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1. Inleiding en overzicht 
 
Vernieuwen is mooi. Maar niet elke vernieuwing is een verbete-
ring. Om na te gaan welke vernieuwingen ook werkelijk tot 
verwachte verbeteringen leiden, is portfoliomanagement een 
handig hulpmiddel.  
 
portfoliomanagement als bedrijfsproces 
Met portfoliomanagement legt u voor uw projecten en pro-
gramma’s namelijk een verbinding met de strategie van uw or-
ganisatie, beschikt u over een criterium voor selectie en voor 
versnelling en vertraging van projecten, en past u uw portfolio 
tijdig aan. Portfoliomanagement begint volwassen te worden en 
wordt door steeds meer organisaties omarmd als een belangrij-
ke discipline.  
 
implementatiewijzen 
Maar hoe voert u portfoliomanagement in uw organisatie in? 
Net zo min als er één algeheel ware aanpak bestaat, er zijn di-
verse goede aanpakken, zo bestaat er evenmin één absolute im-
plementatiewijze en zijn er meerdere passende manieren.  
 
overzicht: twee hoofddelen… 
Dit boek geeft een overzicht van die manieren. We hanteren 
daarbij een hoofdindeling waarbij we eerst portfoliomanage-
ment algemeen behandelen en daarna specifiek ingaan op het 
implementeren ervan.  
 
…algemeen deel portfolio’s 
Het algemene gedeelte bestaat uit: een inleiding; de vraag naar 
het waarom van portfoliomanagement; een overzicht in tabel-
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vorm van diverse methoden voor portfoliomanagement; en tot 
slot het bespreken van de randvoorwaarden en succesfactoren 
bij een implementatie.    
 
…specifiek deel implementeren 
In het specifieke gedeelte worden drie uitganspunten bespro-
ken voor het implementeren: naar techniek, in stappen en vol-
gens sporen; vervolgens geven we een ordening weer om vat te 
houden op de complexiteit bij het implementeren van portfoli-
omanagement.  
 
In schema 
In onderstaand schema ziet u dat na de beide hoofddelen nog 
een enkel hoofdstuk volgt met onze verantwoording. 
 
Indeling “Portfoliomanagement Implementeren” 

1. Inleiding en overzicht 
2. Waarom portfoliomanage-

ment? 
Algemeen over port-
folio-management 

3. Overzicht van verschillende 
aanpakken 

4. Over het implementeren van 
portfoliomanagement 

5. Implementeren naar techniek Specifiek over imple-
menteren portfolio-
management 

6. Implementeren in stappen 
7. Implementeren naar inrich-

tingsprincipe 
8. Overzicht op evolutionaire im-

plementatie 
9. Verantwoording 
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leeswijzer 
1. Dit hoofdstuk 1 betreft de introductie van het boek. 
2. Het volgende hoofdstuk 2 bespreekt het waarom van 

portfoliomanagement,  
3. Waarna in hoofdstuk 3 zes verschillende aanpakken in 

tabelvorm worden weergegeven. Daarmee eindigt het 
algemene deel over portfoliomanagement en komen we 
toe aan het specifieke deel 

4. over het implementeren van portfoliomanagement – 
hoofdstuk 4. Daarbij bespreken we verschillende moge-
lijkheden, namelijk: 

5. implementeren volgens techniek – hoofdstuk 5 –, bij-
voorbeeld vanuit een dashboard of een tool;  

6. implementeren in stappen ofwel fasen – hoofdstuk 6 –; 
7. implementeren naar een organisatorisch inrichtings-

principe, bijvoorbeeld de niveaus strategisch, tactisch en 
operationeel, of bijvoorbeeld de invalshoek mensen en 
hun organisatie – hoofdstuk 7 –; en  

8. implementeren op diverse terreinen op diverse niveaus 
met een landkaart om de evolutionaire ontwikkeling van 
het slagen van de implementatie op de diverse gebieden 
te kunnen volgen – hoofdstuk 8. 

