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Managementsamenvatting
Deze eindopgave van het kernprogramma 2014 2016 gaat over programmamanagement. Omdat me
is opgevallen dat er binnen Rijkswaterstaat geen samenhang tussen programma’s noch
programmamanagers is.
-

Kwesties

De manier waarop binnen Rijkswaterstaat aan programma’s wordt gewerkt levert kwesties op: het
sturen van afzonderlijke projecten in de context van eveneens te behalen programmadoelen staat niet
sterk op het netvlies; programma’s zijn vrijwel altijd een unieke situatie; de managers van een
programma moeten zelf hun weg vinden in de organisatie en er is weinig handelingsruimte omdat
flexibel en adaptief sturen onvoldoende wordt beheerst door de organisatie. Deze kwesties worden in
stand gehouden door niet kortcyclisch kunnen werken; het niet kunnen loslaten van de leidende rol
van Rijkswaterstaat; het gebrek aan ruimte om richting te kunnen zoeken; het onvoldoende gericht
zijn op wat er op Rijkswaterstaat af komt. Uiteindelijk worden de kwesties in stand gehouden door de
mensen die in de Organisatie werken; het middenmanagement, de collega’s, de programmamanagers
en de top.
In een onderlinge vergelijking van de rol van programmamanagement lijkt het professionaliseren van
programmamanagement bij Prorail, Highways England en Rijkswaterstaat in de kinderschoenen te
staan. Van Crossrail kunnen andere overheden in Europa leren.
Waarde van programmamanagement

Programmamanagement zal de komende jaren steeds belangrijker gaan worden voor Rijkswaterstaat
en kan een bijdrage leveren in relatie tot een aantal maatschappelijk trends: complexe opgaven op
gebied van mobiliteit, water en milieu; toenemende behoefte aan sturing en verantwoording op
maatschappelijke doelen; toename van beheer en onderhoud. Deze trends legitimeren het
ontwikkelen en professionaliseren van programmamanagement bij Rijkswaterstaat.
Ontwikkelen van een netwerk van programmamanagers

Het perspectief op kortere termijn en voor deze eindopdracht van het kernprogramma:
Programmamanagers die onderling meer verbonden zijn en die gestart zijn met samen werken aan het
ontwikkelen en professionaliseren van programmamanagement bij Rijkswaterstaat.
Gedurende mijn werk aan de eindopgave van het kernprogramma zijn programmamanagers dit jaar
meer onderling verbonden geraakt. Deze groep bestaat op dit moment uit totaal 50 collega’s.
Daarbinnen zijn er 5 tot 10 mensen actief in het opbouwen en voeden van het netwerk.
Mogelijk is dit de kleine groep invloedrijken die de starters zijn van de ontwikkeling. Is de unieke
kwaliteit die maakt dat er een blijvend netwerk van programmamanagers kan ontstaan aanwezig? Ook
de context bepaalt in sterke mate of deze trend groot kan worden.
Staan we al op een omslagpunt of moet daarvoor nog meer gebeuren? Ik ben er zelf van overtuigd dat
er een ontwikkeling is gestart die zeker niet meer gaat stoppen. Het omslagpunt is nog niet bereikt
maar ligt naar mijn mening wel binnen handbereik.
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1. Inleiding
Deze eindopgave van het kernprogramma 2014 2016 gaat over programmamanagement. Een
onderwerp dat mij al jaren op 2 manieren bezig houdt. Enerzijds omdat ik de afgelopen 9 jaar
programmamanager geweest ben van het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit, het programmateam
Spoedaanpak, de invoering van 130 km/u, Beter Benutten en het ITS bureau. Anderzijds omdat me al
bij het eerste programma dat ik runde is opgevallen dat er binnen Rijkswaterstaat op dat moment
geen samenhang tussen programma’s noch programmamanagers was. Al direct ben ik daarom actief
met programmamanagement en de verbinding daarop in de Organisatie aan de slag gegaan. Voor de
eindopgave heb ik me geconcentreerd op hoe die verbinding tussen mensen (programmamanagers)
echt tot stand te brengen is. Vanuit de overtuiging dat programmamanagement een noodzakelijke
bijdrage kan leveren aan het managen van steeds complexer wordende maatschappelijke opgaven.
-

2. Keuze voor een programma
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Complexe opgaven in de Rijkswaterstaat-organisatie leiden tot het instellen van een
programma. Kennelijk kunnen die opgaven niet in de lijn worden belegd en zijn het
ook geen projecten uit bijvoorbeeld Beheer & Onderhoud noch het MIRT. De
complexiteit van de opgave wordt bepaald door zaken als: het samenwerken met
externe partners; geen vooraf vast te stellen einddoel en/of het houdt meer in dan
een verzameling projecten realiseren. Tot voor kort werden programma’s op basis
van complexe opgaven door (de top van) de Organisatie als unieke situaties gezien.
Pas recent ontstaat het besef dat programmamanagement structureel kan bijdragen
aan het managen van unieke en complexe opgaven. Rijkswaterstaat staat daarmee
aan het begin van het professionaliseren van programmamanagement in de eigen
organisatie.

3. Programma’s en programmamanagement
Een programma is altijd een (gedurende de looptijd wisselende) mix van projecten, activiteiten,
organisatorische verandering en beïnvloeding van de omgeving verbonden door batenmanagement.
En gericht op het realiseren van het programmadoel. Batenmanagement is het actief sturen op doelen
en effecten (outcome). Naast het bereiken van complexe strategische en/of beleidsdoelen kan het
programmadoel ook (mede) bestaan uit kennis/leerdoelen en/of gericht zijn op het vormgeven van
een structureel samenwerkingsarrangement (alliantievorming).
Programmamanagement vraagt om het monitoren en rapporteren op voortgang van (het behalen
van) doelen en effecten. Programmamanagement met partners, bij allianties, in een regie-programma
gaat over gezag in plaats van macht en over sturen zonder macht. Bij het succesvol managen van een
programma zijn zowel project-, en procesmanagementcompetenties als professioneel ingericht
batenmanagement benodigd.
Dit beeld over programmamanagement is een gedeeld beeld bij een netwerk van Rijkswaterstaters
dat aan programma’s werkt. Meestal in de rol van programmamanager. In 2014 was dat een beperkt
netwerk van ongeveer 10 collega’s, inmiddels is dat een netwerk van rond de 50 collega’s.
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4. Projecten en programma’s bij Rijkswaterstaat
De typen projecten en programma’s die bij Rijkswaterstaat te onderscheiden zijn bestaan uit project,
multiprojecten en programma’s (zie bijlage 1). Er is een zeker onderscheid tussen (een stapeling van)
projecten enerzijds en programma’s anderzijds. Gebaseerd op verschillen in focus en beïnvloeding.
Van beheersing bij projecten versus het in beeld brengen van de baten bij een programma. En het zelf
direct sturen op een concreet en materieel resultaat bij een project versus het deels sturen op én
deels indirect beïnvloeden van het bereiken van één of meer doel (en) in combinatie met
(onderliggende) resultaten bij een programma. Het indirect beïnvloeden is het immateriële deel van
een programma.
Opvallend is de breedte van het werk bij Rijkswaterstaat als het gaat om (multi)projecten en
programma’s, waar deze in de Organisatie zijn gealloceerd en of ze intern gericht zijn of samen met
partners zijn. Ze variëren van vervanging en renovatie-projecten die gebundeld zijn bij PPO en GPO,
programma’s met partners samen als Ruimte voor de Rivier en Beter Benutten, programma’s gericht
op organisatieverandering als het programma Smart Mobility tot een programma energie bij ACT.
Voor projecten geldt dat daar ook regelmatig, naast het te behalen projectresultaat, een doel aan
gekoppeld wordt. Bijvoorbeeld alliantievorming of het borgen van leerervaringen.

5. Welke kwesties roepen programma’s op?
De manier waarop binnen Rijkswaterstaat aan programma’s wordt gewerkt levert een aantal kwesties
op.

5.1 De kwesties
Sturen
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Het sturen van afzonderlijke projecten in de context van eveneens te behalen
programmadoelen staat niet sterk op het netvlies bij Rijkswaterstaat.
Programma’s worden vooral gezien als een optelsom van projecten. Dit komt net
name naar voren in het gemis aan scherpe definiering van de
projectoverstijgende baten bij de opdrachtverlening aan een programma. Als een
(strategisch) doel in de opdracht wordt meegenomen past het om ook op
effecten te monitoren en op de voortgang van de doelen te rapporteren
(batenmanagement). Verder wordt er geen helder onderscheid gemaakt tussen
(de sturing van) multiprojecten en programma’s.

