanpak ontwikkeld. Hierbij 

krijgen alle ideeën een kans maar alleen de kansrijke projecten gaan via een zogenaamde gate door 

naar een volgende fase (stage) van het ontwikkelproces (Robert G Cooper, 2007), zie ook figuur 3. In 

recenter werk beschrijft hij de ontwikkelmethoden “Lean” en “Agile” als aanvullingen op de PPM 

methoden om de ontwikkeling te versnellen (Robert G Cooper, 2021). Verder beschrijft Cooper 

(2007) strategic buckets als een PPM methode om ervoor te zorgen dat de resources niet alleen 

worden ingezet bij de projecten die op de korte termijn het meeste opleveren maar ook voor 

innovatieve projecten. Een strategic bucket heeft een vast budget en kan gezien worden als een 

speciaal programma binnen een project portfolio, zie figuur 5. 

 

 
Figuur 5 – Strategic bucket binnen project portfolio 

 

Meetwaarden 

Om de bovenstaande PPM doelen te kunnen meten, moeten key performance indicatoren (KPI’s)  

bepaald worden, de operationele meetwaarden die gebruikt worden om de performance te meten 

(Sharda, Delen, & Turban, 2018). De KPI’s moeten voor de organisatie opgesteld worden aan de 

hand van het missie statement waarin gedefinieerd wordt wat de organisatie doet (Bucero, 2018; 

Sanchez & Robert, 2010; Tolonen et al., 2015). Elke industrie en elke organisatie heeft dus een op 

maat gemaakte set van criteria nodig, al kunnen ze wel dezelfde processen en procedures gebruiken 
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om die criteria te ontwikkelen (Martinsuo & Killen, 2014). Er bestaan dus veel gebruikte doelen voor 

wat betreft PPM maar hoe die gemeten worden is specifiek voor de organisatie.  

2.3.3. Business waarde en risico BA projecten 
Zoals in paragraaf 1.2 aangegeven, is een bubble diagram een populair hulpmiddel bij PPM en een 

risico – business waarde bubble diagram (figuur 1) is een voorbeeld hiervan. Om zo’n diagram te 

kunnen maken voor een BA project, moeten per BA project de business waarde, het project risico en 

de projectkosten ingeschat worden. Voor projecten wordt veel informatie vastgelegd over onder 

andere de planning (Bucero, 2018). Dit kan gebruikt worden voor het inschatten van de 

projectkosten. Hieronder wordt beschreven wat bekend is over het bepalen van de business waarde 

en het project risico van BA projecten. 

Business waarde 

In de literatuur bestaat er geen eenduidige definitie van het begrip business waarde en dit komt 

omdat er verschillende theorieën bestaan over hoe BA leidt tot het creëren van business waarde 

(Paradza & Daramola, 2021). Er wordt veel onderzoek gedaan naar hoe business waarde 

gegenereerd kan worden door middel van BA (Côrte-Real et al., 2020; Krishnamoorthi & Mathew, 

2018; Mikalef, Boura, Lekakos, & Krogstie, 2019; Mikalef, Pappas, Krogstie, & Pavlou, 2020; Paradza 

& Daramola, 2021; Seddon et al., 2017; Surbakti et al., 2020). In deze studies wordt de business 

waarde steeds anders bepaald. Hierbij spelen de financiële en operationele performance en het 

voordeel ten opzichte van de concurrenten steeds een grote rol. 

Project risico 

Binnen project management wordt project risico gedefinieerd als een onzekere gebeurtenis of 

conditie die, als die optreedt, een duidelijke positieve of negatieve invloed heeft op minimaal één 

project doelstelling (Teller, 2013). Van grote invloed zijn: 

1) de complexiteit van een project en  

2) de mate van onzekerheid (de Souza Pinto, Novaski, Anholon, & Besteiro, 2014; Teller, 2013). 

In de literatuur zijn geen publicaties gevonden die beschrijven hoe het project risico voor BA 

projecten bepaald kan worden. Ook bijvoorbeeld Bucero (2019), die de risico – business waarde 

bubble diagram beschrijft, geeft niet aan hoe het project risico van projecten bepaald kan worden. 

2.3.4. Conclusies 
Deelvraag 1 

Kenmerkend voor BA projecten is dat ze gebruik maken van data om kennis uit af te leiden en dat ze 

een innovatief karakter hebben. De BA projecten zijn qua organisatie en afstemming nog erg in 

ontwikkeling. Vaak wordt niet eens een expliciete projectaanpak gebruikt en de verschillende 

groepen resources moeten beter met elkaar gaan samenwerken. 

Deelvraag 2 

PPM richt zich op het vinden van de beste set projecten die samen de optimale portfolio vormen. 

Om dit te bereiken worden vaak de volgende doelen nagestreefd: 

1) waarde maximalisatie, 

2) strategic fit en 

3) balans van de project portfolio (paragraaf 2.3.2). 

Er bestaan veel verschillende methoden om te bepalen of aan die doelen wordt voldaan. Hierbij is 

steeds het vertalen van de PPM doelen naar operationele meetwaarden in hoge mate organisatie 

specifiek. 
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Deelvraag 3 

Deze vraag is niet meegenomen in het literatuuronderzoek omdat hiervoor onvoldoende literatuur 

beschikbaar is (paragraaf 1.2). 

Deelvraag 4 

In de literatuur is er nog nauwelijks iets bekend over hoe de business waarde en het project risico 

van BA projecten bepaald kan worden. 

2.4. Doel van het vervolgonderzoek 
Het doel van het vervolgonderzoek is om een antwoord te vinden op de deelvragen 3 en 4 uit 
paragraaf 1.3. Er wordt geprobeerd duidelijk te krijgen hoe, voor de onzekere BA projecten die 
gebruik maken van data, bepaald wordt of aan de doelen van de project portfolio, waar ze toe 
behoren, wordt voldaan.  
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3. Methodologie 

3.1. Conceptueel ontwerp 
Het literatuuronderzoek heeft nauwelijks tot theorieën geleid die in de praktijk getoetst kunnen 

worden. Het empirisch onderzoek is daarom overwegend exploratief en inductief van aard. Dit 

betekent dat het is gericht op het beschrijven en begrijpen van het onderwerp en dat op basis van 

verzamelde informatie verbanden en verklaringen worden gezocht (Saunders et al., 2019). Vanwege 

de beperkte theoretische basis wordt kwalitatieve informatie verzameld met als doel om theorieën 

op te stellen die de basis kunnen vormen voor verder onderzoek (Edmondson & McManus, 2007).  

Om PPM bij BA projecten binnen de context van verschillende organisaties te bestuderen wordt een 

zogenaamde case studie uitgevoerd. Hiermee kan duidelijk worden wat er gebeurt, waarom het 

gebeurt en misschien ook het effect van de situatie waarin het gebeurt (Saunders et al., 2019). Dit is 

passend hier want er wordt voldaan aan de drie voorwaarden voor case studies die Yin (2018) 

beschrijft: 

1) de onderzoeksvraag begint met “Hoe” en is gericht op het verkrijgen van inzicht, 

2) PPM bij BA projecten vindt plaats in het heden en 

3) de onderzoeker heeft geen controle over PPM binnen organisaties, het is daarom bijvoorbeeld 

niet mogelijk om te experimenteren met verschillende methoden (Yin, 2018). 

Ook is uit het literatuuronderzoek duidelijk geworden (paragraaf 2.3.2) dat het bepalen van 

operationele meetwaarden in het kader van PPM organisatie specifiek is. Het is daarom juist van 

belang om dit binnen de context van organisaties te bestuderen. 

Er wordt een multiple-case studie gedaan, omdat er niet één unieke of kritische organisatie bestaat 

waar dit onderwerp onderzocht kan worden en omdat het bewijs van een multiple-case studie in het 

algemeen als overtuigender wordt beschouwd (Yin, 2018). Aangezien de beschikbare tijd voor het 

onderzoek en de onderzoeksperiode beperkt zijn, wordt gekozen voor drie organisaties en een 

zogenaamd cross-sectional design. Bij de organisaties wordt eenmalig informatie verzameld. Verder 

wordt gekozen voor een embedded case studie omdat dit een niet veel grotere inspanning vraagt 

maar wel extra informatie oplevert. Binnen elke organisatie zijn meerdere projecten het onderwerp 

van studie. 

