
Benefits realisation is het proces van het definiëren en
realiseren van strategische veranderingen die worden
beoogd met projecten en programma’s. Het effectief ver-
andervermogen van organisaties wordt danig beproefd,
met name door marktontwikkelingen, veranderende
wet- en regelgeving en outsourcinginitiatieven. Er is
daarom een zoektocht gaande naar hoe dit vermogen te
organiseren. 
Dit artikel behandelt het belang van benefits realisation
voor het effectief realiseren van veranderingen. Hierbij
komt tevens aan de orde de relatie tussen benefits reali-
sation en de verdere professionalisering van project-
management, programmamanagement en portfolio-
management binnen organisaties.

Kader voor dit artikel

In de titel en inleiding van dit artikel wordt een aantal
termen gebruikt die in de praktijk worden gehanteerd,
echter met diverse interpretaties. Daarom worden deze
termen eerst toegelicht. In figuur 1 zijn de verschillen-
de termen en hun onderlinge relaties weergegeven,
waarmee het speelveld van benefits-realisationmanage-
ment wordt geïllustreerd.

Portfoliomanagement
Portfoliomanagement is een algemene term voor de
wijze waarop een organisatie bepaalt in welke projecten
moet worden geïnvesteerd. Bepalende factoren voor het
senior management zijn de organisatiestrategie en de
omvang van investeringen en risico’s die verband hou-
den met het realiseren van de strategie. Succesvol port-
foliomanagement staat synoniem voor voortdurende
effectieve en efficiënte aanwending van schaarse mid-
delen voor veranderingen die in het licht van de orga-

Beheersing van projecten en programma’s lijkt in toenemende mate van
belang voor organisaties. Als gevolg van marktontwikkelingen, veranderende
wet- en regelgeving en outsourcinginitiatieven wordt immers het effectief
verandervermogen van organisaties danig beproefd. In dit artikel gaan wij in op
het belang van benefits realisation voor het effectief realiseren van
veranderingen.

Inleiding
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nisatiedoelstellingen gewenst zijn. Hierbij gaat het om
het managen van een projectenportfolio binnen één
organisatie, waarbij wordt aangenomen dat de projec-
ten en programma’s verbonden zijn met de strategische
doelstellingen van de organisatie, maar niet noodzake-
lijkerwijs een onderlinge relatie met elkaar hebben.

Programmamanagement
Programmamanagement betreft het managen van een
verzameling gerelateerde projecten en lijnactiviteiten,
die zodanig geselecteerd, gepland en uitgevoerd wor-
den dat deze gezamenlijk bijdragen aan een verande-
ring die van strategisch belang is voor de organisatie. De
methode ‘Managing Successful Programmes’ (MSP,
[OGC04]) van het Britse Office of Government Com-
merce (OGC) definieert hiervoor ‘best practices’ en
maakt in het kader van programmamanagement onder-
scheid tussen ‘Capability delivery’ (bijvoorbeeld het reali-
seren van een nieuw IT-systeem om een backoffice in
staat te stellen ‘straight through processing’ van orders
te verrichten) en ‘Benefits realisation management’ (bij-
voorbeeld de backoffice dusdanig te organiseren en te
trainen dat orders ook daadwerkelijk straight through
worden verwerkt).

Projectmanagement
De term projectmanagement is traditioneel de term voor
het op beheerste wijze realiseren van concrete resulta-
ten die voorwaardelijk zijn voor verbeteringen. Het gaat
daarbij om díe activiteiten die nodig zijn om de juiste
mensen, op de juiste tijd, op basis van het verkrijgen van
de juiste informatie, de juiste activiteiten te laten uit-

voeren om te komen tot het juiste doel: de juiste pro-
ducten die de business case ondersteunen ([Onna02]).