Unieke situatie

Programma’s zijn vrijwel altijd een unieke situatie of worden althans als een eenmalige situatie
beschouwd. De Organisatie 5 er (nog) niet op ingericht om programma’s goed noch structureel te
kunnen ondersteunen op zaken als het leveren van de juiste rolhouders/bemensing en middelen;
onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring en allocatie in de Organisatie.
Pionieren

De managers van een programma moeten daarom zelf hun weg vinden in de bestaande organisatie;
zelf op zoek naar mensen en middelen dit leidt tot op verschillende manieren aangepakte en
ingerichte programma’s en diversiteit in waar een programma in de Organisatie is opgehangen. Én
programmamanagers sturen project overstijgend op baten zonder expliciete verankering in de
—
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opdracht en dit kan leiden tot gebrek aan legitimatie om op projectniveau beslissingen te nemen in
het belang van het programmadoel.
Handelingsruimte
Bij programmamanagement heb je ruimte nodig om te handelen. Om te kunnen sturen in die
wisselende mix van projecten, activiteiten, organisatorische verandering en beïnvloeding van de
omgeving. Rijkswaterstaat daarentegen is in de kern een Organisatie van control. Flexibel en adaptief
sturen beheerst de Organisatie van nature onvoloende. Baten managen bij een programma
bijvoorbeeld bestaat uit meer dan alleen de financiën en andere beheersaspecten in beeld hebben.
Dit zijn kwesties die breed spelen omdat meer programma’s en collega’s die aan programma’s werken
hier tegenaan lopen en aan het pionieren zijn. Het hoger management dat een ‘complexe opgave’ te
doen heeft zet hiervoor een programma op zonder voldoende kennis van programmamanagement en
zoekt er ad hoc een programmamanager bij die geschikt lijkt voor de klus (maar dat niet altijd is).
Verder is er nog geen helder en gedeeld beeld binnen Rijkswaterstaat hoe programma’s kunnen
worden ingezet, hoe ze moeten worden ingericht, waar ze moeten worden gealloceerd in de
Organisatie, waar ‘rolhouders van programma’s’ organisatorisch thuis horen en of en zo ja welke rol
intern opdrachtgevers hierin hebben.

5.2 In stand houden van de kwesties
De kwesties van sturen, unieke situatie, pionieren en handelingsruimte bij
programma’s worden in de Organisatie in stand gehouden door een aantal
mechanismen.

Oriëntatie op Iangjarige cycli en crises
De eerste is de oriëntatie van Rijkswaterstaat op de huidige core van enerzijds
langjarige sturingscycli van MIRT-projecten, Beheer & Onderhoud, SLA, BOA en
Landelijke taken. En anderzijds op het managen van crises en incidenten zoals
Kamervragen, incidentmanagement, dreigend hoog water, etc. Voor het
management van programma’s is het ook nodig dat Rijkswaterstaat kan omgaan
met een tempo dat hier tussenin valt en goed kan samenwerken met partners
en daarbij adaptief is en kortcyclisch kan werken.
Zeggenschap Rijkswaterstaat
Een ander mechanisme is het primair denken vanuit de standaard situatie waarbij Rijkswaterstaat het
voor het zeggen heeft en in the lead is bij projecten. Grote delen van de Organisatie zijn niet in staat,
als dat nodig is voor de voorliggende opgave of het programma, dit los laten.

Denken en werken in sta ndaarden
De interne Organisatie i5 helemaal ingericht en gericht op de corebusiness van Rijkswaterstaat. Met
name de onderdelen GPO, PPO en CIV met afdelingen ingedeeld naar IPM-rolhouders en hun
adviseurs, de baseline en de projectendatabase. Dit gaat over standaardisatie. Programmamanagers
passen niet (altijd) in deze richtingbepalende standaardisaties maar zijn, naar de aard van de opgave
en het programma, richtingzoekend. Ook gedurende de looptijd van het programma.
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Onvoldoende vooruitkijken
De organisatie is in de lijn onvoldoende gericht op wat er op Rijkswaterstaat af komt zoals meer met
partners samen werken; op een gelijkwaardige manier in een samenwerking zitten; breder kijken naar
typen oplossingen en manier van werken en kortcylischer werken. Rijkswaterstaat is vooral gericht op
de dagdagelijkse productie. Wat op zichzelf legitiem is gezien de politieke en maatschappelijke
afbreukrisico’s van dit werk. Het onvoldoende vooruit (kunnen) kijken wordt mede veroorzaakt door
de taakstellingen en reorganisatie van de afgelopen jaren.
Uiteindelijk worden kwesties in stand gehouden door de mensen die in de Organisatie werken. Het
middenmanagement kijkt over het algemeen naar de formele sturingslijnen en productieopgaven in
het hier en nu. Zij zijn onvoldoende in staat of worden onvoldoende in staat gesteld te kijken en te
handelen naar wat er nodig is op (de middellange termijn van) complexe opgaven en
programmamanagement. Het middenmanagement is daardoor onvoldoende in staat hun pioniers in
programma’s te steunen.
De massa aan collega’s waarvan de meesten hun management volgen en meewerken aan projecten in
de baseline en het managementcontract. Wat natuurlijk legitiem is. Het vergt in de huidige situatie lef
dan toch mee te willen gaan werken aan een (startend) programma dat (nog) niet in de baseline staat.
De programmamanager en betrokkenen bij een programma die (daarom) buiten de kaders om, op
enthousiasme toch collega’s aan het programma probeert te binden. Wat weer leidt tot scheve
gezichten bij bijvoorbeeld het middenmanagement.
De top van Rijkswaterstaat organiseert ‘complexe opgaven’ apart en gaat ervan uit dat dit eenmalige
opgaven zijn. Pas recent ontstaat het besef dat programmamanagement structureel kan bijdragen aan
het managen van unieke en complexe opgaven. En ten slotte vinden programmamanagers het ook wel
fijn de ruimte te hebben of te nemen hun programma naar eigen inzicht op te zetten en te runnen.

6. Programmamanagement in andere overheidsorganisaties
In een gesprek met Prorail en een werksessie met Rijkswaterstaat, Prorail, TU Delft en CH2M’ is een
onderlinge vergelijking gemaakt van de rol van programmamanagement bij Prorail, Highways
England2, Crossrail3 en Rijkswaterstaat.

6.1 Prorail
Programmamanagement is bij Prorail een actueel onderwerp. Zo is er met het directoraat generaal
Bereikbaarheid van l&M gekeken naar de sturing van programma’s en zijn er op het programma hoog
frequent spoor recent 2 audits uitgevoerd. Voor het programma is 1 planstudiebudget beschikbaar
voor alle onderliggende projecten. Uit de audit is naar voren gekomen dat dit ook voor de uitvoering
gedaan kan worden. De discussie daarover is gaande.
Bij het programma hoog-frequent spoor is voor het eerst een ‘funtionele eis’ als programmadoel
gehanteerd namelijk: 6 maal per uur passagierstreinen op de belangrijkste corridors en ruimte voor
goederenvervoer houden. Hiervoor kende Prorail alleen programma’s bestaande uit een stapeling van
projecten zoals het realiseren van meerder geluidschermen. Voor de invoering van het nieuwe
beveïligingssysteem conform Europese standaarden is het programma ERMTS gestart. De ombouw is
-

1
2

CH2M is een consultancy bureau
Highways England operates, maintains and improves England’s motorways and major A roads
Crossrail is the new high frequency, high capacity railway for London and the South East
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een complexe technische opgave. Naast deze twee programma’s kent Prorail programma’s die een
stapeling van vergelijkbare projecten zijn, zoals het realiseren van geluidschermen.
De belangrijkste ontwikkeling op programmamanagement bij Prorail is het instellen van een afdeling
programmamanagement zo’n 2 jaar geleden. De kwesties zoals ze bij Rijkswaterstaat spelen zijn voor
Prorail herkenbaar waarbij het helpt dat er een afdelingshoofd is die de programmamanagers steunt
en staat voor het belang van programmamanagement in de Organisatie.

6.2 Highways England
Highways England moet omvormen van een overheidsorganisatie naar een commercieel gerund
(overheids)bedrijf. Met de bestaande organisatie en de mensen die daar werken waren zij niet in staat
om dat te doen. Er moet een transformatie komen naar:
• Uniformeren van processen
• informatielijnen stroomlijnen zodat die betrouwbaar worden
• ontwikkelprogramma opstarten
• steunen van goede voorbeelden en een wendbare workforce
Highways England runt al jaren professioneel projecten. Overigens wel op onderling verschillende
manieren. De Organisatie wil voor het runnen van het nieuwe werk in programma’s graag datzelfde
niveau halen (zie bijlage 4) en zij hebben daarbij ondersteuning georganiseerd. Het professionaliseren
op programmamanagement gebeurt niet door uniform zaken voor te schrijven maar door
samenwerking en samen doen.
In eerste instantie was Highways England terughoudend deze koers voor de langere termijn echt in te
zetten omdat er een radicale verandering in de houding van de mensen moet komen en er ook een
cultuurverandering nodig is. Deze noodzakelijke verandering wordt inmiddels gezien, gesteund,
voorgeleefd en geïnitieerd door de leiding van Highways England.