3.2. Technisch ontwerp 

3.2.1. Case 
Uitganspunten 

Op basis van het literatuuronderzoek (paragraaf 2.3) wordt aangenomen: 

1) binnen een organisatie waar PPM plaatsvindt bestaat minimaal één project portfolio, 

2) er worden BA activiteiten projectmatig uitgevoerd en  

3) als er PPM plaatsvindt, dan is mogelijk een deel van de BA projecten onderdeel van een project 

portfolio, al dan niet binnen een programma (figuur 4). 

Een project portfolio kan vervolgens BA projecten, andere projecten of een combinatie van beiden 

bevatten. De verwachte samenhang is weergegeven in figuur 6. 
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Figuur 6 – Samenhang project portfolio met BA activiteiten en afbakening case 

 

Opzet case studie 

De embedded multiple-case studie wordt opgezet bij drie organisaties, waarbij binnen elke 

organisatie één project portfolio wordt geselecteerd, met minimaal twee BA projecten, zodat de BA 

projecten met elkaar vergeleken kunnen worden. De projecten vormen al dan niet een onderdeel 

van een programma en er worden maximaal vijf BA projecten geselecteerd om de case per 

organisatie niet te groot te maken. 

Het is de vraag of de PPM aanpak bij BA projecten binnen één project portfolio verschilt. Aan de 

andere kant kunnen BA projecten zich in verschillende fasen bevinden, zoals beschreven in figuur 3 

(Kayser et al., 2018). Mogelijk worden ze dan anders behandeld en dat is een reden om meerdere BA 

projecten te onderzoeken.  

Bij deze onderzoeksopzet wordt informatie verzameld over één project portfolio in elke organisatie. 

Dit zegt niets over andere project portfolio’s binnen de organisatie. Binnen dit onderzoek is er geen 

ruimte om breder binnen elke organisatie te kijken. 

Selectie organisaties 

Voor het onderzoek worden verschillende typen organisaties gezocht om een breed zicht te krijgen 

op het onderwerp. Waarschijnlijk wordt binnen kleine organisaties niet of nauwelijks aan PPM 

gedaan. Vanuit het literatuuronderzoek (hoofdstuk 2) is verder niets duidelijk geworden over 

verschillen bij verschillende typen organisaties. Op voorhand zijn er dus geen aanwijzingen voor het 

zogenaamde theoretical replication, het verkrijgen van contrasterende resultaten bij verschillende 

organisaties vanwege voorzienbare redenen (Yin, 2018).  

Informanten 

Binnen elk van de drie organisaties wordt informatie verzameld bij twee personen vanuit twee 

invalshoeken, zie tabel 4. Naast de invalshoek PPM, is de invalshoek vanuit de BA projecten relevant, 

omdat vanuit het project management informatie aangeleverd moet worden over de individuele 

projecten (Martinsuo & Killen, 2014; Sanchez & Robert, 2010; Teller, 2013). 

 

Tabel 4 – Informanten per organisatie 

 1) Informant PPM 2) Informant BA projecten 

Invalshoek Het managen van de project portfolio. Het managen van de BA projecten. 

Nadruk te verzamelen 
informatie 

Context en welke performance criteria 
worden gebruikt. 

Meten van de performance van de BA 
projecten in de praktijk. 

Geschikte kandidaat Iemand die zicht heeft op hoe wordt 
bepaald of de doelen van de project 
portfolio zijn bereikt. 

Iemand die betrokken is bij het bepalen 
van de performance van de BA 
projecten. 

 



15 
 

Binnen de organisaties wordt gezocht naar de twee personen die het beste die informatie kunnen 

geven, onafhankelijk van de rol of werkervaring. 

 

3.2.2. Gegevensverzameling 
De benodigde informatie met de bronnen staat beschreven in bijlage 1. Bij de keuze van de bronnen 

zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

1) Voorafgaand aan de interviews worden algemeen toegankelijke bronnen, zoals websites en 

jaarverslagen, geraadpleegd om de belasting van de informanten te beperken. 

2) Er worden semi-gestructureerde interviews uitgevoerd, waarbij wordt gestart met een lijst met 

thema’s en eerste vragen (bijlage 2, documenten 1 en 2), maar waarbij het verloop van het 

interview verder niet vast staat (Saunders et al., 2019). De flexibele aanpak van dit type 

interviews sluit goed aan bij het exploratieve karakter van het onderzoek. 

3) Als dezelfde informatie te verkrijgen is via verschillende bronnen, dan wordt die informatie via 

verschillende bronnen verzameld en met elkaar vergeleken. 

Interviews 

Alle informanten worden alleen geïnterviewd. De interviews worden afgenomen door één en 

dezelfde onderzoeker. De interviewer maakt hierbij gebruik van technieken als actief luisteren en 

doorvragen. De interviews vinden plaats in een rustige omgeving ter plaatse van de organisatie of 

online. De geplande tijd is 45-60 minuten en de interviews worden opgenomen. Verder worden de 

omstandigheden vastgelegd, zoals de tijd en de plaats van het interview. Daarbij wordt rekening 

gehouden met ethische en privacy aspecten (paragraaf 3.4.2). Na afloop van de interviews worden 

ze getranscribeerd, zodat ze grondig geanalyseerd kunnen worden en citaten correct geformuleerd 

kunnen worden.  

3.3. Gegevensanalyse 
Voor het analyseren van de kwalitatieve gegevens wordt thematische analyse gebruikt (Saunders et 

al., 2019). Dit sluit goed aan bij het inductieve karakter van dit onderzoek waarbij inzichten worden 

afgeleid uit de data. Het voordeel is, dat het systematisch is, maar toch ook heel flexibel.  

Voor deze gegevensanalyse worden de volgende stappen uitgevoerd (Saunders et al., 2019): 

1) Vertrouwd raken met de gegevens 

De interviews worden geanalyseerd om een globaal beeld te krijgen van terugkerende thema’s. 

2) Coderen van de gegevens 

Voor het vinden van de juiste codes wordt gebruikt gemaakt van termen die: 

i. afgeleid worden uit de gegevens, 

ii. gebruikt zijn door respondenten en 

iii. afkomstig zijn uit het theoretisch kader (paragraaf 2.3). 

Hierbij wordt constant de meest recente lijst met codes vergeleken met de eerder gecodeerde 

interviews, om een consistente manier van coderen te bereiken. Er worden daarbij zoveel codes 

gebruikt als nodig zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag.  

3) Zoeken naar thema’s en relaties 

De codes worden gegroepeerd in categorieën. Vervolgens wordt geanalyseerd wat de 

belangrijkste thema’s zijn en hoe de thema’s met elkaar samenhangen. 

4) Opstellen van proposities 

De thema’s worden gebruikt om proposities op te stellen. Deze worden niet getoetst maar zijn 

bedoeld voor verder onderzoek. 
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Nadat de informatie is verwerkt in een eerste versie van het onderzoeksrapport, wordt onder de 

geïnterviewden iemand gezocht die het draft rapport wil reviewen. Als dit leidt tot aanvullende 

inzichten dan worden die vervolgens verwerkt in het onderzoeksrapport. 

 

3.4. Reflectie validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten 

3.4.1. Kwaliteit van de onderzoeksopzet 
Voor het beoordelen van de kwaliteit van de onderzoekopzet van empirisch onderzoek wordt vaak 

gebruik gemaakt van de construct, interne en externe validiteit en de betrouwbaarheid (Gibbert & 

Ruigrok, 2010; Saunders et al., 2019; Yin, 2018). Hieronder wordt de kwaliteit van dit onderzoek aan 

de hand van deze aspecten beschreven. 

Construct validiteit 

Binnen dit onderzoek wordt data triangulatie toegepast door informatie uit de twee interviews 

binnen elke organisatie met elkaar te vergelijken, voor zover de informatie vanuit de verschillende 

invalshoeken vergelijkbaar is. Daarnaast wordt informatie uit verschillende bronnen met elkaar 

vergeleken. Ook wordt een chain of evidence opgezet. Vanuit de onderzoeksvragen (paragraaf 1.3) 

wordt een lijst met thema’s voor de interviews opgesteld. De volledige interviews met de 

omstandigheden en de daaruit afgeleide coderingen en thema’s worden opgeslagen. Bij de 

verslaglegging wordt terugverwezen naar de origineel verzamelde data. Verder wordt er een draft 

case study review door een informant gedaan (paragraaf 3.3). Mogelijk leidt dit tot correcties en 

daarmee wordt de nauwkeurigheid en dus de construct validiteit van het onderzoek vergroot (Yin, 

2018). 

