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Het wemelt van de programma’s, waar dan ook… 
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De programma-aanpak; wat is nou werkelijk de 
toegevoegde waarde voor gemeenten?  
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De gemeentelijke programmamanager; rol en 
competenties 

 

 

 

 

 

 

“Die oh zo nuttige 
middenvelder;  niet 

zichtbaar wel nuttig. Je 
mist ‘m pas als hij er 

niet meer is. Overziet en 
doorziet het spel; ruimt 

op waar nodig, 
corrigeert anderen. Niet 
zichtbaar, wel voelbaar” 

“De bordercollie; in staat een 
hele kudde bij elkaar te 

houden en een bepaalde 
richting op te drijven. 

Aangeboren “eye” waarmee 
de hond de schapen een 

bepaalde kant uit dwingt…… 
is ook in staat de geringste 

non-verbale signalen van de 
baas op te vangen” 

“De spin in het web; maakt zijn 
eigen web. Web van 

verschillende projecten, web 
van verschillende stakeholders 
en belangen. Heeft en houdt 

overzicht vanuit de kern”   

“De circusartiest die de 
bordjes  in de lucht houdt, 
zorgt dat er niets afvalt. 

Houdt de balans in 
omgaan met allerlei 

dilemma’s en 
spanningsvelden. Dan 

weer sturend, dan  
weer loslaten, een stap 

terug doen, dan weer naar 
voren. Heeft durf, lef en 

zelfbeheersing” 
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“Programma’s bij gemeenten 

gaan niet werken, want 

daarvoor is de politiek-

bestuurlijke cyclus te kort” 
 

 

Stelling 
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“Wij hebben de hele organisatie 

gekanteld naar de programma’s in 

de programmabegroting. Dan zijn 

we toch klaar!” 
 

Stelling 
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“Een programmamanager moet 

een rechtstreeks lijntje hebben 

naar de bestuurlijk 

opdrachtgever” 
 

Stelling 
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“Programma’s verhouden zich slecht 

met de terugtrekkende overheid” 

 

 

“De terugtrekkende overheid is een 

zegen voor het doen van 

programma’s, want nu moeten ze echt 

regie gaan voeren” 

 
 

 

Stelling 
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“Wij hebben de hele organisatie 

gekanteld naar de programma’s in 

de programmabegroting. Dan zijn 

we toch klaar!” 
 

Stelling 
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“Eerst maar eens het 

projectmatig werken 

verbeteren en dan pas aan 

programma’s denken!” 
 

Stelling 
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Een ‘programmavriendelijke gemeente’; waar ligt de 
sleutel voor succes?  
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De programmavriendelijke  organisatie verbeeld 

Voor downloads: www.pgmopen.nl/ en https://copy.com/EoxBQdfbmgxKODgK 

http://www.pgmopen.nl/
http://www.pgmopen.nl/
https://copy.com/EoxBQdfbmgxKODgK


Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie 

berusten bij Twynstra Gudde. 

Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt 

zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde. 

Helmuth Stoop 

hsp@tg.nl 

 