6.3 Crossrail
Onder het motto ‘Moving London forward’ is bij Crossrail een groot programma opgezet om de
nieuwe oost west railverbinding in Londen en omgeving te realiseren. Onderdeel daarvan is een
innovatieprogramma gebaseerd op delen van kennis. Kennis delen tussen alle aannemers waardoor er
een sfeer is ontstaan om met de beste ideeën te komen en beter te willen zijn dan anderen.
Het programma bouwt bewust aan een goede reputatie zodat de Organisatie (enigszins) bestand is
tegen negatieve beeldvorming op basis van incidenten. De programma-organisatie is complex en
heeft in de loop van de tijd verschillende zwaartepunten gekend. De le focus was het aantal meters
per dag boren van de tunnel vervolgens was de focus het aantal meters rail en aantal installaties per
dag. De 3e focus is pas recent ontstaan namelijk per deelopenstelling. Dit in verband met de te
managen raakvlakken tussen rail en stations, etc. Er wordt een indrukwekkende learning legacy
nagelaten voor andere grote infrastructuurprogramma’s. Dit is openbaar beschikbaar via:
http://learninglegacy.crossrail.co.uk.
-

Conclusie
Bij Prorail, Highways England en Rijkswaterstaat lijkt het professionaliseren van
programmamanagement in de kinderschoenen te staan. De opgave voor de ontwikkeling van de
Organisatie bij Highways England lijkt vergelijkbaar met die bij Rijkswaterstaat bij het eerste
ondernemingsplan in gang is gezet. Door de ondersteuning die zij hebben georganiseerd zijn zij
mogelijk in staat op gebied van programmamanagement snelf Ier) tot een professioneel niveau te
komen. Bij Crossrail doet de Engelse overheid in samenwerking met het bedrijfsleven goede ervaring
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op met het runnen van een programma op zeer professioneel niveau waar andere overheden in
Europa van kunnen leren.

7. Programmamanagement ontwikkelen en professionaliseren
7.1 De waarde van programmamanagement
Programmamanagement zal de komende jaren steeds belangrijker gaan worden voor Rijkswaterstaat.
Én voor andere overheden. Zowel voor realisatie- en veranderprogramma’s binnenshuis als
programma’s die Rijkswaterstaat samen met of voor externe partners realiseert. De waarde van een
programma is dat er een breder verhaal, een storyline is die helpt om de omgeving mee te nemen.
Programmamanagement kan een bijdrage leveren in relatie tot een aantal trends:
1. Huidige en toekomstige maatschappelijke opgaven op gebied van mobiliteit, water en milieu
vragen een integrale en kostenbewuste benadering waarin overheden effectief en efficiënt
samenwerken. De ruime kennis en ervaring van Rijkswaterstaat als uitvoeringsorganisatie van
lenM kan hierbij worden ingezet, ook ten behoeve van programma’s van partners.
2. Vanuit overheden is er een toenemende behoefte aan sturing op maatschappelijke doelen naast
projectresultaten en verantwoording over het realiseren van die maatschappelijke doelen (baten),
3.

ook in de uitvoering door Rijkswaterstaat.
Uitvoering van Beheer en Onderhoud zal de komende jaren toenemen en vraagt om een efficiënte
inzet van beschikbare middelen waaronder beperkt beschikbare specialistische kennis.

Deze trends legitimeren het ontwikkelen en professionaliseren van programmamanagement bij
Rijkswaterstaat. Het perspectief daarbij is:
• Structureel verbinding tussen programmamanagers binnen Rijkswaterstaat ontwikkelen zodat er
tussen en van programma’s geleerd kan worden en deze community kan bijdragen aan het
professionaliseren van programmamanagement.
• Programmamanagement als werkwijze in de core business van Rijkswaterstaat krijgen en in de lijn
belegd (zie bijlage 6):
o Programmamanagement professioneel inzetten op complexe opgaven door zowel de top
van Rijkswaterstaat als het middenmanagement en de werkvloer;
o Programmamanagement in het DNA van de mensen in de Organisatie krijgen (vanuit een
helder en gedeeld beeld over programmamanagement bij Rijkswaterstaat);
o Steun vanuit de Organisatie voor programmamanagement en programma’s krijgen: zowel
van de opdrachtgever als in de (HRM) lijn;
o Collega’s die in een programma werken legitiem (en niet alleen op enthousiasme) binden
aan het programma (omdat ze erkend programmarolhouder of -adviseur zijn).
Het perspectief op kortere termijn en voor deze eindopdracht van het kernprogramma:
Programmamanagers die onderling meer verbonden zijn en die gestart zijn met samen werken aan het
ontwikkelen en professionaliseren van programmamanagement bij Rijkswaterstaat.

7.2 Veranderkundige blik
De veranderkundige blik daarbij is vooral gebaseerd op het boek ‘the tipping point’ (Het omslagpunt,
zie bijlage 5). Waarbij in retrospectief aan de ontwikkeling van epidemieën en groot geworden trends
12

de drie mechanismen van ‘de wet van de weinigen’ fLaw of the Few), de ‘kleeffactor’ (stickinessfactor)
en ‘de kracht van de context’ (the power of context) worden gekoppeld. Het is de vraag hoe deze
mechanismen kunnen helpen inzien hoe de ontwikkeling van programmamanagement, en dan in
eerste instantie het netwerk van programmamanagers, verloopt en hoe die verder gebracht kan
worden. Dat laatste is overigens, ook volgens het boek, niet gemakkelijk.

7.3 Ontwikkeling van programmamanagement

iy.3
-

Ç 20i7.—
Zomerschool spoedaanpak
programmamanagement

2016

Dossier
programmamanagement
schrijven
2 Netwerkbijeenkomst
Ceerthema
programmamanagement
Beter Benutten
2014

programmamanagers
2016

Netwerkbijeenkomst
programmamanagers

)

Programmamanagement in
bestuur RWS

16
Programmamanagementin

prograrnmamanaen

2015
state programma’s

figuur 8.1 Ontwikkelingen in programmamanagement bij Rijkswaterstaat (zie bijlage 7)

Één van de eerste activiteiten in de organisatie waarbij over het onderwerp programmamanagement
is gesproken door een groep collega’s die aan programma’s werken was één van de zomerscholen van
de Spoedaanpak in 2011. Daarna is het even stil geweest en is binnen het programma Beter Benutten
een leerthema over programmamanagement georganiseerd. Door deze groep is contact gezocht en
gevonden met Jean-Luc Beguin (HID PPO) en daardoor is het onderwerp een aantal maal besproken in
het bestuur RWS. Daarnaast is aan een aantal werkwijzen en standaarden gewerkt, zoals een
handreiking en intake programmamanagement. Allemaal in opdracht van Jean Luc en het bestuur
Rijkswaterstaat. Met dit type activiteiten worden zeker stappen gezet richting het professioneler
aanpakken van programmamanagement maar is nog (lang) geen omslagpunt bereikt.

7.4 Eerste stappen op weg naar een omsiagpunt?
Begin 2016 is een klein groepje collega’s aan de slag gegaan met het organiseren van een eerste
netwerkbijeenkomst voor programmamanagers die bij diverse onderdelen van Rijkswaterstaat
werken. Op 24 maart 2016 heeft deze bijeenkomst plaats gevonden (zie bijlage 2 en 3). Tijdens deze
bijeenkomst zijn mooie gesprekken gevoerd en is gebouwd aan een netwerk van programmamanagers
bij RWS. Drie andere collega’s hebben het initiatief genomen om op 1 september een volgende
bijeenkomst te organiseren. Ook dit was een succesvolle bijeenkomst. Bij de eerste bijeenkomst was
de wens uitgesproken om meer elkaars kracht en kennis te gebruiken en daarom zijn bij deze tweede
bijeenkomst intervisiegroepen van programmamanagers van start gegaan. En opnieuw zijn er 3
collega’s opgestaan om een volgende bijeenkomst begin 2017 te organiseren.

