Kwaliteitsbewaking in programma’s: het belang van het doen van een review
Elke programmamanager zal het herkennen: elke dag weer een volle agenda en nauwelijks ruimte
om op adem te komen en de hectiek van alledag te overzien. Afspraak op afspraak, overleg met de
opdrachtgever of een belangrijkste stakeholder, afstemming met het programmateam, en nauwelijks
de tijd hebben om van de ene vergaderzaal naar de nader te lopen, laat staan om een overleg goed
voor- en na te bereiden. De agenda is vaak overvol en al weken naar voren volgepland. En intussen
knaagt er dat stemmetje: heb je de boel eigenlijk wel goed voor elkaar? Staat het programma er
goed voor? Doen we het zoals we het willen?
De dynamiek in een programma is vaak groot en ze verlopen zelden op de manier zoals vooraf
bedacht. Sterker nog, je weet vrijwel zeker dat ze anders zullen gaan dan je op voorhand had
bedacht en wilde. Dat vraagt dat je periodiek een stapje terug doet en met betrokkenen reflecteert
op waar het programma staat en hoe het gaat. Het inbouwen van meer reflectie is voor een
programmamanager daarmee een belangrijke manier om overzicht te houden, om niet alleen mee te
gaan in de waan van de dag maar tijdig te vertragen om daarna weer te kunnen versnellen. Een
belangrijke manier van kwaliteitsbewaking en -verbetering.
Heifetz, Grashow en Linsky (2009) beschrijven in hun boek The practice of adaptive leadership (2009)
op een mooie manier wat er nodig is te komen tot reflectie: beweeg van de dansvloer naar het
balkon. “Getting of the dance floor en onto the balcony is a powerful way to do this. It enables you to
gain some distance, to watch yourself as well as others while you are in the action, and to see
patterns in what is happening that are hard tot observe if you are stuck at the ground-floor level”.
Een mooie metafoor, maar die de praktijk van programma’s helaas maar weinig bereikt. Wij pleiten
ervoor om dit te veranderen, om zo tot betere programma’s te komen.

Die reflectie kan op veel manieren vorm krijgen, bijvoorbeeld:
•
door in de alledaagse dynamiek en hectiek niet je hele agenda vol te plempen met afspraken,
maar ook momenten in te bouwen om te zien of je met de goede dingen bezig bent;
•
door in een wekelijkse dynamiek met de programmasecretaris overzicht te creëren, door op
het eind van de week ruimte te creëren om zaken te ordenen en zo schoon het weekend in te
gaan en ook niet gelijk met ene hele rij aan acties de nieuwe week te hoeven starten;
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door maandelijks met het programmateam kleine reflectiemomenten (‘retrospectieven’) in te
bouwen en wat tijd te nemen om met enige afstand te kijken naar waar ieder mee bezig is, of
dit de goede dingen zijn, hoe het met ieders energie staat, en dergelijke;
door regelmatig risico-sessies te houden, ook met dwarsdenkers, waarbij de risico’s voor het
realiseren van doelstellingen van het programma worden besproken, waarbij de tijd wordt
genomen om verschil te maken in oorzaken en gevolg en wat maatregelen kunnen zijn, in
voorkomen of mitigeren van risico’s’;
door halfjaarlijks of jaarlijks in een tweedaagse ‘eiland van reflectie’ terug te kijken op wat
gerealiseerd is in de afgelopen periode en aan de hand van de benodigde vervolgstappen een
plan voor de volgende fase te maken, en door daarbij ook aandacht te besteden aan de
teamdynamiek, de vraag of ieder van de teamleden nog ‘goed in de wedstrijd zit’ er wellicht
belangrijke veranderingen rond het programma zijn;
door halverwege het programma een onafhankelijke derde te (laten) kijken naar hoe het staat
met belangrijke aspecten van het programma.