Benefits-realisationmanagement
Benefits-realisationmanagement omvat het proces van
het voorafgaand aan en gedurende een programma defi-
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niëren en bijstellen van de te verwachten benefits en dis-
benefits, het tijdens en na afloop van het programma
meten en bewaken van de realisatie van de benefits en
het bewaken en beperken van het optreden van de dis-
benefits door de aangewezen eigenaars hiervan
([Koet05]). In figuur 2 is de benefits-management-
methodiek zoals opgesteld door het Britse OGC weerge-
geven. Kern is dat benefitsmanagement een cyclisch pro-
ces is, dat bestaat uit een aantal activiteiten die continu
worden doorlopen, zowel tijdens als na het programma.

Achtergrond

Uit onderzoek van KPMG ([KPMG05]) blijkt dat bij
Nederlandse organisaties in veel gevallen geen maatre-
gelen worden toegepast om structureel de realisatie van
geplande benefits te plannen, uit te voeren, te bewaken
en, indien nodig, het proces bij te sturen.

Hieronder enkele cases uit de praktijk waarmee we de
problematiek toelichten.

Casus 1
Een financiële instelling streeft naar significante kos-
tenreductie en serviceverbetering bij het verwerken van
beleggingsorders voor haar klanten. Hiervoor start zij
een programma waarin de backoffice wordt gereorga-
niseerd en de backofficesystemen worden vervangen. De
geplande verbetering betreft onder meer de reductie van
het aantal fte’s bij orderverwerking door een groot aan-
tal handmatige handelingen te vervangen door geauto-
matiseerde verwerking. Er is gekozen voor een zeer flexi-
bel, maar ook zeer complex en kostbaar pakket, waar-

van alle modules worden gekocht. De implementatie van
het nieuwe systeem verloopt niet zonder problemen.
Gedurende het programma is er sprake van een con-
junctuurdaling en zakt de beurshandel in. Bovendien
verlaten de twee voornaamste kennisdragers van het
nieuwe systeem de organisatie. Het eindresultaat is een
onvolledig geïmplementeerd systeem met voortduren-
de storingen die verhinderen dat de geplande reorgani-
satie en fte-reductie worden doorgevoerd.

Casus 2
Een grote organisatie streeft naar integratie van haar dis-
tributiekanalen om te komen tot efficiëntere, meer op
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maat gesneden dienstverlening. Na een definitiestudie
start de organisatie een selectietraject voor de middle-
ware software, die de reorganisatie en integratie van
de saleskanalen mogelijk moet maken. De gekozen leve-
rancier X wordt vlak na ondertekening van het contract
overgenomen door concurrent Y, die vervolgens aan-
kondigt de support en doorontwikkeling op de bewuste
software te zullen stoppen. De organisatie besluit na
ampel beraad het programma niet te vertragen en direct
over te stappen naar de software van Y, hoewel deze in
de selectiefase op veel punten onvoldoende aansloot op
de blauwdruk van de nieuwe salesorganisatie.

Casus 3
Een Europese multinational met notering op de beurs in
New York dient medio 2006 te voldoen aan eisen ten
aanzien van interne beheersing, die afgeleid zijn van
de Sarbanes-Oxley (SOX) wetgeving. Hierbij wordt een
SOX-programma opgestart dat als doelstelling heeft te
voldoen aan de deadline. Met het oog daarop worden in
de wereldwijde organisatie een procedure en een sys-
teem uitgerold om processen en key controles te identi-
ficeren, te documenteren, te testen en te verbeteren.
Mede vanwege de diversiteit van processen en proce-
dures en het deels ontbreken van documentatie vergt dit
een aanzienlijke investering. Het beslag op middelen en
op de organisatie vertraagt veel andere lopende of
geplande projecten. De directie beschouwt dit als een
‘must do’-project en gebruikt de wetgeving en de dead-
line als een stok achter de deur.

Timing van benefits-realisationmanagement

Bij de initiatie van een programma worden de uit-
gangspunten, projectresultaten en benefits doorgaans
gedefinieerd in een business case. Zodra het program-
ma van start gaat, is de programmaorganisatie vaak
nogal eenzijdig gericht op het realiseren van (bijvoor-
beeld IT-)resultaten (in MSP-termen: het realiseren van
capabilities). Wijzigingen in de uitgangspunten die
impact hebben op de benefits (en dus ook de business
case) lijken de koers van het schip nauwelijks te kunnen
bijstellen. Benefits realisation blijft daarbij beperkt tot
een evaluatie na afloop van een programma of project.
Veelgehoord argument hiervoor is dat ‘kosten ver voor
de baten uitgaan’.