Interne validiteit 

Aangezien dit onderzoek geen interventies bevat, speelt de interne validiteit geen grote rol. Om de 

juiste gegevens te meten, wordt binnen het empirisch onderzoek zoveel mogelijk het 

begrippenkader zoals opgesteld in het theoretisch kader gebruikt. Bij kwalificaties die gedaan 

worden, wordt door de onderzoeker aangegeven waar die op gebaseerd zijn, zodat ze 

controleerbaar zijn. Verder worden de resultaten vergeleken met het theoretisch kader. Als in de 

literatuur vergelijkbare resultaten zijn beschreven, dan ondersteunen die de resultaten uit dit 

onderzoek.  

Externe validiteit 

Er wordt, voor zover mogelijk, analytische generalisatie toegepast. De bevindingen worden hierbij op 

basis van theoretische concepten gegeneraliseerd naar andere situaties (Yin, 2018). Hiervoor bevat 

het onderzoek maar weinig cases en daarbij zijn de cases niet uniform omdat het om verschillende 

typen organisaties gaat. Als het onderzoek bij drie vergelijkbare organisaties gedaan zou worden, 

dan zouden er eerder algemene concepten afgeleid kunnen worden, maar dan alleen voor dat type 

organisatie. Dit onderzoek geeft een breder zicht op het onderwerp maar leidt mogelijk tot minder 

algemeen toepasbare inzichten. 

Betrouwbaarheid 

Een beperking van dit onderzoek is dat er maar één interviewer is. Dit leidt mogelijk tot meer 

interviewer bias (Saunders et al., 2019). Door de interviews te transcriberen, kunnen respondenten 

precies geciteerd worden. Hierdoor zijn er minder interpretaties nodig en zullen eventuele 

verkeerde interpretaties van de interviewer beperkt worden. Ook wordt geprobeerd de deelname 

bias te beperken, door de benodigde inspanning van de organisatie zo klein mogelijk te houden, 

door van tevoren al algemeen toegankelijke informatie te bestuderen. Om de transparantie en 
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herhaalbaarheid te vergroten is verder de al bij construct validiteit beschreven chain of evidence 

opgezet.  

3.4.2. Ethische en privacy aspecten 
Om het onderzoek op een moreel verantwoorde manier uit te voeren wordt het volgende gedaan; 

1) Door informatie vooraf via algemeen toegankelijke bronnen te verzamelen, wordt zo min 

mogelijk tijd van de deelnemende organisaties gevraagd.  

2) Door gericht de juiste personen te benaderen, wordt ernaar gestreefd om met weinig interviews 

zoveel mogelijk relevante informatie te verzamelen. 

3) Om de respondenten goed te informeren, ontvangen ze voorafgaand aan deelname een 

informatiebrief (bijlage 2, documenten 3 en 4). Hierin staat onder andere dat respondenten op 

elk moment hun deelname aan het onderzoek kunnen beëindigen. 

4) Om integer met de respondenten om te gaan, wordt een toestemmingsverklaring gebruikt 

(bijlage 2, documenten 5 en 6). Alleen respondenten die hiermee instemmen kunnen 

deelnemen aan het onderzoek. 

5) Voor het opnemen van interviews wordt apart toestemming gevraagd. Als het interview wordt 

opgenomen dan wordt de opname alleen gebruikt voor het uitwerken van de interviews. 

Opnames worden direct na het uitwerken verwijderd. 

6) De uitwerking van de interviews wordt alleen gedeeld met de begeleiders van het onderzoek en 

wordt alleen gebruikt in het kader van dit onderzoek of in hieraan gerelateerd onderzoek 

uitgevoerd door de begeleiders. 

7) De informatie uit de interviews wordt anoniem verwerkt. In het verslag worden geen uitspraken 

opgenomen die herleidbaar zijn naar personen of naar individuele organisaties. 
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4. Resultaten 
 

4.1. Uitvoering onderzoek 

4.1.1. Codering en thema’s 
Er zijn, zoals gepland (paragraaf 3.2.1), in totaal zes interviews afgenomen binnen drie organisaties 

(bijlage 2, document 7). Op basis van de onderzoeksvraag en subvragen zijn eerste codes afgeleid. 

Tijdens de interviews bleken de cases erg verschillend te zijn. Om die verschillen aan te kunnen 

duiden zijn nieuwe codes toegevoegd voor de kenmerken van de cases. Ook zijn voor de verschillen 

tussen BA projecten en andere projecten codes toegevoegd, zodat de gevonden verschillen ook in 

andere interviews gemarkeerd konden worden. Verder bleek dat de veel voorkomende PPM doelen 

(paragraaf 2.3.2) deels impliciet worden nagestreefd. Om dit duidelijk te krijgen, zijn codes voor die 

doelen toegevoegd. Tabel 5 bevat een overzicht van de uiteindelijk thema’s, de gebruikte codes en 

de paragraaf waar de thema’s verder worden uitgewerkt. 

 

Tabel 5 – Thema’s en bijbehorende codes 

 

Thema Codes Paragraaf 

Achtergrond- 
informatie 

organisatie algemeen, organisatieonderdeel, rol respondent, rol data 4.1.2 

Cases portfolio, BA projecten in portfolio 4.1.3 

Kenmerken cases aard business proces, innovativiteit, impact organisatie, aanpak BA, 
maturity BA, reikwijdte portfolio, maturity PPM  

4.2.1 

BA projecten versus 
andere projecten 

onzekerheid, complexiteit, onderhoud van modellen, voorkeur agile 
way of working, samenwerking 

4.2.2 

PPM voor portfolio’s 
met BA projecten 

proces PPM, frequentie en structuur beoordeling portfolio, functie 
PPM, doelen PPM: waarde maximalisatie project succes, synergie, 
strategic fit, balans van de portfolio 

4.2.3 

Project performance 
criteria BA projecten 

performance criteria, meten performance criteria, bepalen business 
value, bepalen project risico, tool(s) PPM, rapportage performance 
criteria 

4.2.4 

Overig sustainability, skills innovatie, IT capabilities, schaalbaarheid 5.1.2 

 

4.1.2. Achtergrondinformatie 
Tabel 6 bevat de belangrijkste kenmerken van de case organisaties. 

 

Tabel 6 – Overzicht case organisaties 

 

 A B C 

Type onderneming Machinebouw Productiebedrijf Financiële instelling 

Indicatie omzet 1-2 miljard 3-5 miljard 15-20 miljard 

Indicatie aantal werknemers 5.000-10.000 20.000-30.000 50.000-60.000 

Aantal landen actief >30 >30 >30 

Type klanten Alleen B2B1 Met name B2B, 5% 
consumenten producten  

Zowel particuliere als 
zakelijke klanten 

 

 
1 B2B: Business to business 
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Binnen de organisaties zijn personen geïnterviewd vanuit de invalshoeken PPM (respondenten A1, 

B1 en C1) en BA projecten (respondenten A2, B2 en C2). Bijlage 3 bevat informatie over de 

respondenten. 

4.1.3. Cases 
Alle cases bestaan uit enkele BA projecten die onderdeel zijn van een programma binnen een project 

portfolio, zie figuur 7. Het bleek binnen het tijdsbestek van twee interviews van een uur niet 

mogelijk om precies te bepalen welke projecten wel en niet tot de case behoren, en om over elk van 

die projecten informatie te verzamelen. Figuur 7 bevat dan ook niet de precieze aantallen BA 

projecten en andere projecten, maar is bedoeld om een beeld te geven van de case. Voor het 

onderzoek betekent dit dat verschillende BA projecten binnen één case niet met elkaar vergeleken 

kunnen worden, omdat daarvoor onvoldoende informatie is verzameld.  

 

Innovatie portfolio  
(zo’n 150 actieve projecten) 

Digital portfolio Veranderprogramma’s BU Risk 
 (zo’n 20) 

   
Connect programma richt zich op 
het verzamelen van sensordata 
bij machines bij klanten en op de 
business kansen die dat oplevert.  

Programma Intelligent processes 
bestaat uit projecten waarbij 
data wordt gebruikt om 
productie processen te 
optimaliseren.  

