“Ebony and ivory live together in perfect harmony”
of
“Hoe programma- en projectmanagers samenwerken”

Peter Verhey
Projectmanager

Jan van Vugt

Programmamanager

linkedin.com/in/peter-verhey
Methodieken: Prince 2, Agile (Scrum Master ), SAFE
-

-

1999: IT consultant
IT Staffing
Belastingdienst
Nuon (Vattenfall)
2010: Infra Architect & Projectleider (ANWB)
2013: Projectmanager (Koninklijke Kentalis)
2015: Projectmanager & ISO (Belastingdienst
Toeslagen)
Eind 2020/2021: Projectmanager binnen
programma ICT Next Step

Hobby’s:
Mijn gezin, basgitarist, muziek in algemeen

linkedin.com/in/reforge/
Methodieken: TGPM, Prince 2, Agile (Scrum Master
/Product Owner), GBV
-

1987: Telematica consultant
PTT Telecommunicatie
1994: Consultant & Projectmanager
KPN Telecom
1999: Zelfstandig programmamanager,
projectmanager, businessconsultant
2020: Co-founder Kader42
2021: Programmamanager ICT Next Step

Hobby’s:
Drummer, Functioneel tester voor CIG

Opbouw Webinar
- Wat is programmamanagement?
- Wat is projectmanagement?
- Hoe werken ze samen?
- Wat verwacht Peter van Jan
- Wat verwacht Jan van Peter
- De valkuilen!
- Tips en trucs
- Afsluiting

Wat is Programmamanagement?
Definitie:
Een programma is een verzameling van tijdelijke
inspanningen (projecten, routines en improvisaties) om
meerdere, unieke doelen te bereiken die zonder deze
coördinatie niet gerealiseerd kunnen worden.

Wat is Programmamanagement?
Een programma kent niet de 6 standaard projectfasen, maar 3 fasen:
1. opbouw: hier wordt het programma verzonnen en ontworpen. Alle partijen
besluiten mee te doen.
2. effectuering: hier gebeurt het echte werk. De inspanningen worden
uitgevoerd; de resultaten gevolgd en de effecten gemeten.
3. afbouw: het programma stopt, wordt gesplitst of overdragen aan andere
organisaties dan de programma-organisatie.

Wat is Programmamanagement?
Bij programma management gaat het om:
• programmeren: wat zijn de doelen en welke inspanningen zijn hiervoor nodig?
• besturen: gaat het goed met de uitvoering of is aanpassing nodig?
• beslissen: besluiten nemen op basis van programmaplannen.
Bij een project staan faseren, beheersen en beslissen centraal.

Skills Programmamanager
•

Grote plaatje zien en visie ontwikkelen en uitdragen

•

Superieure analytische vaardigheden

•

Leiderschap en teambuilding

•

Communicatief

•

Beïnvloeden en onderhandelen

•

Conflictoplossing

•

Stakeholdermanagement

•

Planning en resourcebeheer

•

Risico en mitigatie management

Wat is Projectmanagement?
Definitie:
Een project is een tijdelijke manier van
samenwerken, gericht op het opleveren van een
uniek resultaat, dat bijdraagt aan het behalen van
doelen en waarbij de belangrijkste
werkzaamheden te inventariseren zijn.

Een project heeft een start (kop) een uitvoering
(romp) en een einde (staart)

.

Wat is Projectmanagement?
Een project kent de volgende fasen:
1. Initiatiefase: Hier wordt ‘het’ idee of voorstel uitgewerkt.
2. Definitiefase: Specificatie van het project, eisen/wensen beschrijven en
vastleggen.
3. Ontwerpfase: Het ‘ontwerp’ van het project, meerdere ontwerpen/scenario’s, SG
besluit.
4. Voorbereidingsfase: Hier worden de (deel) planningen gemaakt voor de
activiteiten
5. Realisatiefase: Het project gaat aan de slag naar het resultaat.
6. Nazorgfase: Na de realisatie zal het project nog zorg dragen voor een ‘zachte’
landing in de organisatie d.m.v. een warme overdracht en goede evaluatie.

Wat is Projectmanagement?
Bij project management gaat het om:
• Faseren: Fase succesvol of af, door naar de volgende…
• Beheersen: loopt het project conform planning en verwachting, worden
afwijkingen tijdig gesignaleerd en gecommuniceerd, moet er worden
bijgestuurd?
• Beslissen: besluiten (laten) nemen op basis van fasering en afwijkingen.