Waarbij Dick van Klaveren op basis van zijn scriptie voor het kernprogramma getiteld ‘Projecten-programma’s binnen de
rijksoverheid’ spreker was en André Doree als zijn coreferent optrad.
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Daarnaast zijn er in de Organisatie gesprekken geweest met directie en portfoliomanagers van PPO en
GPO over de rol van programmamanagement. Bij deze gesprekken is voortgebouwd op de inzichten
van het netwerk van programmamanagers. De bijeenkomst met Prorail, Rijkswaterstaat, TUD en
CH2M heeft energie losgemaakt om verder aan de slag te gaan met programmamanagement in een
breder netwerk. Bij de tweede bijeenkomst van het netwerk bij Rijkswaterstaat was ook Neerlands
Diep aanwezig. Zij gaan verder verkennen wat er binnen Neerlands Diep gedaan kan worden om
programmamanagement op de kaart te zetten.
De wet van de weinigen/Law of the few
Een kleine groep invloedrijken zijn de starters van een trend of ontwikkeling. Wie zijn die invloedrijken
in het geval van het gestarte netwerk van programmamanagers bij Rijkswaterstaat? Dat zijn de
mensen die de bijeenkomsten hebben geïnitieerd en de mensen die dit vanuit het hoger management
hebben gesteund. Een specifiek moment dat daarin belangrijk is geweest is het contact dat de groep
van het leerthema Programmamanagement van Beter Benutten heeft gelegd met Jean Luc Beguin. Hij
heeft zich verbonden met de groep en niet alleen zijn steun uitgesproken maar ook een blijvend
actieve rol opgepakt. Daarnaast zijn er nog meer van dit soort typen initiatieven en verbindingen
ontstaan. Sommigen daarvan eenmalig, sommigen blijvend.
De kleeffactor/Stickinessfactor
Een trend moet in een zekere mate kunnen beklijven om groot te worden en om dat te bereiken moet
er sprake zijn van een bepaalde unieke kwaliteit. Wat is dan die unieke kwaliteit die maakt dat er een
blijvend netwerk van programmamanagers kan ontstaan? Dat moet te maken hebben met de
complexiteit van de opgaven, de maatschappelijke relevantie ervan en de bijdrage die je daar als
programmamanager aan mag leveren. En het gevoel dat je bij de groep mensen wil horen die hier
goed in zijn en het verschil kunnen maken. Het is overigens de vraag of dit echt klopt. Het lastige aan
de kleeffactor is dat het hier vaak gaat om iets dat niet voor de hand ligt en dat ingaat tegen ons
gevoel van wat logisch is.
De kracht van de context /The power of context
Ook de context bepaalt in sterke mate of een trend groot kan worden. Dit gaat om zaken als de fysieke
omgeving, de timing, de groepsgrootte van ‘maximaal 150’ en specifieke groepen. Én dit gaat meestal
over kleine veranderingen die de start bepalen. Wat valt hierover te zeggen in relatie tot het netwerk
van programmamanagers? Dit is hét aangrijpingspunt voor het werken aan het professionaliseren van
programmamanagement bij Rijkswaterstaat. Als er eenmaal een robuuste groep is ontstaan dan
moeten zij in staat worden geacht ook de inhoudelijke ontwikkeling van programmamanagement
verder te brengen. Maar is die groep al ontstaan?
Gedurende mijn werk aan de eindopgave van het kernprogramma zijn programmamanagers dit jaar
meer onderling verbonden geraakt. Dit kon mede ontstaan door de zomerschool Spoedaanpak die ik
organiseerde en het leerthema programmamanagement waar ik de initiator van was en waar de
eerste basis van verbondenheid is gelegd. Deze groep bestaat op dit moment uit totaal 50 collega’s.
Daarbinnen zijn er 5 tot 10 mensen actief in het opbouwen en voeden van het netwerk.
Staan we al op een omslagpunt of moet daarvoor nog meer gebeuren? Ik ben er zelf van overtuigd dat
er een ontwikkeling is gestart die zeker niet meer gaat stoppen. Het omslagpunt is nog niet bereikt
maar ligt naar mijn mening wel binnen handbereik.
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1. Projecten en programma’s bij Rijkswaterstaat
De typen projecten en programma’s die bij Rijkswaterstaat te onderscheiden zijn bestaan uit project,
multiproject, programma smal en programma breed. Er is een zeker onderscheid tussen (een stapeling
van) projecten enerzijds en programma’s anderzijds. Gebaseerd op verschillen in focus en
beïnvloeding. Van beheersing bij projecten versus het in beeld brengen van de baten bij een
programma. En het zelf direct sturen op een concreet en materieel resultaat bij een project versus het
deels sturen op én deels indirect beïnvloeden van het bereiken van één of meer doel (en) in
combinatie met (onderliggende) resultaten bij een programma. Het indirect beïnvloeden is het
immateriële deel van een programma.
Opvallend is de breedte van het werk bij Rijkswaterstaat als het gaat om (multi)projecten en
programma’s, waar deze in de Organisatie Zijfl gealloceerd en of ze intern gericht zijn of samen met
partners zijn. Ze variëren van vervanging en renovatie-projecten die gebundeld zijn bij PPO en GPO,
programma’s met partners samen als Ruimte voor de Rivier en Beter Benutten, programma’s gericht
op organisatieverandering als het programma Smart Mobility tot een programma energie bij ACT.
Voor projecten geldt dat daar ook regelmatig, naast het te behalen projectresultaat, een doel aan
gekoppeld wordt. Bijvoorbeeld alliantievorming of het borgen van leerervaringen.

Prolecten
Het kader waarbinnen een project moet worden gerealiseerd staat vast en is neergelegd in de scope
(tijd, geld, kwaliteit etc.). Er wordt gestuurd op resultaat en dit vraagt om projectmanagement én
procesma nagementcompetenties.
Projectmanagement

Voorbeelden: A4 Delft Schiedam, A4 Burgerveen-Leiden
-

Multiprolecten
Het kader is ruimer in vergelijking tot een enkelvoudig project. Het kader is vastgesteld voor een
verzameling van projecten. Er is daardoor een zekere mate van vrijheid voor voorstellen en flexibiliteit
in de uitvoering en programmering van de projecten. Er wordt gestuurd op resultaat en de projecten
hebben geen onderling samenhangend effect. Een zekere samenhang op resultaat komt soms wel
voor doordat ‘treintjes van projecten’ worden georganiseerd. Er wordt samenhang aan de inputkant
georganiseerd. Bijvoorbeeld voor gebruik van resources: budget, Organisatie, kennis en personeel. Zo
ontstaat een efficiënte uitvoering door koppeling van projecten en onderbrengen bij 1 projectteam.
Dit type bundeling van projecten wordt binnen de Organisatie ook vaak als programma aangeduid.
Multiprojectmanagement vraagt om projectmanagement én procesmanagementcompetenties.
Multiprojectmanagement

Voorbeelden: Vervanging en renovatie HWN,
het Sluizenprogramma, SM en HWBP
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Programma’s

Bij het ‘smal’ interpreteren van programmamanagement is er vrijheid om binnen kaders de projecten,
activiteiten, organisatorische verandering en beïnvloeding van de omgeving te combineren, flexibel in
te vullen en deze onderling uit te wisselen of te vervangen.
Programmamanagement smal
-

J

y

Voorbeeld: Programma Beter Benutten.

resultaten en baten

batenmanagement

Bij het ‘breed’ interpreteren van programmamanagement is er mede spraken van het sturen op
ontwikkelen, aanpassen en verbeteren van het kader waarbinnen het programma zich beweegt. Vaak
in samenspraak met de omgeving of de alliantiepartners.
Programmarnanagement breed
-

L

ï
-

resultaten en baten

Voorbeeld: Ruimte voor de Rivier
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Onderstaand staan de verschillen tussen projecten, multiprojecten, programma’s in een tabel
weergegeven naast die van de productielijnen zoals die op dit moment bij Rijkswaterstaat worden
gehanteerd.
project

multiproject

programma

productielijn

Sturen

Direct op T,G,K,I,O

Direct op T,G,K,I,O

Direct en indirect op
strategisch doel

Beïnvloeding

Direct op
projectresuftaat

Direct op
projectresultaten

(soms ook direct
op bijdrage aan
organisatie, leren)
Beheersing project

(soms ook direct op
bijdrage aan
Organisatie, leren)
Beheersing projecten

Indirect op (bijdrage)
partners, omgeving
Direct én indirect op
onderliggende
projecten

Direct op middelen
(€s en fte’s) in hele
portfolio
Direct op efficiënte
inrichting gehele
projectenportfolio

Flexibiliteit

In uitvoering
project

In uitvoering
projecten

Kaders

Staan vast, tenzij er
exogeen iets
wijzigt

Staan vast, tenzij er
exogeen iets wijzigt

Samenhang

Intern

Efficiënte inzet
resources

Uitkomst

Materieel resultaat

Materiële resultaten

Focus
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In beeld brengen
baten, outcome
In uitwisselen
projecten en
activiteiten
Staan vast, tenzij er
exogeen iets wijzigt
OF zijn in
ontwikkeling in
onderling overleg
tussen partners
Tussen projecten,
activiteiten,
organisatorische
verandering en
beïnvloeding
omgeving
Naast materiële
resultaten ook een
immateriële opgave
realiseren

Beheersing portfolio
In uitwisselen
middelen
Staan vast, tenzij er
endogeen iets wijzigt

Efficiënte inzet
resources en
aansturing interne
opdrachtgever

Stabiel ingericht
portfolio

2. Samenvatting bijeenkomst programmamanagers 24 maart 2016
Samenvatting van de bijeenkomst
De aanwezige programmamanagers hebben uitgewisseld wat hen motiveert om naar de
bijeenkomst te komen Daarna is rond posters (zie ook bijlage 3) gesproken over initiatieven die op dit
moment
binnen RWS lopen om programmamanagement verder te positioneren en professionaliseren. Als
intermezzo heeft professor Theo Camps een interactieve lezing gehouden over verschillende
vormen van netwerken en het belang van vertrouwen in relaties vanuit de gedachte dat het voor
elke program ma manager belangrijk is om zowel externe als interne netwerken te bespelen.
.