Programma Economic capital richt 
zich op de hoeveelheid 
risicokapitaal dat de onderneming 
nodig heeft om risico’s af te 
dekken.  

 
Figuur 7 – Overzicht cases               

4.2. Resultaten onderzoek 

4.2.1. Kenmerken cases 
Tabel 7 bevat een samenvatting van de kenmerken van de cases.  

 

Tabel 7 – Kenmerken cases 

 Case A Case B Case C 

Aard business proces identiteitsproces prioriteitsproces verplicht proces 

Impact op organisatie groot gemiddeld klein 

Innovativiteit hoog hoog laag 

Aanpak BA ongestructureerde 
agile way of working 

agile way of working, 
SAFe framework 

organisatie specifieke agile 
way of working, gebaseerd 
op Agile methodology 

Maturity BA laag laag hoog 

Reikwijdte portfolio organisatie organisatie organisatieonderdeel 

Maturity PPM laag laag gemiddeld 
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Aard business proces, innovativiteit en impact op de organisatie 

De aard van het business proces is gebaseerd op de indeling van processen door Keen (1996) 

(paragraaf 2.3.1). Bij case A gaat het om een identiteitsproces omdat nieuwe diensten worden 

ontwikkeld. Resp A2 geeft aan: “Wij geloven dat we op basis van die data onze klanten gewoon echt 

verder kunnen helpen”. Het heeft een hoge mate van innovativiteit omdat het nog nieuw en onzeker 

is. De mogelijke impact op de organisatie is groot. Resp A2 zegt daarover: “want je komt nu bij 

service en zegt: ja, jongens, we hebben nu een oplossing. Nu belt de klant jullie niet meer maar de 

machine.” Dit heeft impact op meerdere organisatieonderdelen zoals service, verkoop en financiën. 

Bij case B gaat het om een prioriteitsproces omdat het betrekking heeft op de productie. Resp B1 

beschrijft: “hoe kunnen we in onze plants AI gaan gebruiken, zodat een operator een insight kan 

hebben over zijn productielijn bijvoorbeeld.”. De innovativiteit is ook hier hoog. Resp B2 zegt: “We 

kunnen nu dus met die analytics projecten inzichten genereren die niemand in die 100+ jaar ooit 

heeft gevonden, dus op die manier is dat wel zeker innovatief. Ja, absoluut.”. De impact op de 

organisatie wordt als gemiddeld beoordeeld want het blijft vooral beperkt tot operations. 

Bij case C gaat het om een verplicht proces, zoals resp C2 zegt: “De regulatory trajecten, die zijn 

meer afgedwongen door wet- en regelgeving”. De innovativiteit wordt als laag beoordeeld omdat 

het gaat om het vernieuwen van risico modellen. Resp C2 geeft aan: ”Vanuit de historie weten we 

ongeveer hoeveel miljard dat was. Kijk als er nu een bedrag van een paar miljoen uitkomt of van 

honderden miljarden, ja, dan weet je dat kan niet kloppen.”. Verder wordt de impact op de 

organisatie als klein beoordeeld. Het is belangrijk voor de organisatie, maar het zal waarschijnlijk 

niet leiden tot een grote organisatieverandering. 

Aanpak en maturity BA 

Bij case A wordt agile gewerkt maar volgens resp A2: “niet in de zin van scrum volgens het boek”. 

Het agile werken zit hier met name in het wendbaar zijn, in het plannen maken en deze continu 

bijstellen. De aanpak is informeel. Aangezien er geen duidelijk gestructureerde aanpak is voor BA 

projecten, wordt de BA maturity als laag beoordeeld. 

Bij case B wordt de agile werkwijze volgens SAFe geïmplementeerd. Resp B2 geeft aan: “Ik denk dat 

we nog grote stappen moeten zetten qua maturiteit.”. De BA maturity wordt daarom beoordeeld als 

laag. 

Organisatie C kent volgens de website zo’n zeven jaar een eigen agile way of working voor de hele 

organisatie. Daarbij zijn er duidelijke structuren voor de BA projecten zoals resp C1 aangeeft: 

“Daarnaast hebben we ook onze eigen interne controle functies. Model validatie is er daar één 

van.”. De BA maturity wordt daarom als hoog beoordeeld. 

Portfolio reikwijdte en maturity PPM 

De portfolio’s waar de projecten van case A en B toe behoren is gericht op de hele organisatie. De 

portfolio van case C bevat daarentegen alleen projecten van de business unit risk. 

De PPM maturity voor case A en B wordt als laag beoordeeld omdat resp A1 aangeeft: “het is een 

relatief nieuwe discipline binnen dit bedrijf” en omdat resp B1 aangeeft dat ze het hele PPM nog aan 

het opzetten zijn. Voor case C geeft C1 aan: “Er is een overkoepelende organisatie. De standaarden 

worden op groepsniveau gezet.”. Enerzijds zijn hier duidelijke structuren aanwezig, anderzijds komt 

de werkwijze informeel over. De PPM maturity wordt daarom als gemiddeld beoordeeld. 
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4.2.2. BA projecten versus andere projecten 
Binnen de case organisaties worden de volgende verschillen tussen BA projecten en andere 

projecten gezien; 

- De BA projecten kennen een grote mate van onzekerheid. Resp A2 geeft aan: “je hebt eigenlijk 

geen idee van tevoren”. Het doel is wel duidelijk maar het is de vraag of het haalbaar is. Ook 

resp B2 beschrijft: “Het grote verschil is, dat als we bij die andere projecten op zaken werken, 

dat we vertrekken van algemene inzichten, van expertise van mensen, en op basis daarvan 

zaken gaan bouwen en deployen.”. Bij BA projecten is het veel onzekerder of en hoe de ideeën 

gerealiseerd kunnen worden. 

- De complexiteit en kosten nemen toe als data verzameling onderdeel is van een project. Resp C1 

zegt: “op het moment dat data, nieuwe data, een belangrijk onderdeel van het programma is, 

dan zie je onmiddellijk de complexiteit van het programma en ook dus de kosten en de duur, die 

zie je exponentieel toenemen.”. C1 geeft aan dat zo’n 60% van de kosten in de data gaat zitten, 

naast 20% in de modellering en aanpassing van systemen en nog eens 20% in de reporting 

processen en in de organisatieverandering. 

- Voor opgeleverde producten blijft onderhoud nodig. Dit is afhankelijk van het type data dat is 

gebruikt bij de ontwikkeling van het model. Dit speelt sterk binnen de financiële sector (case C), 

waarbij de voor het maken van het model gebruikte data veroudert als bijvoorbeeld de 

marktomstandigheden veranderen. Als sensordata input is voor een model (case A en B), dan 

speelt dit in veel mindere mate, omdat de oorspronkelijk trainingsdata dan veel langer 

representatief blijft.  

- Sterke voorkeur voor agile way of working als aanpak. Resp A2 geeft aan: “data science heeft 

een sterk onderzoekskarakter. Daarom is time boxing ontzettend belangrijk, om niet de business 

waarde uit het hoog te verliezen. De scope is daarmee natuurlijk variabel. Dus agile werken.”. 

Resp B1 geeft aan: “ik denk dat we heel sterk in het hele data verhaal inderdaad meer met de 

agile way of working moeten werken, omdat dingen heel snel evolueren”. Via de agile way of 

working kan veel sneller ingespeeld worden op veranderingen. 

In het algemeen blijken BA projecten vaak een grote onzekerheid te kennen. Anderzijds zijn er ook 

onderhoudsprojecten nodig, waarbij de onzekerheid veel kleiner zal zijn. In alle gevallen is de 

complexiteit van de BA projecten hoog, doordat data verzameling altijd een onderdeel van het 

project is. Om met onzekerheid om te kunnen gaan, en snel in te kunnen spelen op veranderingen, 

wordt steeds de agile way of working als een geschikte aanpak gezien. 

4.2.3. PPM voor portfolio’s met BA projecten 
Functie PPM 

PPM voor portfolio’s met daarin BA projecten vindt plaats op het niveau van de hele organisatie 

(case A en B) en op het niveau van een organisatieonderdeel (case C). De functie van PPM is steeds 

het kiezen van de juiste projecten en het toewijzen van resources daaraan. Daarbij zijn de BA 

projecten voor een verplicht proces (case C) een speciaal geval. Bij een verplicht proces gaat het 

alleen om welke projecten eerst moeten worden uitgevoerd, terwijl in de andere gevallen niet alle 

projecten uitgevoerd hoeven te worden. 