Benefits zijn echter geen statische gegevens. De voor-
waarden en uitgangspunten achter te behalen verbete-
ringen zijn aan verandering onderhevig vanaf het
moment van definitie (in de business case en het pro-
ject/programmaplan); zie ook de cases. Accuraat bene-
fits-realisationmanagement vereist continue herziening
en benefitsoptimalisatie. Eventuele veranderingen bin-
nen het project kunnen direct impact hebben op geplan-
de benefits, zowel in negatieve als in positieve zin. Net

Accuraat benefits-realisationmanagement

vereist continue herziening 

en benefitsoptimalisatie



zo belangrijk zijn veranderingen die van buiten het pro-
ject van invloed zijn op de business case van een pro-
gramma. In casus 2 is sprake van een wijziging met
mogelijk aanzienlijke gevolgen voor de te realiseren
blauwdruk van de nieuwe salesorganisatie. In casus 1
komt de business case dusdanig onder druk te staan dat
de ambitie van te realiseren benefits moet worden her-
overwogen met een herbezinning op de geplande inves-
teringen en benefits. In casus 3 wordt het strategische
doel van verschillende activiteiten niet herkend, waar-
door het niet mogelijk is actief te sturen op benefits die
bijdragen aan dit doel. Hierdoor worden deze benefits
dan ook niet (optimaal) gerealiseerd.

Het moge duidelijk zijn dat het risico van een mismatch
tussen organisatiedoelstellingen, projectresultaten en te
behalen benefits groeit met de volatiliteit van de uit-
gangspunten en de duur van het programma. In figuur 3
is weergegeven welke factoren van invloed zijn op de
uitgangspunten zoals vastgelegd in de business case van
een programma, waaronder de benefits. Deze figuur illu-
streert nog eens duidelijk de dynamiek waaraan een
business case wordt blootgesteld.

En benefits realisation na afloop van een project? Dat is
mogelijk en zelfs nodig, maar in de regel verliest een
organisatie na een project tijdelijk ‘momentum’ om nieu-
we veranderingen door te voeren. Na bijvoorbeeld een
intensieve testperiode en een complexe systeemconver-
sie neemt een organisatie gas terug om tot rust te komen.
De te realiseren benefits zijn bovendien vaak niet ver-
ankerd in afdelingsdoelstellingen of in persoonlijke doel-
stellingen van het management. Het gebeurt daardoor
maar al te vaak dat na een project niet-gerealiseerde
benefits definitief uit beeld verdwijnen. ‘Structure and
discipline leaves with the projectmanagers.’

Organisaties dienen zich bewust te worden van het feit
dat benefits realisation niet ophoudt met het program-
ma, maar dat dit juist nog een periode doorloopt. Hier
dienen bewust medewerkers voor verantwoordelijk te
worden gesteld en deze medewerkers dienen op het
resultaat te worden aangesproken.

Zoals beschreven in ‘Benefits realisation binnen pro-
grammamanagement’ ([Koet05]), begint benefits reali-
sation in de fase waarin een programma wordt geïden-
tificeerd en gedefinieerd. In deze fase wordt de recht-
vaardiging van het programma uitgewerkt, waarvan de
benefits belangrijk onderdeel zijn. In de fase waarin het
programma wordt opgetuigd, worden de methoden en
technieken opgesteld voor het meten van benefits tijdens
en na afloop van het programma. Het meten, bewaken,
bijstellen en rapporteren van en over benefits vindt
plaats tijdens en na afloop van de uitvoering van het pro-
gramma. De benefits-realisationactiviteiten die in deze
fasen worden uitgevoerd, kennen een cyclisch patroon.