9. Tot slot volgt in hoofdstuk 9 een verantwoording. 
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Implementatie van portfoliomanagement; een tewaterlating…?  
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2. Waarom portfoliomanagement? 
 
“Zorgen dat uw organisatie de juiste projecten doet én blijft 
doen” is een veel voorkomende algemene definitie van portfo-
liomanagement. U voert portfoliomanagement dus in om de 
juiste projecten te selecteren en uit te voeren. Juistheid van keu-
ze heeft sterk te maken met de strategische verbondenheid van 
de projecten; als de verbondenheid aan de strategie geborgd is, 
zijn de projecten juist gekozen. Juistheid bij de uitvoering ligt 
niet alleen in een goede projectuitvoering maar betreft voor 
portfoliomanagement ook een continue aanpassing aan wijzi-
gende omstandigheden.  
 
twee of vier motieven…? 
Met portfoliomanagement ben je beter in staat: de projecten en 
programma’s te ankeren aan de strategie, te achterhalen wat de 
juiste projecten en projecten zijn, deze aan te jagen in hun 
voortgang en samenhang, en ze tijdig aan te passen. Met de 
juiste projecten doen en blijven doen worden twee motieven 
gegeven voor portfoliomanagement; met ankeren, achterhalen, 
aanjagen en aanpassen worden vier motieven voorgelegd. 
 
…drie redenen 
In de praktijk worden vaak de volgende redenen gegeven voor 
de invoering van portfoliomanagement: 

1) verankering van de vernieuwing aan de strategie van de 
organisatie om een optimaal rendement te halen; 

2) een optimale onderlinge samenhang van de projecten en 
programma’s; en 

3) een integraal resourcemanagement voor alle bij de ver-
nieuwing betrokken medewerkers. 
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Deze drie redenen bespreken we in de volgende drie paragra-
fen waarna een korte samenvatting volgt. 
 

2.1. Waartoe portfoliomanagement? Strategisch 
rendement! 

 

 
Vernieuwing doen renderen… 
  
Met portfoliomanagement stuur je op het geheel aan rendement 
van de verschillende programma’s en projecten. Met projecten 
worden resultaten opgeleverd. Met programma’s zorg je dat de 
resultaten niet alleen opgeleverd worden maar ook renderen.  

 
sturen op rendement 
Uiteindelijk gaat het om de werking van de projectresultaten. 
Het te behalen financiële rendement op de projecten staat daar-
bij voorop maar ook andere aspecten spelen een rol. Denk aan 
andere aspecten van bedrijfsvoering die moeilijk direct financi-
eel te vertalen zijn en beter op hun eigen merites beoordeeld 
kunnen worden zoals strategische of juridische aspecten. Met 
portfoliomanagement wil je evenals in programma’s sturen op 
rendement.  
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Bijdrage aan strategie 
Een toevoeging ten opzichte van programmamanagement ligt 
in de verbinding met de strategie. Met portfoliomanagement 
verbind je het rendement aan de strategie. Meer dan rendement 
zondermeer wil je rendement dat je strategie voor de toekomst 
ondersteunt. 
 

2.2. Waarvoor portfoliomanagement? Samenhang 
verzorgen 

Programma’s en projecten staan nooit op zichzelf. Ze zijn niet 
alleen ingebed in een strategie, maar ze hebben ook raakvlak-
ken met andere programma’s of projecten en met andere pro-
cessen in de lijnorganisatie. De programma’s en projecten han-
gen vaak voor grote delen met elkaar samen.  
 