Tijdens het diner zijn in telkens wisselende samenstellingen aan tafel ervaringen uitgewisseld over
de programma’s waar de deelnemers in werken en de over de gesprekken die eerder op de middag
zijn gevoerd. Tot slot is geïnventariseerd wat deze groep verder wil. Belangrijkste uitkomst was dat
de aanwezigen het zinvol vonden om eens uit de dagelijkse druk in een andere omgeving
ervaringen uit te wisselen over het werken als programmamanager. En daarnaast om input van
collega’s te krijgen en van iemand van buitenaf, die ook even mentaal prikkelt. Er is animo
uitgesproken voor ongeveer vier bijeenkomsten per jaar waarbij soms ook opdrachtgevers
uitgenodigd kunnen worden. Ter plekke hebben drie programmamanagers zich opgeworpen om in
september 2016 een volgende bijeenkomst te organiseren.
Doel en doelgroep
Het doel van de netwerkbijeenkomst is tweeledig:
1. bijdragen aan het ontstaan respectievelijk versterken van een Community of Practice op het
gebied van programmamanagement binnen RWS en;
2. het verder professionaliseren van programmamanagement binnen verschillende onderdelen van
RWS (inclusief productielijn D).
De deelnemers waren (voornamelijk) programmamanagers van verschillende
onderdelen van Rijkswaterstaat: ACT (5), GPO (12), PPO (5), BS (1), CD (1), CIV (1), WVL (1).
WNN (1)
Netwerken en vertrouwen lezing Theo Camps
Theo Camps geeft een interactieve lezing over sturen en beïnvloeden in netwerken en de rol van
vertrouwen daarin.
Theo start met de casus ‘programmamanager Wind op zee gevraagd’. De deelnemers krijgen per
groep een rol (Minister EZ, Raad van Bestuur TENNET, NGO Milieu, etc) toebedeeld met de vraag
na te gaan hoe je je vanuit die rol wilt verhouden tot de nieuwe programmamanager. Naar
aanleiding van deze case wil Theo meegeven: ‘kun je beter doordringen in de achtergronden van
alle relevante partijen in je programma? Zodat je als programmamanager weerbaarder wordt
richting deze partijen.
Om je hier verder in te verdiepen raadt Theo 3 boeken over netwerktheorieën aan:
• Markets,Hierarchies and Networks, G. Thompson e.a., 1991 Sage
• Social networks and organizations, M Kilduif, W. Tsai, 2003 Sage
• Managing uncertainties in networks, J. Koppejan, E-H Klijn, 2004 Routledge
Theo maakt een klein uitstapje in 3 manieren van coördineren: 1. Hiërarchie 2. Juridische
contractering 3. Herenakkoord.
Als programmamanager heb je veel te maken met 3 en een beetje met 2 en 1. Als dat zo is hoe
verhoud je je dan tot al die partners in je programma? Wanneer kies je voor een convenant en
wanneer voor een contract? Er is daarbij een verschil tussen publiek en privaat domein. Hier liggen
ook nog (eigen) gevoelswaarden onder. Op basis van je eigen waarden weeg je deze relaties en
afspraken ten opzichte van elkaar.
Ben je als programmamanager zo empathisch dat je van alle partijen bent nagegaan waar zijn
-

.
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belangen, drijfveren en motieven zitten? Vooruitkijken is hierbij ook belangrijk. Belangen kunnen
namelijk in de tijd verschuiven. Een voorbeeld is de rol van patiëntenverenigingen die zijn
opgeschoven van lastig, betrokken, adviseur naar gesprekspartner. Doe dit op het moment dat je
nog bewegingsruimte in de samenwerking hebt.
Theo gaat in op soorten netwerken
1. Egocentric network:
Het egocentrisch perspectief: een projectmanager die denkt dat hij een programmamanager
is zal de meervoudige doelstelling van een programma niet zo gauw realiseren
2. Dyad network:
Gaat bijvoorbeeld over het managen van een contract
3. Tryad network:
Gaat bijvoorbeeld over je rol als programmamanager tussen zowel publieke als private
partijen
4. Complete network.
Complexiteit wordt vaak versimpeld. Kun je als programmamanager doorschakelen naar de
complexiteit die hierachter zit? Dit is nodig om het herschikken van de netwerken te kunnen
zien en de veranderende onderlinge relaties te kunnen duiden. Theo geeft hier ook het
voorbeeld van ‘small worlds’ als buitengewoon effectieve manier om zwakke verbindingen
in het netwerk te gebruiken. Hij licht dat toe aan de hand van het voorbeeld dat je met 100
man de wave door de Kuip wil laten gaan. Dat gaat het beste door 20 groepen van 5
personen (de ‘small worlds’) in de Kuip te verspreiden.
Het belang van netwerktheorieën is dat ze je als programmamanager in de beginfase laten zien hoe
netwerken in elkaar zitten, met wie contacten te leggen en hoe die dicht bij je te halen en welke de
volgende configuratie van je netwerk is.
Bij ingewikkelde samenwerkingen en dus programmamanagement komt het begrip vertrouwen altijd
terug. Hoe kun je dit begrip handen en voeten geven? Theo doet dat door vertrouwen in 4
componenten op te delen:
1. compententie: kun je wat je moet kunnen
2. predictability: betrouwbaarheid
3. familiarity: hebben we dezelfde normen en waarden
4. evenwaardigheid: hoe gelijk zijn we? De kern van zijn verhaal is dat vertrouwen de
sleutelfactor is in samenwerking en programma’s. Vervolgens had hij nog een statement dat in
netwerkachtige omgevingen steeds meer sprake is van grensontkennend samenwerken: een vorm van
samenwerken waarbij de kaders voortdurend ter discussie staan en in beweging zijn.
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3. Posters bijeenkomst program mama nagers 24 maart 2016
Tijdens de bijeenkomst van programmamanagers heb ik de bijgaande posters gepresenteerd. De
eerste is een ‘rich picture’ over de plek van programmamanagement en programmamanagers in de
organisatie. Wat op deze poster staat werd breed herkend en aangevuld. De tweede poster gaat over
de kijk op projecten en programma’s binnen Rijkswaterstaat. Ook dit werd herkend alhoewel er ook
irritatie ontstond omdat het zo lijkt alsof projecten veel minder complex zijn. Dat is natuurlijk niet zo.
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bijeenkomst programmamanagers RWS, 24 maart 2016-—

4. Ontwikkeling programmamanagement bij Highways England
Het professionaliseren van programmamanagement bij Highways England staat in onderstaand
schema weergegeven. Op dit moment zitten ze in year 1.

First 3 Months
Mobilisation

Year 1
Pnme the Pump

Year 2
Deliver

Year 4
Transition, Sustain
&Exit

Year 3
Deliver

3M3 annual targets (7 perspectives)
Assess Pipeline
against Management
Plan
Develop full resource

Identifiable benefits
realisalion from lDPs

Tailored coaching starts
for successors to t:

Vision
Lead roles & mentoing migrate from
PDP to Highways England

Systems
integrabon
compliance audits

Systems, PDMS &
training handover

Change
culture
validated

n erim rogramme
link
Integrators

Development Plans

Assign & Iniliate
Senior Mentors /
Mentees

First tranche of
Critical
Data validation &
Develop training materials
staff complete
dependencies
mentodng
Leadership
& train the trainers
delivered from
programmes &
Build
Seeking approvals
beyond MPD
Advanced MSP
integrated data
for new systems and
leading procurement & Functional warehouse
Training courses vahdated
systems
Establish PDMS
Bed in and validate
& running. Masterclasses,
roll-out
(workfbws &
new structure
MSc & leadership training
processes)
launched

SA1
Access current
systems & processes

DPs’
‘.

‘

ø

0

Establish systems
& process workng
groups

t...