Wij willen benadrukken dat het van belang is dat na for-
meel afsluiten van het programma dit cyclische proces
van benefits-realisationactiviteiten dient te worden
voortgezet. Dit kan worden gerealiseerd door de ver-
antwoordelijkheid voor het benefits-realisationproces
formeel bij lijnmanagers te beleggen.

Organiseren van benefits-
realisationmanagement

Effectief benefits-realisationmanagement en business
case management stelt hoge eisen aan processen, infor-
matievoorziening en de deskundigheid bij het pro-
grammamanagement. Allereerst dienen de uitgangs-
punten voor de benefits helder te zijn uitgewerkt. Hier-
bij moeten ook de meetbare indicatoren per benefit
worden vastgelegd. Deze indicatoren worden vastgelegd
in het programmaplan en in de business case. Ook de
disbenefits dienen te worden geïdentificeerd en van
meetbare indicatoren te worden voorzien om negatieve
impact te kunnen beperken. In de identificatiefase moe-
ten tevens de verantwoordelijkheden voor de benefits
expliciet worden gemaakt. Het identificeren, het meet-
baar maken en het aanwijzen van verantwoordelijken
voor de benefits dienen reeds bij aanvang van het pro-
gramma plaats te vinden.

Het uitwerken van de benefits heeft weinig zin wanneer
er sprake is van een wankele basis. In de praktijk blijkt
de business case namelijk nogal eens onbetrouwbaar,
veelal doordat een business case slechts als een eenma-
lige (wellicht puur ceremoniële) exercitie wordt gezien.
Indien geen goede business case is uitgewerkt, ontbreekt
een stuurinstrument voor het senior management op
basis waarvan tussentijds de beslissing kan worden geno-
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men over het al dan niet doorgaan met het programma
(portfoliomanagement). Het gaat hierbij om de vraag of
het programma nog voldoende toegevoegde waarde
biedt of dat de aanvankelijk ingeschatte toegevoegde
waarde niet langer van toepassing is door interne of
externe ontwikkelingen.

Een belangrijke voorwaarde voor benefitsmanagement
is het inrichten van een effectief benefits-management-
proces. Dit proces moet gedurende de realisatiefase, de
slotfase en na beëindiging van een programma effectief
de gerealiseerde veranderingen toetsen met de geplan-
de benefits en vice versa. Dit benefits-managementpro-
ces, dat deel uitmaakt van het programmamanagement,
dient ook veranderingen door te vertalen naar de pro-
gramma business case.

Medewerkers moeten beschikbaar worden gesteld die
zich primair gaan bezighouden met dit proces. Volgens
MSP is er een change manager nodig met enkele bene-
fit managers voor het realiseren van geplande verbete-
ringen. In feite ziet MSP benefits realisation als extra
projecten binnen het programma, waarvoor processen
voor issue en change management gelden, net zoals bij
een regulier project voor systeemontwerp en -imple-
mentatie. Bij een goede wisselwerking tussen issue en
change management voor zowel reguliere projecten
(zoals oplevering van IT-veranderingen) als voor bene-
fits realisation zijn de programmamanager en de chan-
ge manager in staat voortdurend de projecten, doelstel-
lingen en benefits onderling af te stemmen. Resultaat
moet zijn dat de programmamanager voortdurend in
staat is de doelstellingen én de business case te actuali-
seren ten behoeve van het portfoliomanagement.

Vaak wordt de rol van change manager niet expliciet
belegd of bij de project- of programmamanager. De aard
van benefits kan echter wezenlijk afwijken van een regu-
liere projectdoelstelling zoals implementeren van een
nieuw proces en een nieuw systeem. Benefits hangen bij-
voorbeeld vaak samen met organisatieveranderingen,
zoals in casus 1. Dergelijke doelstellingen zijn gevoelig
en kunnen niet zonder meer door een projectmanager
worden gerealiseerd. Een lijnmanager in de rol van bene-
fit manager wordt vaak niet voldoende vrijgemaakt van
operationele taken, waardoor tijd of capaciteit ontbreekt
om weerstand tegen de verandering effectief weg te
nemen.
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Benefits kunnen zeer afhankelijk zijn van externe fac-
toren, zoals de doelstelling om marktaandeel te ver-
groten met behulp van een nieuw backofficesysteem,
dat een sterk verbeterde service mogelijk maakt. De con-
junctuur in het geval van casus 1 bepaalt of de finan-
ciële instelling behalve kostenreductie ook nog extra
omzet weet te realiseren bij bestaande en bij nieuwe
cliënten. Bepalend hiervoor is hoe benefits ontleed wor-
den in planbare en minder planbare onderdelen voor
realisatie.