samen vernieuwen 
De samenhang bestaat bijvoorbeeld uit overlappende doelstel-
lingen, uit tussenresultaten waarop een ander project mede 
voortbouwt of uit gezamenlijke resources. Een portfoliomana-
ger (van programma’s en projecten) houdt overzicht op de uit 
te voeren activiteiten, op te leveren resultaten en te behalen 
doelstellingen die onder de portfolio vallen. Vanuit dat over-
zicht stuurt hij bij. De portfoliomanager zorgt ook dat de ver-
schillende programma’s en projecten elkaar niet in de wielen 
rijden, dat niet de opbrengsten van het ene programma vooral 
ten koste gaan van de opbrengsten van een ander programma. 
De portfoliomanager regelt dat de verschillende programma- 
en projectmanagers van (de voortgang van) elkaars program-
ma’s en projecten op de hoogte zijn.  
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Samen vernieuwen… 
  
sturen op samenhang 
Meer dan in een programma sec stuur je in een portfolio op de 
samenhang in het rendement. Hoe beïnvloeden de diverse pro-
gramma’s elkaars rendement? De doelstellingen overlappen el-
kaar, de programma’s en projecten bouwen voort op elkaars 
eind- of tussenresultaten. Het is belangrijk dat medewerkers 
van de gestelde prioriteiten doordrongen zijn en dat analyses 
en discussies niet steeds opnieuw gestart hoeven worden.  
 
focus 
Als je gezamenlijkheid creëert in de doelstellingen, creëer je fo-
cus. Je voorkomt tijd- en energieverlies. Medewerkers zijn 
doordrongen van de in de portfolio gemaakte keuzen en stellen 
hobbyprojecten van de eigen afdeling achter conform die keu-
zen.  
 
  

•   Voordragen.

•   Acteren.

•   De vierde muur doorbreken.
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2.3. Waarmee portfoliomanagement? Inzet 
optimaliseren 

De behoefte aan multi-project-, multi-programma- of portfolio-
management ontstaat vaak om een mogelijke onderbezetting en 
vooral een overvraging van beschikbare mensen en middelen 
tegen te gaan. Welk project gaat voor als meerdere projecten 
fulltime één specifieke medewerker vragen? Je wilt het gevecht 
om de resources (beter) leiden en eigenlijk wil je er meer een 
dans dan een strijd van maken. Hoe verdeel je in een gezonde 
samenspraak de resources over een groep projecten in een be-
paalde periode? 
 
inzet optimaliseren 
Door te sturen op samenhang in de doelstellingen voorkom je 
acute afstemmingsproblemen van programma’s en projecten, 
maar daarmee zijn nog niet alle resourceconflicten opgelost. 
Aandacht voor rendement en onderlinge afhankelijkheden 
moeten zorgen voor een goede focus. Maar misschien wil je nog 
steeds teveel. Hoe borg je dan de optimale inzet van resources? 
Door een portfolio(programma)planning. 
  
door prioriteren en plannen 
Als er om beschikbare resources (medewerkers of middelen) 
gevochten moet worden, is het helder dat het bedrijfsbrede pro-
ject met een hoge prioriteit in de portfolio voorgaat op een ei-
gen afdelingsproject. Met een portfolio(programma)planning 
voorkom je dat resources overbezet raken of onderbenut blij-
ven. Je stuurt op hun optimale inzet, niet voor een enkel project 
of programma maar voor alle gekozen projecten en program-
ma’s.  
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 De meest gewilde medewerker… 
  
resources en raakvlakken 
Een portfolio(programma)planning regelt eerst en vooral de op-
timale inzet van mensen en middelen. Daarnaast komen ook de 
met de programma’s en projecten verbonden (andere) zaken 
aan bod zoals  
communicatie, besluitvorming, interfaces met de omgeving, 
rapportagemomenten voor testen. Een integrale planning geeft 
niet alleen antwoord op de vraag wie wanneer waarvoor wordt 
ingezet, maar illustreert ook waartoe dat leidt en welke actoren 
uit de omgeving hierbij betrokken zijn.  
 
specifiek en algemeen 
De planning voor het geheel wordt gespecificeerd. Op hogere 
niveaus wordt de planning meestal slechts geaggregeerd weer-
gegeven. Vergelijk het bijvoorbeeld met een jaarrekening als 
een totaal van meerdere kwartalen en vele posten. Alle onder-
liggende gegevens worden concreet beoordeeld en geteld en op 
het niveau van de jaarrekening worden zij slechts getotaliseerd 
weergegeven.  
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2.4. Samenvatting: rendement, samenhang en 
optimalisatie 