Het zijn allemaal verschillende vormen van ‘review’, kleiner en groter, bedoeld om het programma
weer goed of zelfs beter neer te zetten met elkaar. Het belang van het doen van reviews wordt stevig
onderschat, terwijl het naar onze overtuiging een belangrijk instrument is van kwaliteitsbewaking
(Engelstalig: quality assurance) in een programma. Sterker nog, het is een cruciaal middel op weg
naar meer lerende (programma)organisaties.
Cijfers ontbreken over hoe vaak in programma’s de tijd wordt genomen om een tussentijdse review
uit te voeren. Waar we met elkaar vooraf vaak wel doelstellingen definiëren en spreken over
tijdslijnen en budgetten, zijn tussentijdse reviews nog bepaald geen gemeengoed. Ervaren
programmamanagers spreken over een reservering van 2% van het programmabudget voor
maatregelen rondom kwaliteitsbewaking als best-practice kengetal; natuurlijk verschilt dit per
programma en is dit van vele factoren afhankelijk. We weten bijna zeker dat dit budget in een
gemiddeld programma niet gereserveerd en laat staan gebruikt wordt.
Het uitvoeren van een review in en over je programma kan op verschillende manieren, zoals we
hiervoor al beschreven. Het is daarbij zoeken naar een methode die past bij jou, jouw programma en
jouw organisatie. In het klein starten, door regelmatig een paar reflectieve vragen aan elkaar te
stellen over hoe het gaat en waar winst te behalen is richting een beter lopend programma, kan al
enorm helpen. Merk je dat je een grote drempel ervaart om reviews in je programma in te zetten,
begin dan in ieder geval met regelmatige kleinschalige reflectie.
Tuig je het echter gestructureerder en fundamenteler op dat zijn dit drie vormen voor het uitvoeren
van een programmareview die behulpzaam kunnen zijn:
1.

De Gateway Review methode die de (Rijks)overheid gebruikt. Een Gateway Review is een
collegiale doorlichting van een programma door 'peers' van de opdrachtgever. Met deze
methode wordt getoetst of een programma gereed is voor de volgende fase. Deze vorm van
reviewen kan op allerlei vragen rond een programma gericht worden, bijvoorbeeld
voorafgaand aan besluitvorming over de aanpak door een stuurgroep of de beslissing om een
opdracht te gunnen aan een leverancier. Het resultaat is een aantal praktische aanbevelingen
over wat er nodig is om het programma nog succesvoller te kunnen uitvoeren. De methode is
breed toepasbaar bij belangrijke veranderingen in het primaire en ondersteunende proces van
een organisatie. Dit betreft bijvoorbeeld programma's met een hoog risicoprofiel gericht op de
ontwikkeling en implementatie van nieuw beleid of organisatorische wijzigingen en introductie
van nieuwe dienstverlening. Gateway Reviews kunnen een waardevol onderdeel zijn van de
kwaliteitsaanpak doordat op cruciale momenten een doorlichting kan plaatsvinden door
collega-ervaringsdeskundigen.
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2.

Aan de hand van het lemniscaat van Programmatisch creëren (Jo Bos, Anne Jette van Loon en
Hans Licht, 2013). Het lemniscaat biedt een open frame om naar de vier domeinen (HET, WIJ,
IK, ZIJ) die programmasucces bepalen te kijken. Voor elk van de domeinen worden eerst de
thema’s waarnaar gekeken wordt bepaald en op basis van dossieronderzoek en interviews met
betrokkenen bij het programma wordt bepaald waar winst te behalen is.

3.

NOVAIM heeft in samenwerking met Good Work Company, Twynstra Gudde en Jo Bos & Co
een reviewmethode ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt van een online scan. De
gedachte is, dat vele betrokkenen bij een programma met elkaar veel weten over het
programma, alleen dat dit niet altijd gestructureerd inzichtelijk wordt. Een online scan met 50
vragen brengt in kaart welke beelden betrokkenen hebben over het verloop van het
programma. De verschillende betrokkenen worden ingedeeld in bij het programma betrokken
groepen: opdrachtgevers, opdrachtnemers, klanten of gebruikers, of bijvoorbeeld leveranciers.

Een eenvoudige grafische rapportage rondom 5 belangrijke succesfactoren (zingeving,
eigenaarschap, aanpak, kernteam en sturing) geeft inzicht in de verschillende manieren
waarop de betrokken groepen naar hetzelfde programma kijken. Heeft iedereen ten aanzien
van bijvoorbeeld de governance rondom het programma dezelfde beelden, maar verschillen
de beelden rondom de geschiktheid van de aanpak, dan wordt in verdiepende interviews
daarop doorgepakt. Op die manier komen op snelle en gerichte wijze verbetersuggesties voor
het programma boven tafel.
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Het belang van het doen van een review, los van de gekozen methode en los van de omvang en
intensiteit, kan niet genoeg benadrukt worden. De praktijk leert dat het leidt tot belangrijke
aanwijzingen om de uitvoering van het programma te verbeteren. Daarom staan we er op 13 mei,
tijdens het PGM Open Netwerk, nadrukkelijk bij stil en geven we je inzichten in hoe je het uitvoeren
van reviews kunt aanpakken. Hopelijk zien we je dan?
Ga naar https://www.pgmopen.nl/pgm-open-netwerk/ om je aan te melden.

4