Doelen PPM 

De veel gebruikte doelen voor een portfolio (paragraaf 2.3.2) worden variërend van expliciet tot 

impliciet nagestreefd; 

1a. waarde maximalisatie; gemiddeld project succes over alle projecten in de portfolio  

Dit wordt expliciet nagestreefd bij alle BA projecten binnen de portfolio’s. Resp A1 geeft aan: “Ik 

moet de verantwoordelijke mensen helpen de projecten te kiezen die op dit moment voor ons de 
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meeste groei opleveren. Dat is wat voor ons belangrijk is.”. Resp B2 geeft aan: “Er zijn een aantal 

belangrijke projecten rond analytics geïdentificeerd, op basis van waarde, en die zijn op een 

roadmap gezet.”. Verder noemt resp C1 de relevantie van het model voor de business als één van de 

factoren die bepalen waaraan gewerkt wordt. 

1b. waarde maximalisatie; synergiën, voordelen uit projectoverschrijdende afstemmingen 

Dit wordt impliciet nagestreefd, want de respondenten noemden dit niet, maar het gebeurt wel in 

de praktijk. Volgens resp A1 moeten de business units ervaringen delen. Hij geeft aan: “We hebben 

hele mooie voorbeelden van technologie overdracht.”. Resp C1 geeft aan: “Het spelletje, in portfolio 

management, is om te zorgen dat je zo veel mogelijk initiatieven die elkaar ondersteunen, probeert 

aan elkaar te koppelen. Dus wat je in portfolio management probeert, is om die 

datavoortbrengingsketen gezamenlijk te doen.”.  

2. strategic fit 

Dit wordt expliciet nagestreefd binnen de portfolio’s op organisatieniveau (case A en B). Resp A1 

geeft aan: “PPM is een link met de projecten die we uitvoeren voor de algemene marktambitie. Aan 

de top heb je de strategische doelen voor het bedrijf en daartussenin heb je portfolio 

management.”. Resp B1 geeft aan: “Elk jaar kijken we naar wat zijn eigenlijk de company strategic 

goals. Zowel voor x plus één, is het komende jaar, als langer naar de x plus vijf toe en wat is er 

belangrijk voor onze businesses. Dus specifiek voor onze digitale portfolio hebben we dat eigenlijk 

door vertaald in wat betekent dat nu voor onze teams?”. Bij de portfolio voor de business unit 

gebeurt dit niet (case C). Daar wordt met name naar wat voor de business unit belangrijk is gekeken, 

resp C1 zegt: “ik kijk eigenlijk naar alles waar de CRO2 wakker van ligt qua veranderingen”. 

3. balans van de project portfolio 

Dit wordt hooguit impliciet nagestreefd binnen de portfolio’s, want het wordt niet genoemd door de 

respondenten. Een voorbeeld is dat bij case C naar balans wordt gezocht tussen het onderhouden en  

herbouwen van modellen. Resp C1 geeft aan: “soms kan de benodigde change effort een reden zijn 

om toch iets nog uit te stellen, en nog maar weer een pleister te plakken, in plaats van de grote 

renovatie.”. 

Aanpak PPM 

Bij portfolio’s met daarin BA projecten, worden verschillende PPM methoden gebruikt voor het 

samenstellen en evalueren van de project portfolio: 

1) strategic bucket voor de BA projecten binnen een portfolio met een stage gate aanpak (case A) 

2) lean portfolio management uit SAFe (Scaled Agile Framework), met stage gates (case B) en 

3) bedrijfsspecifieke PPM aanpak, met agile methoden (case C). 

De strategic bucket (paragraaf 2.3.2) wordt, bij het samenstellen van de portfolio, gebruikt voor 

innovatieve BA projecten die een potentieel grote impact op de organisatie hebben, maar die nu nog 

niets opleveren (case A). Resp A2 geeft hierover aan: “Strategic buckets zijn eigenlijk 

investeringsprogramma’s, die leveren geen directe business op. Maar die zijn dusdanig van 

strategisch belang dat we als bedrijf daarin moeten investeren.”. 

Bij innovatieve BA projecten wordt, voor het evalueren van de portfolio, het lean portfolio 

management uit SAFe met stage gates toegepast (case B). Resp B1 geeft aan: “Dus ons portfolio 

management, gaat echt wel meer naar die agile way of working, waar dat we eigenlijk elke drie 

maanden, een soort quarterly business review willen gaan installeren. Waar dat we dan eigenlijk 

gaan kijken naar ons bredere portfolio. Die gaan bijsturen.”. Resp B2 geeft daarbij voor de BA 

projecten aan: “We hebben een duidelijk stappenplan. In principe hebben we een aantal stage gates 

in heel die flow. We hebben nog nooit een case gehad waarvan we zeiden, verdorie, dit gaat het niet 

worden. Maar die stage gates zijn er wel. En dan gaan we ook effectief hard zijn.”.  

 
2 CRO: Corporate Risk Officer 
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Binnen de organisatie met de bedrijfsspecifieke agile way of working (case C) wordt, voor het 

evalueren van de portfolio, ook een bedrijfsspecifieke PPM aanpak gebruikt. Binnen deze organisatie 

worden standaard procedures opgesteld door stafafdelingen. Hiertoe behoort onder andere de 

Quarterly Business Review (QBR) uit de agile way of working. Resp C2 geeft hierover aan: “Waarbij 

aan het management gevraagd wordt van vertel maar, wat vind je nu belangrijk? Vervolgens wordt 

gekeken hoeveel, van wat is de totale vraag? En hoe kunnen we die change vraag invullen, en is dat 

meer dan we beschikbaar hebben, ja, dan moeten er keuzes gemaakt worden.”. 

Vervolgens wordt er, door degenen die het PPM uitvoeren, tijdens de uitvoering van de projecten 

ondersteuning geboden. Resp C1 geeft aan: ”Eén van de rollen van portfolio management, is ook om 

de collateral damage te managen. Dat is ook een deel van het portfolio management, de frictie die 

dat oplevert in het bedrijf, om dat te kanaliseren.”. 

 

4.2.4. Bepaling performance BA projecten voor PPM 
Relatie doelen portfolio en performance criteria BA projecten 

Met performance wordt in het kader van PPM bedoeld in hoeverre de BA projecten bijdragen aan 

het behalen van de doelen van de portfolio. De BA projecten, en de eventuele programma’s waar ze 

toe behoren, hebben ook eigen doelen en KPI’s, zie figuur 8. 

 

 
Figuur 8 – Relatie doelen portfolio, programma’s en BA projecten 

 

In de praktijk zijn de doelen van de BA projecten en programma’s niet altijd direct gerelateerd aan 

de doelen van de portfolio. De relatie hiertussen kan expliciet, impliciet of niet aanwezig zijn en dit 

hangt samen met de PPM aanpak (paragraaf 4.2.3), zie tabel 8. 

 

Tabel 8 – Relatie performance criteria BA projecten met doelen portfolio 

 

Aanpak PPM Relatie performance criteria met 
doelen portfolio  

Lean portfolio management uit SAFe met stage gates (case B) Expliciet 

Bedrijfsspecifieke PPM aanpak, met agile methoden (case C) Impliciet 

Strategic bucket (case A)  Niet 

 

Bij het gebruik van het lean portfolio management uit SAFe (case B) wordt expliciet voor elk doel uit 

de portfolio bepaald in hoeverre dat is bereikt. Resp B1: “Dat gebeurt in onze digital portfolio office, 

die welke mijn collega leidt. Zij kijk echt naar welke value hebben we gerealiseerd. Ze zet eigenlijk 

een value tracking systeem op, ook op basis van de OKR's3, die gedefinieerd waren voor die 

verschillende projecten.”.  

 
3 OKR’s: Objectives en Key Results 
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Bij de bedrijfsspecifieke PPM aanpak (case C) zijn de PPM doelen niet expliciet geformuleerd. Uit de 

beschrijving van wat zij doen, blijkt dat ze op een impliciete manier de veel gebruikte PPM doelen 

nastreven en volgen. Resp C1 beschrijft: “We kunnen niet aan alle 100 tegelijk werken. Nou, er zijn 

eigenlijk drie belangrijke drivers die bepalen met welke prioriteit eraan gewerkt moet worden. De 

eerste bepalende factor is de relevantie, die is van onszelf, dus de relevantie van dat model voor 

onze business. Tweede factor, die bepalend is, is de toezichthouder. En het derde is de 

verandercomplexiteit.”.  