Je richt portfolio(programma)management in om te borgen dat 
niet alleen projectresultaten worden opgeleverd maar dat zij 
ook renderen. Centrale vraag is: Wordt het verwachte rende-
ment werkelijk gehaald? Om deze reden voer je ook program-
mamanagement in. Een tweede reden betreft het verzorgen van 
een organisatie-brede samenhang. Je wilt niet alleen dat één en-
kel programma goed loopt en zijn doelstellingen waarmaakt, 
maar je beoogt dat voor alle programma’s in de organisatie. Tot 
slot wil je alle resources, de medewerkers en middelen, opti-
maal benutten. Bij dit optimaal benutten hoort dan ook een tij-
dige aanpassing om de juiste projecten te blijven doen. 
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Met een aanpak voor- of achteruit… 
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3. Aanpakken voor portfoliomanagement 
 
Bij de invoering van portfoliomanagement kun je kiezen voor 
de invoering van een integrale methode of voor de invoering 
van een aantal losse elementen. Misschien is een methode wel 
te groot en kunnen portfolio’s aanvankelijk juist ook succesvol 
zonder een integrale methode voor portfoliomanagement ge-
eid worden. Wellicht levert een methode initieel meer ballast op 
dan gemak. Een evolutionaire implementatie met steeds een 
nieuwe stap erbij, past misschien beter dan een invoering van 
een methode ineens. 
 
Een achterliggende filosofie 
Ondanks de mogelijke beperkingen van het integrale gebruik 
van een integrale portfoliomanagement-methode bij de invoe-
ring, blijkt in de praktijk van de implementatie van portfolio-
management dat een methode of delen ervan immer als leid-
raad dienen. Voor het deel of voor het geheel, is het goed om te 
herkennen bij welk gedachtegoed aangesloten wordt zodat ver-
volgstappen beter overwogen en beoordeeld kunnen worden. 
Zonder een referentie naar een achterliggende aanpak ont-
breekt een norm om te kunnen stellen of de implementatie 
slaagt.  
 
Methoden voor portfoliomanagement 
Omdat een methode dus als vergelijkingspunt kan dienen, ge-
ven we hier zes methoden voor portfoliomanagement weer. Het 
volgen van de voorschriften van een methode kan als een eerste 
implementatiewijze gezien worden. In de volgende hoofdstuk-
ken, volgen dan de overige manieren: niet zozeer een methode 
als wel een specifieke techniek ofwel tool volgen, een eigen 
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stappenplan volgen, een inrichtingsprincipe uit de bedrijfskun-
de leidend laten zijn bij de implementatie, of een schema door-
lopen van meerdere vlakken die diverse wegen en verschillen-
de niveaus presenteren. 
 
Zes aanpakken 
Hier volgt eerst in alfabetische volgorde een beknopte weerga-
ve van: 

• A4-Portfolio-Ondernemerschap (A4); 
• Agile Portfolio Management (APM); 
• Enterpise Programme Management (EPM); 
• Management of Portfolio’s (MoP);  
• Portfolio Management for New Products (PfMfNP); en 
• Standard for Portfolio Management (SPfM).   

 
vijf beschreven standaarden 
Voor A4, EPM, MoP, PfMfNP en SPfM geldt dat de aanpakken 
redelijk coherent in een uitgave beschreven zijn. De weergaven 
hierna berusten op die werken. 
  
en een zoektocht 
Bij Agile is dat wat lastiger. Allereerst zijn er diverse uitgaven 
onder de noemer Agile Portfoliomanagement. Belangrijker is 
dat deze beschrijvingen overwegend een “gewoon” portfolio-
management weergeven aangevuld met een enkele variatie die 
dan Agile wordt genoemd. Zij baseren zich niet of nauwelijks 
op de Agile principes zoals die gedeclameerd zijn in het Agile 
handvest en manifest. Voor de beschrijving hier in de tabel ba-
seren wij ons op de publicatie “Wat is Agile Portfolio-
management?” (Hombergen, 2014). Dit werk ontleedt de aan-
pak A(P)PM (Agile (Project) Portfolio Management) en ont-
werpt vervolgens vanuit de Agile beginselen een Agile portfo-
lio-aanpak. 
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A4-Portfolio(programma)management 
Definitie 
portfoliomanagement 

Portfoliomanagement vertaalt 
strategische doelen in specifieke 
programma’s en projecten en 
brengt de gewenste vernieuwing 
in samenhang tot stand. 