Dan is er nog de ijdelheid van het senior management.
Inzake starten, stoppen of doorgaan van een pro-
gramma ontbreekt niet zelden de ratio in de besluit-
vorming. Soms heeft het betrokken management de
neiging het realiseren van programmaresultaat te ver-
heffen tot persoonlijk succesverhaal, en ontstaat een
zekere ‘tunnelvisie’ ten aanzien van het te behalen
resultaat. Zowel in casus 1 als casus 2 zijn momenten
te onderkennen waarin het portfoliomanagement goed
geïnformeerd dient te zijn en zoveel mogelijk rationeel
te werk moet gaan bij besluitvorming over stoppen of
doorstarten van projecten en programma’s. In onze
optiek is dit een belangrijk argument om doelbewust
een heldere taakverdeling te creëren tussen de rollen
van programmamanagement, change management en
portfoliomanagement, aangevuld met onafhankelijke
quality assurance.

Noodzaak voor benefits-
realisationmanagement?

Zonder benefits-realisationmanagement is het niet
mogelijk structureel onderhoud op een lopende business
case uit te voeren, omdat het inzicht in de reeds bereik-
te benefits en de nog verwachte benefits op basis van de
op dat moment relevante ontwikkelingen ontbreekt. Dit
beperkt het portfoliomanagement in het maken van cor-
recte beslissingen voor investeringen en lopende pro-
gramma’s. Ook bestaat het gevaar van de bodemloze put:
‘Business case management defines the benefits the pro-
gramme needs to achieve, and is the primary measure of
whether a faulty programme has reached the point of no
return. Without the discipline of regular review, a drif-
ting programme is likely to linger on for years, during
which the programme team is likely to grow into a corpo-
rate department.’ ([Moon03])

De toename van het aantal door wet- en regelgeving
noodzakelijke veranderingen is van invloed op het han-
teren van benefits-realisationmanagement. Anders dan
bij een innovatie- of een sterk marktgedreven verande-
ring is het bij een ‘must do’-verandering lastiger om een
‘drive’ binnen de organisatie te vinden (zie casus 3). Ech-
ter juist omdat gebrek aan compliance een directe bedrei-
ging kan zijn voor een organisatie, is projectbeheersing

Een belangrijke voorwaarde voor

benefitsmanagement is het inrichten van

een effectief benefits-managementproces



van groot belang. Er kunnen bovendien omvangrijke
investeringen gemoeid zijn met compliance, dus ook effi-
ciency is een relevante factor. Het succes van een derge-
lijk project is sterk afhankelijk van de vertaling van eisen
uit algemene wetgeving naar interne verbeteringen die
meetbaar en stimulerend zijn voor projectteams en inter-
ne organisatie. In het geval van casus 3 kan bijvoorbeeld
een vertaling naar business performance-indicatoren
plaatsvinden, zoals reductie van het aantal en de omvang
van operational loss-incidenten.

Hierbij pleiten wij niet voor een volledig dichtgetimmerd
stelsel van processen en procedures, waardoor een pro-
gramma verstikt zou kunnen raken in zijn eigen ‘red
tape’. Er is vanzelfsprekend ruimte nodig voor het tim-
mermansoog van de manager en de intuïtie van een port-
foliomanager. Primair voor het welslagen van een pro-
gramma is en blijft de persoonlijke ervaring en kwaliteit
van het portfoliomanagement, programmamanagement
en change management.