Bij de strategic bucket (case A) gaat het om een groep projecten die, vanwege de innovatieve aard 

van deze projecten, buiten de doelen van de portfolio om worden uitgevoerd. Resp A2: “Voor de 

portfolio manager is het eigenlijk gewoon één project en zo zit het ook in de rapportages. Het levert 

op korte termijn geen revenuen op, met andere woorden de business case is nog niet duidelijk.”. 

Performance criteria en meetwaarden BA projecten 

De doelen voor de BA projecten in een portfolio zijn dus in meer of mindere mate gerelateerd aan 

de doelen van de portfolio, maar er worden wel voor alle BA projecten doelen gesteld en 

meetwaarden bepaald. Tabel 9 geeft een overzicht van de doelen van de BA projecten met daarbij 

voorbeelden van KPI’s. 

 

Tabel 9 – Performance criteria BA projecten 

 
Case Globaal doel BA projecten Voorbeelden KPI’s 

B Optimaliseren productie 
processen 

- Business value, bijvoorbeeld volgens resp B2: “wat is de extra output? 
Wat is de scrap die we besparen? Wat is de productiviteit die we 
winnen?” 

C Voldoen aan de wet- en 
regelgeving voor wat betreft 
Economic capital 

- Project ligt op schema 

A Identificeren hoe extra 
inkomsten gegenereerd 
kunnen worden op basis van 
machine data 

- hoeveel accounts zijn geconnect, 
- hoe vaak wordt het gebruikt binnen de calls van de service desk en  
- hoe tevreden zijn de klanten 

 

Bij case B wordt het SAFe framework, naast voor het evalueren van de portfolio doelen, ook gebruikt 

voor het evalueren van de doelen van de projecten. Binnen deze agile aanpak worden elke vijf 

sprints opnieuw prioriteiten gesteld. Daarbij wordt gekeken welke resources beschikbaar zijn en die 

worden ingepland. Vervolgens worden taken uit de backlog opgepakt. Voor de keuze van taken uit 

de backlog, wordt per taak de Weighted shortest job first (WSJF) waarde bepaald, zie figuur 9. 

 

 
Figuur 9 – Berekening Weighted shortest job first (B2) 

 

Bij deze indicator gaat het om de belangrijkheid en hoeveel waarde je kunt leveren, versus hoeveel 

tijd het kost om het te realiseren. Volgens resp B2 is de time criticality (zie figuur 9) hierbij geen 

belangrijke KPI, omdat iedereen zijn project dringend vindt. De business value is wel belangrijk. Om 

die te bepalen worden de normale operationele kanalen gebruikt. Resp B2 geeft hierover aan: “want 
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plants en business units en regio's moeten sowieso op die parameters rapporteren, want die worden 

sowieso opgevolgd.”. 

Binnen het verplichte proces (case C) ligt de nadruk op programma management. Daar wordt 

gevolgd of de roadmap nog gehaald wordt. Binnen de rapportages wordt gewerkt met de kleurcodes 

groen, oranje en rood. Resp C2: “Dat is geen harde science. Dat is meer van: hoe belangrijk is het? 

Wat is de consequentie ervan? Wie gaat piepen als het uitloopt? Wanneer is het goed genoeg? Ja, 

die vraagstukken spelen dan een rol.”. 

Bij case A worden voor de BA projecten in de strategic bucket steeds nieuwe KPI’s opgesteld. Resp 

A2: “Eigenlijk updaten we de KPI’s per kwartaal, want deze wereld, die verandert zo snel.”. Nieuwe 

KPI’s worden voorgesteld vanuit de teams aan de digital steerco en ze worden in dialoog vastgesteld. 

Het bepalen van deze KPI’s wordt zoveel mogelijk geautomatiseerd, veel informatie is in andere 

systemen beschikbaar. Bijvoorbeeld de tevredenheid van klanten gaat via een survey die al twee 

keer per jaar naar alle klanten wordt gestuurd. 

4.2.5. Business value en project risico 
In paragraaf 2.3.4 is geconcludeerd dat in de literatuur nauwelijks iets bekend is over hoe de 

business waarde en het project risico van BA projecten bepaald kunnen worden. Hieronder wordt 

beschreven of en hoe deze aspecten in de praktijk worden bepaald. 

Business value 

De business value van BA projecten blijkt in de praktijk in verschillende eenheden te worden 

uitgedrukt, afhankelijk van het doel van het BA project. Bij case B gaat het om het optimaliseren van 

de productie processen. Daar wordt het onder andere uitgedrukt in de hoeveelheid extra product 

die wordt geproduceerd (tabel 9). Resp B2 geeft aan: “Dus we weten heel duidelijk, oké die 

parameter verwachten we te verbeteren. We hebben een inschatting van die gaat van daar naar 

daar gaan. En dan kunnen we dat gaan monitoren.”. Betrokkenen wordt gevraagd de business 

waarde in te schatten. Vervolgens worden metingen die toch al worden gedaan, gebruikt om de 

parameter te evalueren. 

Bij de projecten binnen het strategic bucket (case A) gaat het om het ontwikkelen van services en 

software om daarmee extra business te genereren. Volgens resp A2 gaat het uiteindelijk om: 

“hoeveel revenue hebben we in dit domein gecreëerd. Dat is natuurlijk ultimately hetgeen wat je 

wilt gaan meten.”. De business value wordt hier uitgedrukt in de extra omzet die wordt gegenereerd 

op basis van de nieuw ontwikkelde services. 

Voor de BA projecten voor het verplichte proces (case C), wordt de business waarde niet bepaald. 

Resp C1 zegt hierover: “Die projecten, daar kijken we naar de kosten. We kijken naar  de capaciteit, 

maar we kijken wat minder naar de business case.”.  

Risico 

Het project risico wordt niet bepaald voor de BA projecten binnen project portfolio’s (case A, B en 

C). Voor de innovatieve BA projecten (case A en B) wordt er sowieso vanuit gegaan dat de projecten 

een hoog risico hebben, omdat er wel geïnvesteerd wordt, maar het onduidelijk is of het ook iets 

gaat opleveren. Resp B2 zegt het als volgt: “Omdat je op voorhand natuurlijk moeilijk kan inschatten, 

oké, gaat dit zo succesvol zijn.”. Bij case A zijn hiervoor de projecten in een aparte bucket geplaatst 

en bij case B wordt daarom, bij het bepalen van de doelen, steeds van een hoog risico niveau 

uitgegaan. Voor de BA projecten voor het verplichte proces (case C) geldt dat de projecten sowieso 

uitgevoerd moeten worden, dus hiervoor is het niet relevant.  
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4.2.6. Totaal overzicht PPM voor BA projecten 
In het onderstaande overzicht (figuur 10) wordt in samenhang aangegeven wat wordt nagestreefd 

door middel van PPM voor BA projecten, hoe dat wordt nagestreefd en hoe wordt bepaald of aan de 

gestelde doelen wordt voldaan.  

 

Figuur 10 – Totaal overzicht PPM voor BA projecten 
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5. Discussie, conclusies en aanbevelingen 

5.1. Discussie - reflectie 

5.1.1. Uitvoering onderzoek 
Aan het begin van het onderzoek was het idee om algemene performance criteria voor BA projecten 

te vinden. Uit het literatuuronderzoek bleek al dat KPI’s organisatie specifiek zijn (paragraaf 2.3.2). 

De cases binnen het empirisch onderzoek bleken verder sterk te verschillen. De focus van het 

onderzoek is daarom verschoven naar hoe PPM bij BA projecten toegepast kan worden. De 

deelvragen van het onderzoek zijn daarop aangepast tijdens het onderzoek. 

Ook bleek het in een eerste interview van een uur al veel tijd te kosten om de algemene vragen te 

bespreken. Een uur bleek te kort voor het daarbij in detail bespreken van de verschillende projecten 

binnen de case, dus de embedded case opzet heeft niet de geplande extra informatie opgeleverd 

(paragraaf 3.1). De project portfolio en de BA projecten zijn meer in algemene termen besproken en 

beschreven, zie ook paragraaf 4.1. Er is wel voldoende informatie verzameld om de onderzoeksvraag 

en deelvragen te kunnen beantwoorden. 