Define data stmctures
for integration

SA2

Roll out initial training &
engagement events

Begin delrvery of
MSP Foundation

Agree format & content of
personal development plans
Understand current training
provision and identify
requirements

Baseline, finalise operating model,
implement culture and organisational
change plans

Change Readiness Msessment; Jign with wider
transformation programme; Agree approach
interventions

SA4

SA3
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5. Summary ‘The Tipping Point’

TIPPING POINT
By offering readers a groundbreaking analysis of how trends are
sparked and take hold, Malcolm Gladweil’s book The Tipping
Point became an exemplification of the very processes he was
describing. Upon its 2000 release, the book became a national
bestseller whose influence would help to initiate paradigm shifts
in fields ranging from marketing to public health.
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G LA D WELL
The processes and mechanisms by which some trends achieve
exponential popularity while others sputter and fade into oblivion
have long been thought to be mysterious and resistant to
analysis. However, Gladwell’s central argument is that there are
actually a number of patterns and factors that are at play in virtually every influential trend, ranging
from the spread of communicable diseases to the unprecedented popularity of a particular children’s
television show. 1f you analyze the evolution of any major phenomenon, the author suggests, you will
find that the processes involved are strikingly similar.
The nature of modern culture is such that many new ideas are constantly being introduced from a
wide variety of sources, ranging from trend-setting teens and twenty-somethings in the nation’s
metropolitan centers to new product offerings from established corporations. Some of these achieve
a measure of steady, consistent success, some fail, and some take off on an upward trajectory of
exponential popularity and influence.
Based on his in-depth research spanning a number of different fields, industries, and scholarly
disciplines, GladwelI identifies three key factors that each play in role in determining whether a
particular trend will “tip” into wide-scale popularity. Gladwell’s discussion and illustration of the
concepts of the Law of the Few, the Stickiness Factor, and the Power of Context comprise the
majority of the book.
The Law of the Few contends that before widespread popularity can be attained, a few key types of
people must champion an idea, concept, or product before It can reach the tipping point. Gladwell
describes these key types as Connectors, Mavens, and Salesmen. 1f individuals representing all three
of these groups endorse and advocate a new idea, it is much more likely that It will tip into
exponential success.
Gladweli defines the Stickiness Factor as the quality that compels people to pay close, sustained
attention to a product, concept, or idea. Stickiness is hard to define, and its presence or absence
often depends heavily on context. Often, the way that the Stickiness Factor is generated is
unconventional, unexpected, and contraryto received wisdom.
The concept that GladwelI terms the Power of Context is enormously important in determining
whether a particular phenomenon will tip into widespread popularity. Even minute changes in the
environment can play a major factor in the propensity of a given concept attaining the tipping point.
Also, Gladwell defines the term context very broadly, discussing the implications of small variations
in social groups and minor changes in a neighborhood or community environment as shifts that can
cause a new idea to tip.
After identifying and describing these key concepts, Gladwell dedicates the remainder of the book to
illustrating them and their interdependency in a series of compelling case studies and examples. An
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afterword inciuded in the newest edition of the book updates some of GladweIl’s arguments for
more pertinent application in an era of widespread lnternet connectivity.

Chapter summaries
1 ntroduction
Giadweli begins by discussing the inexplicable resurgence of then-terminally-uncool Hush Puppies
shoes among a handful of hipsters in Manhattan’s cutting-edge enclaves in the 1990s, a trend which
soon spread across the United States and resulted in exponential increases in the company’s sales.
Using this phenomenon as an introduction to the book’s analytical theme, the author states that he
will identify, dissect and explain the mechanisms by which certain trends take hold, while others fail.
Chapter 1: The Three Rules of Epidemics
Gladwell asserts that most trends, styles, and phenomena are bom and spread according to routes of
transmission and conveyance that are strikingly similar. In most of these scenarios, whether the
event in question is the spread of syphilis in Baltimore’s mean streets or the sudden spike in the
popularity of Hush Puppies sales, there is a crucial juncture, which Gladwell terms the “tipping
point,” that signals a key moment of crystallization that unifies isolated events into a significant
trend. What factors decide whether a particular trend or pattern will take hold? Gladwell introduces
three variables that determine whether and when the tipping point will be achieved.
The three “rules of epidemics” that GladweIl identifies are: the Law of the Few, the Stickiness Factor,
and the Power of Context. He concludes the chapter with a preliminary discussion of the Law of the
Few, noting that the origins of most major epidemics of sexually transmitted diseases can be traced
back to the disproportionate influence of a few “super infectors” who are personally responsible for
dozens, or in some cases, hundreds of transmissions. This role is analogous to the category of people
that Gladwell identifies as “Connectors,” who play an inordinate role in helping new trends begin to
“tip,” or spread rapidly.
Chapter 2: The Law of the Few: Connectors, Mavens, and Salesmen
The attainment of the tipping point that transforms a phenomenon into an influential trend usually
requires the intervention of a number of influential types of people. In the disease epidemic model
Gladwell introduced in Chapter 1, he demonstrated that many outbreaks could be traced back to a
small group of infectors. Likewise, on the path toward the tipping point, many trends are ushered
into popularity by small groups of individuals that can be classified as Connectors, Mavens, and
Salesmen.
Connectors are individuals who have ties in many different realms and act as conduits between
them, helping to engender connections, relationships, and “cross-fertilization” that otherwise might
not have ever occurred. Mavens are people who have a strong compulsion to help other consumers
by helping them make informed decisions. Salesmen are people whose unusual charisma allows
them to be extremely persuasive in inducing others’ buying decisions and behaviors. Gladwell
identifies a number of examples of past trends and events that hinged on the influence and
involvement of Connectors, Mavens, and Salesmen at key moments in their development.

Chapter 3: The Stickïness Factor: Sesame Street, Blue’s Clues, and the Educational Virus
Another crucial factor that plays a key role in determining whether a trend will attain exponential
popularity is what GladwelI terms “the stickiness factor.” This refers to a unique quality that compels
the phenomenon to “stick” in the minds of the public and influence their future behavior.
An interesting element of stickiness, as defined by GladwelI, is the fact that it is often
counterintuitive, or contradictory to the prevailing conventional wisdom. To illustrate this point,
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Gladweli undertakes an in-depth discussion of the evolution of children’s television between the
1960s and the 2000s.
The PBS show Sesame Street represented a vast improvement in the “stickiness” of children’s
television, in large part because it turned many of the long-established assumptions about children’s
cognitive abilities and television-watching behaviors on their heads. These changes, based in large
part on extensive research, resulted in a show that actually helped toddlers and preschoolers
develop literacy.
Years later, the television show Blue’s Clues applied many otthese same techniques to Sesame Street
itself, resulting in the development of a program that research has shown can generate significant
improvements in children’s logic and reasoning abilities. The attribute of stickiness, Gladwell argues,
often represents a dramatic divergence from the conventional wisdom of the era.
Chapter 4: The Power of Context (Part One): Bernie Goetz and the Rise van Eau of New York City
Crime

Another crucial aspect of the complex processes and mechanisms that cause trends to “tip” into
mass popularity is what Gladwell terms the Power of Context. 1f the environment or historical
moment in which a trend is introduced is not right, it is not as likely that the tipping point will be
attained. To illustrate the power of context, Gladwell takes on the strangely rapid decline in violent
crime rates that occurred in the 1990s in New York City.
Although Gladwell acknowledges that a wide variety of complex factors and variables likely played a
role in sparking the decline, he argues convincingly that it was a few small but influential changes in
the environment of the city that allowed these factors to tip into a major reduction in crime. He cites
the fact that a number of New York City agencies began to make decisions based on the Broken
Windows theory, which held that minor, unchecked signs of deterioration in a neighborhood or
community could, over time, result in major declines in the quality of living.
To reverse these trends, city authorities started focusing on seemingly small goals like painting over
graffiti, cracking down on subway toll skippers, and dissuading public acts of degeneracy. Gladweil
contends that these changes in the environment allowed the other factors, like the decline in crack
cocaine use and the aging of the population, to gradually tip into a major decline in the crime rate in
the city.
Chapter 5: The Power of Context (Part Two): The Magic Numer One Hundred and Fifty

Clearly, in order for a trend to tip into massive popularity, large numbers of people need to embrace
it. However, Gladwell points out that groups of certain sizes and certain types can often be uniquely
conducive to achieving the tipping point. He traces the path of the novel The Divine Secrets of the Ya
Ya Sisterhood from regional cult favorite to national best-seller. GladweIl notes that the unique
content of the novel appealed strongly to reading groups of middle-aged women in Northern
California, and that these women were uniquely wetI-positioned to catapult the book to national
success as a result of an informal campaign of recommendations and advocacy.
GladwelI also remarks upon the unusual properties tied to the size of social groups. Groups of less
than 150 members usually display a level of intimacy, interdependency, and efficiency that begins to
dissipate markedly as soon as the group’s size increases over 150. This concept has been exploited by
a number of corporations that use it as the foundation of their organizational structures and
marketing campaigns.
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Chapter 6: Case Study: Rumors, Sneakers, and the Power of Translation