Er is nóg een belangrijke menselijke factor te onder-
kennen aan benefits-realisationmanagement, en wel in
de vorm van persoonlijk commitment en motivatie. Een
benefits-managementproces dwingt immers permanen-
te betrokkenheid af van zowel leveranciers (van kennis
en middelen), eigenaren (van het veranderproject) als
belanghebbenden (bij de verandering).

Zichtbare realisatie van benefits is niet alleen goede
reclame voor het programma naar de rest van de orga-
nisatie, maar straalt ook af op de ‘capability delivery’-
kant van de programmaorganisatie. Een voorbeeld hier-
van is de IT-afdeling die de zichtbare businessbetrok-
kenheid zal ervaren als driver voor optimaal presteren.

Tevens geeft het benefits-managementproces in een
vroeg stadium inzicht in de realisatie van zogenaamde
‘quick wins’, snelle, tastbare en zichtbare resultaten.
Deze ‘quick wins’ zijn belangrijk voor de motivatie van
de (programma)organisatie en dienen als showcase voor
de daadkracht van de organisatieleiding.

Wij zijn daarom van mening dat benefits-realisation-
management niet het sluitstuk is in een groeimodel naar
volwassen portfoliomanagement en programmama-
nagement, maar eerder een randvoorwaarde voor het
vermogen om effectief strategische veranderingen door
te voeren, met een efficiënte inzet van schaarse midde-
len.

Samenvatting / top-5 tips voor toepassing van
benefits realisation

Op basis van het voorafgaande komen wij tot de vol-
gende top-5 van aanbevelingen om benefits realisation

op korte termijn binnen een organisatie succesvol vorm
te geven:

1. Gewoon beginnen
Door, bijvoorbeeld aan de hand van figuur 1 en de
methode van het OGC, te beginnen met het inrichten
van een benefits-managementproces ervaart de organi-
satie direct de voordelen. De weg naar een optimaal pro-
ces is lang, maar ‘quick wins’ zijn snel te realiseren.
Alleen al het zich bewust worden van de benefits die
een organisatie wil bereiken, zorgt ervoor dat projecten
en programma’s effectiever kunnen worden aange-
stuurd.

2. Capaciteit beschikbaar maken (change managers)
Het toepassen van benefits management kost tijd, en daar-
door capaciteit. Om succesvol te kunnen zijn in het star-
ten met benefits realisation is het van belang dat de orga-
nisatie bereid is hier tijd in te investeren en dat zij mede-
werkers beschikbaar wil stellen om de rol van change
manager in te vullen.

3. Actieve participatie van programmamanagement en
senior management
Het senior management moet overtuigd zijn van de voor-
delen van benefitsmanagement voor de organisatie.
Zoals bij punt 2 is genoemd, zal het realiseren van een
benefits-managementproces tijd (en dus geld) kosten.
Indien het senior management geen steun levert, zal
benefits realisation geen succes worden.

4. Definiëren en meetbaar maken van benefits en
disbenefits
Een succesvol benefits-managementproces is afhanke-
lijk van het eenduidig definiëren en meetbaar maken van
zowel de benefits als de disbenefits. Indien benefits niet
helder zijn gedefinieerd en meetbaar zijn gemaakt, is het
onmogelijk deze te managen.

5. Actief bewaken van de status van benefits
De kern van benefits realisation is het benefits-manage-
mentproces, het bewaken van de voortgang van de reali-
satie van benefits. Het ‘bewaken van de status / het
meten van de benefits’ is de kernactiviteit van het bene-
fits-managementproces, en is cruciaal voor het pro-
grammasucces.
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Benefits-realisationmanagement dient als randvoor-
waarde te worden gezien voor het succesvol inrichten
en afronden van programma’s en daarmee tevens voor
het succesvol inrichten en afronden van de projecten die
onderdeel zijn van deze programma’s. Door inzicht in
de benefits wordt het nemen van besluiten over het al
dan niet doorgaan met een programma of project en over
het proces van prioriteren van projecten en activiteiten
vereenvoudigd. Indien dit inzicht bij alle betrokkenen in
een organisatie gaat leven, zal het realiseren van stra-
tegische organisatieveranderingen succesvoller verlo-
pen.
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