Tijdens het onderzoek is, zoals gepland, een draft case study review uitgevoerd (bijlage 2, document 

8). Op basis hiervan zijn twee quotes van resp A2 en het doel van de BA projecten voor case A (tabel 

9) aangepast, en verder is een opmerking toegevoegd in paragraaf 5.1.2. 

Verder zijn in het onderzoek slechts enkele documenten verzameld, zie bijlage 4. Zowel resp A2, B1 

als C2 hebben documenten op het scherm getoond maar deze konden vanwege de 

vertrouwelijkheid niet gedeeld worden. Voor het onderzoek is dat geen probleem omdat in de 

interviews de aanpak wel voldoende is besproken. 

5.1.2. Resultaten onderzoek 
Kenmerken cases 

Uit het literatuuronderzoek (paragraaf 2.3.1) blijkt dat BA projecten een innovatief karakter hebben, 

maar case C is als niet innovatief beoordeeld (paragraaf 4.2.1). De BA projecten variëren daarom van 

niet innovatief tot innovatief. 

Uit paragraaf 4.2.1 blijkt verder dat de cases behoorlijk van elkaar verschillen. De kenmerken 

verklaren waarschijnlijk voor een deel de gevonden verschillen in de resultaten. Zo lijkt het 

bijvoorbeeld logisch dat er, bij het uitvoeren van PPM op het niveau van een organisatie eenheid, 

minder afstemming is met de strategische doelen, dan wanneer PPM op organisatieniveau wordt 

uitgevoerd. De aantallen zijn echter veel te klein om algemene conclusies te kunnen trekken. 

BA projecten versus andere projecten 

Volgens het literatuuronderzoek is er vaak geen expliciete projectaanpak voor BA projecten 

(paragraaf 2.3.1), maar binnen dit onderzoek blijken alle cases een agile way of working te kennen. 

In de case study review geeft A2 aan dat deze aanpak helpt om niet te lang door te zoeken naar 

verbanden die er niet zijn en geen verbanden te generaliseren die niet voor het hele domein waar 

zijn. Volgens hem is, om dit te voorkomen via de agile aanpak, een project manager met inhoudelijk 

kennis van belang, om de juiste afwegingen te maken bij het inzetten van een nieuwe sprint. 

Ook blijkt uit de literatuur dat de belangrijkste stakeholders op het gebied van de BA projecten, de 

business, het analytics team en de IT afdeling, nog onvoldoende samenwerken (paragraaf 2.3.1). Dit 

is niet geconstateerd in dit onderzoek. Resp B geeft hierover aan: ”Elk van die groepen werken 

samen met de IT organisatie. Wat dan toch een belangrijke partner is. Dat is echt zij aan zij zou ik 
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durven zeggen.“. Mogelijk draagt PPM bij aan een betere afstemming rondom de projecten, of 

misschien worden projecten pas onderdeel van een project portfolio als er voldoende afstemming is. 

Functie en doelen PPM 

De functie en doelen van PPM, voor portfolio’s met daarin BA projecten, komen overeen met de 

functie en doelen zoals die in de literatuur zijn beschreven (paragraaf 2.3.2). Hierbij valt op dat de 

doelen met de nadruk op het optimaliseren van de set, synergie en balans in de portfolio, veel 

minder expliciet worden nagestreefd dan de doelen waarbij meer naar de individuele projecten 

wordt gekeken, het gemiddeld projectsucces en de afstemming met de strategie (paragraaf 4.2.3). 

Op zich hoeven niet alle doelen nagestreefd te worden (paragraaf 2.3.2), maar dit is wel opvallend, 

omdat het bij PPM juist gaat om het vinden van de beste set die samen een optimale portfolio 

vormen (Robert Gravlin Cooper et al., 2001). 

Aanpak PPM 

Voor innovatieve BA projecten worden in de praktijk een strategic bucket en stage gates gebruikt. 

Dit is in lijn met de aanpak die Cooper (2007) voor innovatieve projecten heeft beschreven 

(paragraaf 2.3.2). Via een strategic bucket wordt de grote onzekerheid die BA projecten kennen, 

(paragraaf 4.2.2) gereguleerd doordat het budget voor de projecten wordt gelimiteerd. Via de Stage-

Gate aanpak kunnen BA projecten die niet kansrijk blijken, gestopt worden. Kayser (2018) heeft de 

Stage-Gate aanpak al uitgewerkt voor BA projecten (paragraaf 2.3.1). Ook uit dit onderzoek blijkt dat 

beide methoden geschikt zijn voor innovatieve BA projecten. 

Bij de BA projecten voor een verplicht proces (case C), ligt de nadruk op een efficiënte uitvoering van 

de projecten. Bij dit type projecten worden minder keuzes gemaakt (paragraaf 4.2.3) en is de 

onzekerheid minder. Volgens Costantino (2015) moet de nadruk daar bij PPM niet op liggen 

(paragraaf 2.3.2), maar gezien de aard van deze projecten is het voor deze projecten wel logisch. 

Verder worden agile methoden gebruikt voor PPM bij BA projecten. Dit is logisch gezien de voorkeur 

voor het gebruik van de agile way of working bij BA projecten (paragraaf 4.2.2). In de literatuur 

(paragraaf 2.3.2) is echter niets gevonden over het lean portfolio management uit SAFe dat binnen 

organisatie B wordt gebruikt. Cooper (2021) schrijft in recent werk wel over de voordelen van het 

gebruik van de agile way of working bij PPM. Hij geeft daarbij aan dat het in eerste instantie 

geïmplementeerd is binnen de software wereld. Het is van belang om verder na te gaan hoe agile 

methoden bij PPM voor BA projecten gebruikt kunnen worden. 

Een aandachtspunt hierbij is dat agile methoden sterk gefocust zijn op het leveren van waarde, zoals 

bij de WSFJ (paragraaf 4.2.4) . Het is in dit onderzoek niet duidelijk geworden in hoeverre er bij de 

toepassing van agile methoden bij PPM ook naar de optimale set wordt gekeken.  

Bepaling performance BA projecten 

De doelen van de BA projecten blijken niet altijd expliciet gerelateerd aan de doelen van de portfolio 

(paragraaf 4.2.4). Dat lijkt in tegenspraak met dat een portfolio die projecten bevat die het meest 

bijdragen aan de performance van de portfolio. Voor de projecten in het strategic bucket is het 

logisch, omdat een strategic bucket er juist is om projecten te kunnen doen die pas op langere 

termijn bijdragen aan de performance. Verder zijn bij case C de doelen niet duidelijk geformuleerd 

maar daar worden de doelen van de portfolio wel impliciet nagestreefd. 

Alle BA projecten binnen een portfolio (case A, B en C) blijken duidelijke doelen te hebben. Uit de 

literatuur (paragraaf 2.3.1) blijkt dat er voor BA projecten niet altijd duidelijke doelen zijn, omdat 

bijvoorbeeld data gedreven BA projecten vooral gericht zijn op het vinden van nieuwe kennis in de 

data. In deze studie blijkt dat ook voor de exploratieve BA projecten in de strategic bucket doelen 

worden gesteld. Mogelijk draagt het deel uitmaken van een portfolio bij aan het stellen van 

duidelijke doelen. 
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Verder zijn in de praktijk de KPI’s om te bepalen of aan de doelen is voldaan organisatie specifiek 

(paragraaf 4.2.4). Dit komt overeen met het literatuur onderzoek (paragraaf 2.3.4). 

Business value versus project risico 

Voor BA projecten is het in de praktijk niet goed mogelijk om de business waarde en het project 

risico in een risico – business waarde bubble plot (figuur 1) tegen elkaar uit te zetten, omdat het 

project risico of niet bepaald wordt of altijd als hoog wordt ingeschat. BA projecten zijn over het 

algemeen onzekere (paragraaf 2.3.1) en complexe (4.2.2) projecten, maar de onzekerheid en 

complexiteit, en dus het risico (paragraaf 2.3.3), zijn niet voor alle BA projecten even groot. Deze 

bubble plot is dan ook voor BA projecten relevant. Hiermee wordt de balans in de portfolio 

inzichtelijk gemaakt, om vervolgens maximale waarde te kunnen genereren terwijl de risico’s 

acceptabel blijven. Het beter in kunnen schatten van het risico voor BA projecten is daarom een 

onderwerp voor vervolgonderzoek. 