In this case study-oriented chapter, GladweIl discusses the rise and decline of Airwalk shoes. The
brand was originally geared towards the skateboarding subculture of Southern California, but sought
to transcend this niche market and attain national name recognition. They succeeded in this
endeavor with the help of an advertising agency with a unique understanding of the factors and
variables that infiuence the public’s perception of “coolness.” The marketing campaign ruthlessly
honed in on and exploited several timely avatars of coolness, such as Tibetan Buddhism, pachuco
gang culture, and hipsters’ ironic embrace of preppy culture, rendering Airwalk shoes cool by
association in the process.
The company’s unique strategy of offering unique products to boutique stores and a more
mainstream shoe selection to department stores had long kept both cutting-edge hipsters and their
more mainstream, impressionable counterparts content. However, as a cost-cutting measure,
Airwalk eventually began providing all of its distributors with a single line of shoes. The delicate
balance that had long rendered the company’s products cool in the minds of the public was
disturbed, and sales declined significantly.
Chapter 7: Case Study: Suicide, Smoking, and the Search for the Unsticky Cigarette

In another case study, GladwelI discusses the relationship between a sudden, alarming rise in suicide
among adolescent males in Micronesia and the persistent problem of teen cigarette use in the
United States. In both instances, teens were induced to become involved in potentially lethal
experimentation. GladweIl asserts that both trends were predicated upon two main factors. First,
teenagers are inherently, perhaps even genetically predisposed to imitate others and try on new
behaviors and attitudes during adolescence. Second, the types of the people who are more likely to
engage in dramatic, easily romanticized behavior such as early cigarette smoking or suicide are also
more likely to be those that others tend to gravitate toward and seek to emulate.
GladwelI also considers the origins and implications of the curiously large middle ground that exists
between those who abstain altogether from potentially dangerous activities, and those who engage
in them in a consistently low-level manner. In terms of cigarette use, these “chippers” typically never
smoke enough to tip into fuII-blown addiction, and thus escape most of the ilI effects of long-term
tobacco use. GladweIl suggests that infrequent teenage experimentation with drugs or smoking
should not be regarded with hysteria, but rather, should be accepted as inevitable and is, in all
likelihood, benign.
Chapter 8: Conciusion: Focus, Test, Believe

In this chapter, GladwelI concludes with an account of the type of solution that reflects an
understanding of the concept of the tipping point: A nurse seeking an effective, low-cost way to raise
breast cancer awareness among African-American women shunned traditional routes and enlisted
the help of hairstylists. In this environment, she reasoned, most people are relaxed and receptive to
new information in a way that most education efforts can’t duplicate. GladwelI acknowledges that
this type of thinking is often derided as being a “band-aid” solution that treats symptoms, rather
than underlying problems. However, he asserts that these solutions are often the very type of
cumulative, Iow-key approach that can, over time, build to a tipping point of massive popularity and
influence.
Afterword
In the newly-penned afterword to The Tipping Point, GladweIl updates a number of the case studies
and anecdotes offered in the original text with new data. He also reconsiders the role of the Internet
and Internet-related technologies, such as e-mail, and their impact upon the spread of trends and
influence. However, he cautions that the overuse and sheer ubiquity of these formats can make the
recipients “immune” to their effects.
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6. Ontwikkeling programmamanagement bij RWS
Begin 2016 is op mijn initiatief een klein groepje collega’s van GPO en PPO aan de slag gegaan met
het organiseren van een eerste netwerkbijeenkomst voor programmamanagers die bij diverse
onderdelen van Rijkswaterstaat werken. Op 24 maart 2016 heeft deze bijeenkomst plaats gevonden.
Van de ongeveer 50 genodigden waren er ongeveer 30 aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst zijn
mooie gesprekken gevoerd en is gebouwd aan een netwerk van programmamanagers bij RWS. De
aanwezigen hebben gesproken over wat zij verder willen en daarbij de wens uitgesproken verder te
willen werken aan een community en de werkwijze. In deze bijlage is puntsgewijs opgesomd wat de
deelnemers daarover hebben ingebracht.
1. Community van programmamanagers ontwikkelen

Tijdens de netwerkbijeenkomst van 24 maart hebben de aanwezige programmamanagers
aangegeven aan een community van programmamanagers te willen werken. Concreet heeft de
groep het volgende aangegeven:
•

Programmamanagers geven aan meer kennis over programmamanagement op te willen doen.
Deze verwachtingen gaan onder andere over het inhoudelijk begrijpen wat
programmamanagement inhoud, een beeld krijgen van de verschillende soorten programma’s en
het leren sturen op deze programma’s (bijvoorbeeld: hoe bepaal je je scope, wat impliceert
programmasturing).

•
•

Daarnaast vinden de deelnemers het belangrijk kennis en ervaring uit te wisselen en
verbindingen te leggen.
Er is behoefte aan het bouwen van een netwerk en het hebben van sparringpartners bij
opspelende dilemma’s.

•

Er is veel kennis en ervaring aanwezig met programmasturing, het samenspel met de
lijnorganisatie en het ontwikkelen van programma’s met stakeholders en het leggen van
verbindingen. Ook is er ervaring in hoe je opgedane kennis en kunde kunt bundelen zodanig dat
het voor anderen bruikbaar is, onder andere in producten. Tevens wordt een aantal specifieke
competenties benoemd, zoals beheersing van risico’s en sturen zonder macht.

•

De indeling / categorisering van programma’s helpt bij:
o Vinden van/door gelijke programma’s
o Verbeteringen doorvoeren
o Kennis uitwisselen
o Efficiency

•

Het helpt nieuwe programmamanagers om in een leerthema te zitten zoals dat bij Beter
Benutten is georganiseerd:mogelijk een Leertraject programma management bij Leren en
Ontwikkelen (voorheen CLC) starten.

•

Met dit netwerk casuïstiek doen (Problem solving)

•

Collegiale intervisie, maar niet vrijblijvend

•

Verdere inspiratie en verdieping met een fundamentele onderlaag met spreker van buiten (zoals
presentatie van Theo Camps)

•

Netwerken:
o Partijvrij. Niet dwingend, maar feedback
o Kennisuitwisseling
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•

Meeliften met elkaars programma en gebruik maken van elkaars netwerk en kennis (de
deelnemers vandaag kennen samen de hele Organisatie)

•

Ervaringen delen over de afdelingsgrenzen heen (van GPO/PPO/ACM etc.)

•

Heel goed dat we dit gedaan hebben. Zeker voor herhaling vatbaar. Dit smaakt naar meer. Goed
om geprikkeld te worden door iemand van de universiteit.

•

Meer aandacht voor dilemma’s (wat is onze ‘top 5’), bijvoorbeeld:
o prioritering regulieren productie versus waar sta ik met mijn programma
o het regelen van capaciteit voor mijn programma
De kracht van de groep programmamanagers kan gebruikt worden om deze dilemma’s bij het
bestuur te brengen

•

Er zit een grote diversiteit in type programma’s. Voorgesteld wordt om een knip te maken tussen
verschillende soorten programma’s. Anderen stellen voor niet het soort programma leidend te

•

laten
zijn, maar het type dilemma. De dilemma’s zijn vaak vergelijkbaar.
Kom met een zekere frequentie bijeen (zo’n 4 keer per jaar)

•

Zorg voor een middel om ook tussentijds contact te hebben (bijvoorbeeld een app-groep of via
yammer waar je vragen kunt stellen, of intervisie). We kennen immers samen de hele Organisatie
dus kunnen we elkaar altijd helpen. Intervisie starten.

•

Er is een duidelijke behoefte aan het spreken van 1 taal over programmamanagement.

•

Er is verbinding tussen programma’s en programmamanagers nodig; nu zoeken de individuele
programmamanagers naar hun oplossing en dat moet meer collectief programma’s hebben
elkaar nodig.
-

•

Lars schetst de ontwikkelingen op programmamanagement van de afgelopen periode en stelt
vast dat programmamanagement ook de aandacht van het bestuur RWS heeft. Lars steunt het
belang van samen leren en elkaar leren kennen. Het leren in complexe programma’s is erg
belangrijk en sluit aan bij de leeropgave die de Organisatie heeft.

•

Guido: Doorzie en begrijp als programmamanager het vakmanschap van je rol. Dan heb je het
type competenties,kennis en kunde nodig dat Theo in zijn lezing aangeeft. En ook
programmamanagement is in veel opzichten ‘grensontkennend’ samenwerken.