Kern van de methode Vertaling van strategie naar doel-
stellingen voor vernieuwing, or-
ganisatie in programma’s en ver-
volgens projecten met veel aan-
dacht voor omgeving en continue 
afstemming. 

Indeling A4’s indeling:  
1) Portfolio-fundering met strate-

gische schets en kaart en port-
folio-blauwdruk;  

2) Portfolio-samenstelling met se-
lectie en balandcering, priori-
tering en roadmap; 

3) Portfolio-uitvoering met toets 
administratie, inhoudelijke 
beoordeling op portfolio-
criteria en bijsturing;  

4) Portfolio-bijstelling naar on-
verwachte effecten, lijn- en 
omgevingsontwikkelingen 

Toepassingsgebied Gezondheidszorg, overheden, 
middelgrote ondernemingen. 

Verbonden programma- en 
projectmanagementmethode 

A4- programma-management en 
A4-Projectmanagement. 
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Agile Portfolio Management 
Definitie 
portfoliomanagement 

Het op een soepele manier met 
laagdrempelige communicatie 
leiden en bijsturen van een port-
folio.  
(De onder de noemer APM (Agile 
Portfolio Management) en APPM 
(Agile Project Portfolio Manage-
ment) doen onvoldoende recht 
aan de Agile principes. Om hun 
definities hier op te nemen.) 

Kern van de methode Vanuit principes van communica-
tie en evoluerende ontwikkeling 
vormgeven aan een set projecten 
en programma’s. 

Indeling In kort-cyclische bijeenkomsten 
waar ontmoeten meer centraal 
staat dan rapportages en gege-
vens, een portfolio bespreken en 
bijstellen. 

Toepassingsgebied Vooral innovatieve automatise-
ring, bijvoorbeeld gaming, en sec-
toren waar herstelkosten bij wij-
ziging gering zijn. 

Verbonden programma- en 
projectmanagementmethode 

Scrum is een verbonden project-
management-methode naast 
Atern V2. Er bestaat geen Agile 
programma-aanpak.  
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Enterprise Programme Management 
Definitie  
portfoliomanagement 

Enterprise programme manage-
ment is the capability to lead and 
manage resources, knowledge and 
skills in the effective deployment of 
multiple projects designed collec-
tively to deliver enhanced value. 1 

Kern van de methode q Creëren van samenhang tus-
sen strategie, project-
portfoliomanagement en pro-
gramma- en projectmanage-
ment 

q Aandacht schenken aan men-
selijke aspecten van change 
management. 

q Focus houden op de te berei-
ken voordelen. 

Toepassingsgebied Private sector Engeland. 
Verbonden programma- en 
projectmanagementmethode 

Geen gekoppelde methode; EPM 
als portfoliomanagementmethode 
overlapt sterk met programma-
management. Als voorbeeld van 
goed projectmanagement wordt 
PMBoK samengevat. 

 
  

                                                
1 Williams, D. & Parr, T. Enterprise Programme Management – Delivering Value, 
2006,  p.11. 
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Managing of Portfolio’s™2 
Definitie 
portfoliomanagement 

Portfoliomanagement wordt 
omschreven als een gecoördi-
neerde verzameling van strate-
gische processen en besluiten 
die gezamenlijk de meest effec-
tieve balans van de gewenste 
organisatorische verandering en 
dagelijkse bedrijfsactiviteiten 
(‘business as usual’) mogelijk 
maken. 