Overige bevindingen 

Binnen de interviews zijn er, naast de aan de onderzoeksvraag gerelateerde onderwerpen, enkele 

andere onderwerpen aan de orde gekomen (tabel 5). Hierbij valt op dat binnen alle organisaties één 

van de respondenten het onderwerp sustainability heeft aangekaart. Duurzaamheid is duidelijk een 

onderwerp dat leeft binnen de organisaties. 

Proposities 

Op basis van de resultaten in dit onderzoek, zoals samengevat in figuur 10, en de reflectie hierop, 

zijn proposities afgeleid die in verder onderzoek getoetst kunnen worden, zie tabel 10. 

 

Tabel 10 – Proposities  

 

Nr. Propositie 

1 Het gebruik van algemene PPM doelen en een algemene PPM aanpak bij een portfolio met 
daarin BA projecten, leidt tot een toename van de business performance van die BA 
projecten. 

2 Het, bij een project portfolio met daarin BA projecten, expliciet nastreven van PPM doelen 
die op de optimale set zijn gericht (synergie van de projecten en de balans in de portfolio), 
naast het nastreven van doelen die meer op de individuele projecten zijn gericht 
(maximaliseren van gemiddeld project succes en strategic fit), leidt tot een extra toename 
van de business performance van de BA projecten. 

3 Voor PPM voor BA projecten geldt dat een expliciete PPM aanpak, geïntegreerd binnen de 
agile way of working, leidt tot een grotere toename van de business performance van de BA 
projecten in de project portfolio, dan wanneer PPM hierbij op een impliciete manier wordt 
toegepast. 

 

5.2. Conclusies 
BA projecten zijn vaak onzekere projecten en zijn in alle gevallen complex, vanwege het gebruik van 

data. De agile way of working wordt voor dit type projecten als een geschikte aanpak gezien. 

Bij PPM worden vaak dezelfde doelen nagestreefd: 1a) maximaliseren van gemiddeld project succes, 

1b) synergie, 2) strategic fit en 3) balans in de portfolio. Dit geldt ook voor project portfolio’s met BA 

projecten. De BA projecten zelf hebben ook doelen. Die blijken niet altijd direct gerelateerd aan de 

doelen van de portfolio. De bijbehorende operationele meetwaarden blijken altijd organisatie 

specifiek te zijn. 

Om de PPM doelen te evalueren, bestaan veel verschillende methoden. Bij portfolio’s met BA 

projecten kunnen agile methoden gebruikt worden, zoals de QBR. Voor innovatieve BA projecten 
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zijn met name strategic buckets en stage gates van belang om met de onzekerheid om te gaan. Ook 

een risico – business waarde bubble plot is voor BA projecten een nuttig hulpmiddel om maximale 

waarde te kunnen genereren terwijl de risico’s acceptabel blijven.  

Een aandachtspunt is, dat de doelen die meer op de optimale set zijn gericht (1b en 3), minder 

duidelijk worden nagestreefd, dan de doelen die zich meer richten op de beste individuele projecten 

(1a en 2). Voor PPM voor BA projecten is het dan ook zinvol, om een met de agile way of working 

geïntegreerde PPM aanpak te gebruiken, met voldoende aandacht voor de optimale set. 

5.3. Aanbevelingen voor de praktijk  
Het is sowieso aan te bevelen om PPM te gebruiken voor BA projecten, omdat dit bijdraagt aan het 

realiseren van business waarde met BA (Paradza & Daramola, 2021). Voor BA projecten met een 

hoog risico, is het goed om strategic buckets en de Stage-Gate aanpak te gebruiken, om het risico af 

te bakenen. Verder is het van belang, om voldoende aandacht te hebben voor de hele set, boven de 

individuele projecten. Daarvoor moet ook naar de synergie van de projecten en naar de balans in de 

portfolio gekeken worden. Dat laatste kan bijvoorbeeld via een risico – business waarde bubble plot 

(figuur 1). 

5.4. Aanbevelingen voor verder onderzoek  
Gezien de voorkeur voor de agile way of working bij BA projecten, is het van belang om verder te 

onderzoeken, hoe voor BA projecten een met de agile way of working geïntegreerde PPM aanpak 

gebruikt kan worden. Hierbij is het van belang dat alle PPM doelen goed geëvalueerd kunnen 

worden. Verder moet, met name voor het PPM doel de synergie van projecten en voor het kenmerk 

project risico, onderzocht worden hoe dit gekwantificeerd kan worden.   
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Bijlage 1 - Gegevensverzameling 
 

Onderwerp Bron 

Context informatie zoals type 
organisatie, grootte, rol van data 
binnen de organisatie. 

- Website organisatie en/of jaarverslag 
- Aanvullende vragen in interviews beide informanten 

Informatie rondom PPM, aantal 
project portfolio’s, samenstelling en  
management hiervan. 

- Semi-gestructureerd interview met informant project portfolio 
- Document(en) organisatie rondom PPM 

Strategie en missie - Website organisatie en/of jaarverslag 

Doelen geselecteerde project portfolio - Semi-gestructureerd interview met informant project portfolio 
- Document(en) geselecteerde project portfolio 

Kenmerken BA projecten, onder 
andere fase ontwikkelproces 

- Semi-gestructureerd interview met informant project portfolio 
- Semi-gestructureerd interview met informant BA projecten 
- Document(en) BA projecten uit geselecteerde project portfolio 

zoals bijvoorbeeld projectplannen 

Performance criteria BA projecten 
binnen geselecteerde project portfolio 

- Semi-gestructureerd interview met informant project portfolio 
- Semi-gestructureerd interview met informant BA projecten 
- Document(en) geselecteerde project portfolio 

Operationele meetwaarden bij 
performance criteria BA projecten 
binnen geselecteerde project portfolio 

- Semi-gestructureerd interview met informant BA projecten 
- Document(en) / voorbeelden meten performance criteria in de 

praktijk 
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Bijlage 2 – Externe bijlagen 
 

 

De onderstaande documenten zijn niet opgenomen in dit document maar worden als aparte bijlagen 

aangeleverd. 

 

Nr. Naam Omschrijving 

1 Interview protocol AF Y Vollebregt v1.0.doc Interview protocol Nederlands 

2 Interview protocol AF Y Vollebregt v1.0 EN.doc Interview protocol Engels 

3 Informatiebrief afstudeeronderzoek BA 
projecten PPM.doc 

Informatiebrief Nederlands 

4 Information letter graduation research BA 
projects PPM.doc 

Informatiebrief Engels 

5 Informed consent afstudeeronderzoek OU 
BPMIT Y Vollebregt.doc 

Toestemmingsverklaring Nederlands 

6 Informed consent graduation research OU 
BPMIT Y Vollebregt.doc 

Toestemmingsverklaring Engels 

7 Analyse interviews v3.xls Getranscribeerde en gecodeerde interviews en 
informatie over de afname van de interviews 

8 Draft case study review informant.doc Feedback van respondent A2 op de draft scriptie 
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Bijlage 3 – Overzicht informanten 
 

 

 Informant PPM Informant BA projecten 

Respondent A1 A2 

Rol Portfolio director Director Product 

Scope Organisatie Organisatie 

Richt zich op Innovatie project portfolio,  zo’n 150 
actieve projecten. 

De software en platform ontwikkeling voor alle 
machines. 

Respondent B1 B2 

Rol Global IT lead Strategy Product owner Digital Operations 

Scope Organisatie Operations 

Richt zich op Portfolio management als onderdeel van 
IT strategie en governance en data in het 
algemeen. 

Algemene digitalisatie en analytics binnen 
operaties. 

Respondent C1 C2 

Rol Portfolio lead Programmamanager 

Scope Business unit Operations - Risk Business unit Operations - Risk 

Richt zich op Alle veranderprogramma’s, zo’n 20. Eén programma, projecten binnen programma. 
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Bijlage 4 – Overzicht verzamelde brondocumenten 

 

Nr. Case Omschrijving document 
1 A Handleiding Global Product Development Process 

2 B E-mailwisseling met resp B1 rondom doelen Digital portfolio 

3 C Afbeelding agile way of working en relatie met portfolio management 

 