2. Werkwijze programmamanagement ontwikkelen
Binnen Rijkswaterstaat zijn de eerste stappen gezet in het ontwikkelen van een werkwijze
programmamanagement. Vanuit het programma Beter Benutten is in 2014 een leertraject
programmamanagement voor 15 programmamanagers van binnen en buiten RWS georganiseerd.
Aansluitend daarop is de afgelopen anderhalf jaar het onderwerp twee keer in het bestuur en één
keer in de groepsraad aan de orde geweest. En binnen PPO is in het kader van risicogestuurd
portfoliomanagement een productielijn specifiek voor programma’s gedefinieerd. Er is een
handreiking programma’s beschikbaar en er is een intake voor programma’s gestart. Dit is een begin
en op basis van de enorme hoeveelheid ervaring met programma’s die er binnen Rijkswaterstaat
beschikbaar is kan er bij het verder ontwikkelen van werkwijzen nog gewerkt worden aan:
1. Programmamanagement bij RWS: welke type programma’s zijn er en hoe werken we in een
programma?
2. Programmaorganisatie, rollen en competenties: welke competenties heb je nodig voor
programmamanagementen hoe organiseer je je team?
3.

Opdrachtgeverschap, waaronder de rol van de coördinerend HID en ophanging in de organisatie:
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4.
5.
6.

Batenmanagement: hoe zet je programmamanagement in en hoe stuur je op baten?
Handreiking programma’s en intake programma’s RWS
Programma’s samen met externe partners: Hoe kun je er in de samenwerking voor zorgen de
taart groter te maken? Hoe borg je samenwerkingsdoelen op alle niveaus?

Ad 1 Typen programma’s en werken in een programma
De indeling / categorisering van programma’s helpt bijt
o Vinden van/door gelijke programma’s
o Verbeteringen doorvoeren
o Kennis uitwisselen
o Efficiency
Ad 2 Programmaorganisatie, rollen en competenties
Bij projecten wordt gewerkt met IPM team. Werkt dat ook voor Programma’s?
Ja want het geeft alle invalshoeken van een project weer waar je rekening mee moet houden. Die
komen ook in programma terug. Belangrijkste in programma is Sturing, beheersing en oog voor
omgeving => belangrijkste rollen: Programmamanager, programmabeheerser en
omgevings/ketenmanager. Invulling contractmanager en technisch manager zijn afhankelijk van het
type programma.
Nee, want rollen krijgen een hele andere invulling in een programma aanpak. ACT werkt met model
dat in het programmateam de projectmanagers van de onderliggende projecten zitten, aangevuld
met financieel deskundige. Deze zorgen dat ze met zijn allen alle programma aspecten afdekken.
In beide gevallen geldt dat programmateam moet structureren, sturen op doelen, die soms heel ver
weg liggen. Het programmateam is strategisch, faciliteert de Opdrachtgever, kijkt continue vooruit
(volgende fase), zoekt naar uniformering vs maatwerk en heel belangrijk creëert rust voor projecten.
De onderliggende projecten sturen op inhoud en realiseren van maatregelen. Het is zoeken naar
een team dat voldoende kritische massa heeft vs. Flexibiliteit en diversiteit.
De Opdrachtgever van een programma moet los laten en sturen op het doel en niet op de projecten.
Belangrijke eigenschap van mensen die in programma werken is flexibiliteit.
Flexibiliteit tav omgaan met scope en kaders
-

Flexibiliteit tav rol
Tav onzekerheden
Tav vernieuwen
Tav kritisch of programma nodig is.
Vraag of dit niet ook in projecten nodig is? Conclusie is dat tov projecten
flexibiliteit in programma’s harder nodig is.
Analoog aan projectmanagerspool een programmamanagerspool?

-

-

-

-

Belangrijkste competenties:

Uit het functiegebouw rijk: Bestuurssensitiviteit, omgevingsbewustzijn
Aangevuld met: organisatie sensitiviteit, empathisch vermogen/persoonlijke Belangrijke
Persoonlijke eigenschappen zijn: ondernemerschap, lef om te experimenteren en vaardigheid
om zichzelf en de Organisatie te ontwikkelen.

-

-

-

Ad 3. Opdrachtgeverschapt
Denk bijvoorbeeld aan de rol van coördinerend
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HID. Les is dat een functie/rol als deze valt of staat met de ambitie en stijl van de betreffende HID.
Met papier verandert de wereld maar zeer beperkt. Met slimme interventies, creativiteit, steun en
doorzettingskracht een stuk meer! Een goede casting van c-HID maakt een wereld van verschil.
Een ander punt waar veel programma’s mee worstelen is de ophanging in de Organisatie.
Onderbrengen vanuit inhoudelijk zwaartepunt bij VWM, CIV, WVL of toch maar bij de ACT? He,
hebben we daar niet een aparte Organisatie voor: PPO? Hier zijn parallellen te
trekken tussen de ervaringen van PSM en andere programma’s.
Hoe regel je de bemensing en wat magie van een
opdrachtgever hierbij verwachten? Is het gebruikelijk dat financiële compensatie wordt geregeld
voor diensten die capaciteit leveren voor een landelijk programma?
Ad 4 Batenmanagement
Batenmanagement: de mate waarin hier ruimte voor is in programma’s binnen RWS en de verschillen
tussen programma’s bij de toepassing ervan.
Geconstateerd wordt dat de verschillen hierin groot zijn. Een van de gesprekspartners kon
werken met een portfolio waar vrij eenvoudig van de verschillende maatregelen een
businesscase opgesteld kon worden, en afgezet tegen het achterliggende programmadoel. Bij
andere programma’s ligt dat minder eenduidig maar is het even nuttig. Al met al is het kunnen
sturen op baten een krachtig instrument om het behalen van programmadoelen expliciet te maken.
Ad 5. Handreiking programma’s en intake programma’s RWS
Om de kans op ongewenste gebeurtenissen bij de uitvoering een programma te verkleinen, is door
het bestuur en de groepsraad van RWS besloten om te gaan werken met een intake voor
programma’s. Voor deze intake is een format ontwikkeld.
De vragen die in de intake worden gesteld zijn herkenbaar! Het zijn dingen waar je mogelijk later
alsnog tegenaan gaat lopen, en dus heel slim om aan de voorkant jezelf deze vragen te stellen. Het
is belangrijk dat ook de opdrachtgever (directeur/HID) deze denklijnen volgt en begrijpt hier ook
onderdeel van is. Concreet voorstel is om een peer-review groepje te starten om collega’s te helpen
—

met het doen van een intake.
Ad 6. Programma’s samen met externe partners:
samenwerking met externe partners :het is van groot belang goed inzicht te hebben in elkaars
belangen. Daarmee kan je ervoor zorgen dat die belangen samenkomen in een integraal besluit (“an
offer you can’t refuse”, de taart wordt groter). Dat lijkt vanzelfsprekend, maar daar is een gedegen
voorbereiding voor nodig en een bestuurlijk bekwame regisseur. Als het besluit is genomen, is het
cruciaal dat dit binnen de organisaties op alle niveaus gedragen wordt. Dus na bestuurlijke
overeenstemming moeten de directies de invulling uitrollen en zowel op tactisch en operationeel
niveau moeten de verbindingen tussen de organisaties gelegd worden. Verder is het vanuit RWS van
belang dat er tijdig onderkent wordt dat het samenwerken met alliantiepartners een bepaalde
flexibiliteit, ruimte en aanpassing vraagt van de moederorganisaties. Deze aspecten moeten
geaccommodeerd kunnen worden door RWS. Daar is op het vlak van procesmanagement,
sturingslijnen en systemen nog veel te verbeteren. Het initiatief voor de intake is een goede start om
dit vorm te geven.
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7. Dossier programmamanagement
Op verzoek van Jean Luc Beguin als PE A&O is er een samenvattend dossier over
programmamanagement geschreven. Hierin zijn alle stappen opgenomen die tot en met september
2016 op gebied van programmamanagement zijn gedaan binnen Rijkswaterstaat.

Dossier Programmamanagement
5r€mb€r2O1 5
Aan]ean LucBeguinatsPEA&O
Van Maartje BeltmanrAline4rendar Christa Kempenaar, Hana van Amstal

In dit doasrnentzljn de j ijJi opgenomenvan de bijeenkomsten. inzidltefl en besluiten
rondom programmamanagement RWS tussen 2014— 2016.
De bijlagen zijndigitaal te raadpIegen,;j+klik op onderstaande hyperlink
01. Bijlage t Eindprodu Leerthema 66
02. Bijlage 2 VerslagR 1
03.
04.
05.
06.

Bijlage 3 VerslaggR2
Bijlage 4 Eindroduen vc Programmamanagement
Bijlage 5 Produen rondje HIO-eri

Bijlage 6 Bestuur
07. Bijlage 7Groeosraadenlntakee
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