Kern van de methode De kern van MoP draait om het 
vinden van de balans tussen “run 
the business” en “change the 
business” en borduurt voort op 
de cyclische beweging ervan. 
De methodiek bestaat uit een 
omgeving die is gebaseerd op een 
randvoorwaardelijk fundament 
van 5 portfolio management 
principes:  
1. top-betrokkenheid,  
2. heldere besluitvorming,  
3. koppeling aan strategie,  
4. een ondersteunend portfolio-

bureau en  
5. een energieke 

veranderingsgezinde cultuur.  

                                                
2 Trademark of OGC; Office of Government Commere. 
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Indeling Binnen die voorwaarden bestaan 
twee cycli: 
• “definition cycle” en  
• “delivery cycle”.  
De twee cycli bevatten twaalf 
portfolio management praktijken. 
Met het toepassen van de 
praktijken in de cycli worden 
interne energie en draagvlak voor 
de verandering gecreëerd.  

Toepassingsgebied In principe geen beperkingen. De 
methodiek is toepasbaar in 
allerlei organisaties, onafhan-
kelijk van hun grootte of sector.. 
In de praktijk wordt MoP vooral 
gebruikt door mensen die al met 
andere delen van het raamwerk 
vertrouwd zijn. 

Verbonden programma- en 
projectmanagementmethode 

Management of Portfolios (MoP) 
vormt een geïntegreerd 
raamwerk met OGC-methoden 
en -modellen voor project- en 
programmamanagement. Het 
raamwerk bestaat uit de 
modellen “Portfolio, Programma 
en Project management Model 
(P3M3®)” en “Prince2™ Maturity 
model (P2MM)” en de guidances 
“Management of Risk (M_O_R®), 
Management of Value (MoV™), 
Portfolio, Programme en Project 
Offices(P3O®) en Itil®. 
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Portfolio Management for New Products 
Definitie 
portfoliomanagement 

Portfoliomanagement is een 
dynamisch beslissingsproces 
waarmee een bedrijf zijn pro-
jectenlijst voor nieuwe pro-
ducten (en R&D) constant bij-
stelt en herziet. 

Kern van de methode Uitgaande van de doelen:  
q waarde-maximalisatie,  
q balans, en  
q strategische afstemming,  
hanteert hiervoor PfMfNP diver-
se aanpakken; 

Indeling bijvoorbeeld:  
1) het opstellen van financiële 

forecasts,  
2) het zo evenwichtig mogelijk 

verdelen van de projecten 
naar verschillende criteria, en 

3)  het vaststellen van de ge-
wenste strategische bijdrage 
van de projecten en ze hier-
naar prioriteren.      

Toepassingsgebied Productontwikkeling en innova-
tie. Vooral bij (Noord-)Ameri-
kaanse en grote internationale 
ondernemingen. 
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Verbonden programma- en 
projectmanagementmethode 

Geen verbonden programma-
management. Verbonden pro-
jectmanagement-methode is New 
Product Development (for Fast 
Moving Consumer Goods). 
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Standard for Portfolio Management 
Definitie portfolio “A portfolio is a collection of pro-

jects or programs and other work 
that are grouped together to facili-
tate effective management of that 
work to meet strategic business ob-
jectives..” 

Kern van de methode Portfoliomanagement is een pro-
ces voor het integraal managen 
van een vastgestelde portfolio 
voor het bereiken van een speci-
fiek strategisch doel.  

Indeling Het gehele proces bestaat uit 
veertien subprocessen, verdeeld 
over twee groepen: “Aligning” en 
“Monitoring & Control”; en twee 
kennisvelden: “Governance” en 
“Risk Management”. 

Toepassingsgebied Overal toepasbaar (in grotere or-
ganisaties), wereldwijde stan-
daard. 

Verbonden programma- en 
projectmanagementmethode 

Standard for Portfolio Manage-
ment is een vervolg op de eerder 
uitgebrachte standaarden “A gui-
de to the Project Management Body 
of Knowledge”; “The Standard for 
Program Management” en “Orga-
nizational Project Management Ma-
turity Model”. 

 




