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Inleiding

Legenda vergelijking landelijk gemiddelde

Leeswijzer van de rapportage

Opzet van de scan

De onderdelen van de scan

De vergelijking van uitkomsten met het landelijk gemiddelde staat in de rapportage als volgt weergegeven:

De scan bestaat uit 3 onderdelen:
      1. Algemene kentallen van portfoliomanagement binnen uw organisatie.
      2. De opzet en werking van portfoliomanagement.
      3.  De succesfactoren die bijdragen aan resultaatgericht portfoliomanagement.

De scan is opgezet door de deelnemers te vragen naar hun perceptie over diverse onderwerpen. De uitkomsten zijn dan ook geen absolute 
waarheid, maar geven aan hoe een aantal zaken rondom portfoliomangement door de deelnemers wordt ervaren. 
Omdat er geen absolute maatstaf is, zijn de scores gecorrigeerd zodat individuele voorkeuren geen invloed hebben en scores vergelijkbaar worden. 
Hierdoor ontstaat een beeld op welke punten de deelnemer relatief positief, neutraal of negatief scoort. Tevens ontstaat een beeld in hoeverre de 
score door iedereen wordt gedragen en er dus consensus is, danwel ruimte voor wederzijds begrip.
De absolute score is een maat voor de door de deelnemers ervaren volwassenheid van portfoliomanagement binnen de organisatie.

Binnen uw organisatie is de Ruysdael Portfoliobenchmark uitgevoerd. Een aantal mensen heeft door het invullen van een vragenlijst hun beleving 
aangegeven ten aanzien van Portfoliomanagement binnen uw organisatie.  De benchmark vormt onderdeel van ons landelijke onderzoek naar de 
stand van zaken rond Portfoliomanagement in Nederland. Dit jaar hebben we speciale aandacht voor het onderwerp Benefit Management.
Portfoliomanagement wordt in deze scan gedefinieerd als het definiëren en managen van alle veranderinitiatieven (projecten, programma’s, overige 
activiteiten) zodat op een wendbare en effectieve wijze de strategische doelen van de organisatie worden gerealiseerd.

In de rapportage staan diverse grafieken opgenomen. De grafieken geven per onderwerp weer hoeveel procent van de respondenten een relatief 
positieve of negatieve perceptie heeft van het betreffende onderwerp.

In bovenstaand voorbeeld is:
      40% bovengemiddeld tevreden (en 60% een neutraal beeld) over onderwerp 1; 
      50% bovengemiddeld tevreden, 50% ondergemiddeld tevreden (en 0% een neutraal beeld) over onderwerp 2; 
      40% ondergemiddeld tevreden en (60% een neutraal beeld) over onderwerp 3.

Waarde
Onderwerp 1: score veel hoger dan het landelijk gemiddelde 3,2 2,5
Onderwerp 2: score iets hoger dan het landelijk gemiddelde 2,8 2,5
Onderwerp 3: score ongeveer op het landelijk gemiddelde 2,5 2,5
Onderwerp 4: score iets lager dan het landelijk gemiddelde 2,2 2,5
Onderwerp 5: score veel lager dan het landelijk gemiddelde 1,8 2,5

Landelijk
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2. De opzet en werking van portfoliomanagement
Onderstaand overzicht geeft een samenvatting van de opzet en werking van portfoliomanagement binnen uw organisatie. Dit alles gebaseerd op de 
percepties van de deelnemers aan de benchmark op betreffende onderwerpen. Deze samenvatting beslaat de 8 aandachtsgebieden:

  1. De governance van het portfolio
  2. De inhoud van het portfolio
  3. De bijdrage aan de strategische doelen
  4. Benefits van het portfolio
  5. Financiële sturing
  6. Resourcemanagement over initiatieven heen
  7. Afhankelijkheden tussen initiatieven
  8. Status en rapportage
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Ondergemiddeld Bovengemiddeld Waarde

De governance is eenduidig beschreven: -44% 33% 2,7 3,3

De governance is aantoonbaar bij alle betrokkenen bekend: -22% 33% 2,9 2,9

Er is een portfolioboard: -22% 78% 4,3 4,0

Er is sprake van gezamenlijke besluitvorming over welke 
initiatieven worden opgenomen in het portfolio:

-11% 78% 3,3 3,7

Er is een gemeenschappelijke set van criteria waarop besluitvorming over 
het portfolio plaatsvindt:

-44% 33% 2,7 3,1

Er vindt een structurele en gecontroleerde start-up van 
initiatieven plaats:

-33% 33% 2,7 3,0

Er is gezamenlijke besluitvorming over welke initiatieven worden stil 
gezet of verwijderd uit het portfolio:

-22% 67% 3,2 3,1

We kiezen voor ieder initiatief de juiste combinatie van werkwijzen (agile, 
project, lijn):

-33% 33% 2,8 3,0

Landelijk

Governance

Governance beslaat de besturing van het portfolio, zowel in formele als informele zin. Niet alleen de structuur en maar ook de feitelijke 
besluitvorming is hier een onderdeel van.
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Ondergemiddeld Bovengemiddeld Waarde

Collectieve context -38% 22% 2,7 3,2

Co-creatie -36% 18% 2,8 3,1

Gezamenlijk leiderschap -36% 24% 3,0 3,1

Interpersoonlijke communicatie -31% 38% 3,1 3,3

Leren en kennisdeling -42% 20% 2,8 3,1

Aanpassings-vermogen -44% 27% 2,7 3,2

Authentiek handelen -16% 51% 3,4 3,4

3. De succesfactoren voor portfoliomanagement
Onderstaand overzicht geeft een samenvatting van de menselijke succesfactoren in de samenwerking rond portfoliomanagement.

Landelijk

-38%

-36%

-36%

-31%

-42%

-44%

-16%

22%

18%

24%

38%

20%

27%

51%

COLLECTIEVE CONTEXT

CO-CREATIE

GEZAMENLIJK 
LEIDERSCHAP

INTERPERSOONLIJKE 
COMMUNICATIE

LEREN EN 
KENNISDELING
AANPASSINGS-

VERMOGEN
AUTHENTIEK 
HANDELEN

Pagina 13 van 18 



Ondergemiddeld Bovengemiddeld Waarde

We hebben een gemeenschappelijk beeld over de beoogde strategische 
doelen en de wijze hoe deze te realiseren:

-33% 11% 2,8 3,3

We hebben een duidelijk beeld van de samenhang tussen de 
verschillende initiatieven in het portfolio:

-33% 33% 2,9 3,0

We kennen allemaal onze individuele taken en afhankelijkheden 
(mensen/informatie/activiteiten):

-56% 11% 2,4 3,0

We zijn gemotiveerd een bijdrage te leveren omdat de strategische 
doelen er toe doen:

-22% 33% 3,0 3,8

We zijn in staat om het grotere geheel (portfolio doelen) te vertalen naar 
onze individuele taken:

-44% 22% 2,6 3,0

Ondergemiddeld Bovengemiddeld Waarde

We zijn ons goed bewust van de kennis en ervaring van anderen: -22% 33% 3,1 3,3

We zorgen vooraf dat we onze acties afstemmen om een 
samenhangende uitkomst te krijgen:

-33% 11% 2,8 3,1

We ervaren een natuurlijke flow van activiteiten (niet onnodig wachten 
op elkaar):

-67% 0% 2,3 2,7

We inspireren elkaar: -33% 22% 2,9 3,3

We werken makkelijk samen met anderen om ons eigen werk te 
verbeteren:

-22% 22% 2,9 3,2

Een gedeeld beeld over de uitkomst en aanpak van een portfolio verhoogt de kans dat mensen gaan voor het gemeenschappelijke resultaat. Als 
iedereen de samenhang ziet en de focus kan vasthouden kun je de organisatie strategie realiseren.

Collectieve context

Landelijk

Co-creatie

Succesvolle teams en boards werken wendbaar in een onderlinge flow. Ze creëren samenhang en anticiperen door vooraf acties af te stemmen en 
informatie te delen. Het ontbreken van deze flow, zoals onnodig wachten, blijkt in veel omgevingen een grote blokkade te zijn.

Landelijk
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