Skills Projectmanager
Hard:

Soft:

• Onderhandelen

• Communicatie

• Relevante technische kennis

• Leiderschap

• Uitdrukkingsvaardigheid

• Motivatie

• Organisatievermogen

• Conflicthantering

• Prioriteiten en doelen stellen

• Aanpassingsvermogen

• Project planning

• Vindingrijkheid

• Delegeren

• Teamwerk

• Budgetbeheer

• Invloed hebben

Hoe werken ze samen?
Ø Programmamanagers begeleiden groepen projecten
Ø Projectmanagers houden toezicht op individuele
projecten
Ø Programmamanagers richten zich op de (bedrijfs)
doelstellingen op de (middel)lange termijn (context)
Ø Projectmanagers bereiken concrete resultaten op de
korte termijn (content)
Ø Programmamanagers zijn strategisch (benefits)
Ø Projectmanagers zijn tactisch (deliverables)

Hoe werken ze samen?

Verschillende rollen, vergelijkbare uitdagingen
• Dashboards: In het ideale geval biedt een dashboard zowel een vogelperspectief
als de mogelijkheid om in te zoomen wanneer dat nodig is.
• Flexibele werkweergaven: niet iedereen werkt op dezelfde manier. Het werk van
programma- en projectmanagers is veel gemakkelijker als ze hun werkstijlen
niet aan anderen opdringen. Het is wel belangrijk dat ze een enkel programma
of project vanuit verschillende hoeken kunnen bekijken - denk aan Kanbanborden, Gannt-charts en dergelijke.

Verschillende rollen, vergelijkbare uitdagingen
• Templates: Veel programma's hebben vergelijkbare projecten. In plaats van het
wiel opnieuw uit te vinden, werk met dezelfde templates.
• In-context samenwerking: het bijhouden van elk item, elke update en elk
verzoek kan moeilijk zijn. Het doorzoeken van e-mails en spreadsheets voor
details is een verspilling van de tijd van project- en programmamanagers. Het is
uiterst nuttig om alle programma- en projectcommunicatie in één enkele,
gemakkelijk te raadplegen thread te houden.

Wat verwacht Peter van Jan?
• Sparringpartner, klankbord
• Overzicht, impact van projecten op elkaar
• Richting en prioriteiten in het programma
• Kapitein van het programma, volle vaart vooruit
• Belangenbehartiger richting organisatie / stuurgroep
• Feedback, met helicopterview kijken naar het verloop van het project
• Verbinder, programmateam, de organisatie en hoe loopt en blijft dat samen

Wat verwacht Jan van Peter?
• Zelf oplossend vermogen. Risico’s? Dan ook mitigaties
• Open en transparant, liever geen verrassingen
• Projectfasering met duidelijke mijlpalen en deliverables
• Dashboard met voortgang en rapportage op GROKIT criteria
(geld, risico’s, organisatie, kwaliteit, informatie en tijd)

• Door blijven denken, niet in de waan van de dag meegaan
• Fouten maken is nooit erg, te vermijden fouten wel
• Prettig gestoord, gevoel voor humor, stress bestendig

De valkuilen!
- Niemand heeft tijd om dikke pakken papier te lezen!
- Keep it simple! Hou rekening met een concentratieboog van een goudvis!
- Vermijdt ICT-jargon en technische begrippen
- Maak je planning nooit in Excel (doodzonde nummer 1)
- Wees geen eiland binnen de organisatie, sla bruggen!
- Het gaat uiteindelijk om de benefits van het programma
- Verlies je niet in details

Tips en trucs
- Ontwikkel en gebruik een goed gestructureerd en overzichtelijk dashboard
- Structureer en breng rust (overleggen, rapportage-slagen)
- Gebruik projectmanagement tools (MS Project, Merlin (Mac), GanntProject)
- Doe aan Social Engineering! Maak vrienden! Begin bij het secretariaat
- Vier de successen van het team (met mate)

Afronding:
- Gezond Boeren Verstand
- Ervaring met project methodieken
- Wederzijds respect en acceptatie
- Samenwerking!
- Platte ego’s!

