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1government by design: 
Four principles for a better public sector (mckinsey, 2013)

na veel werk en inspanning is de kogel door de kerk: uw project krijg een ‘go’ en wordt geïnitieerd. 

echter, hoe zorgt u dat de beloofde baten van dit project daadwerkelijk gerealiseerd worden? Hoe 

controleert u of de projecten en transformaties waarin u investeert ook daadwerkelijk waarde 

creëren, bijdragen aan uw strategische doelstellingen, en de verwachte resultaten opleveren? 

Businesscases worden gemaakt om vooraf vast te stellen en te onderbouwen welke kosten en 

baten een project op kunnen leveren. Helaas blijkt vaak achteraf dat projecten meer gekost 

hebben dan verwacht en dat de beloofde baten onvoldoende zijn. dit is onnodig, want wanneer  

u waardemanagement correct implementeert kunt u tegenvallende resultaten tussentijds zien 

aankomen en bijsturen.

Waardemanagement in uw organisatie 
waardemanagement stelt organisaties in staat kosten en baten 
in beeld te brengen, en hier tijdens en na afloop van projecten en 
programma’s op te sturen. dit kan bij het realiseren van projecten 
of programma’s, maar ook in de dagelijkse praktijk. Het draait 
om waardegerichte sturing en besluitvorming: op de hoogte zijn 
van potentieel waardevolle ideeën, op basis van deze ideeën een 
businesscase kunnen ontwikkelen, en in staat zijn om vervolgens de 
baten te meten en monitoren. Businesscases, een Batenlogica en 
batenmonitoring staan binnen waardemanagement centraal. 

De realiteit
we zien budgetoverschrijdingen en onvoldoende batenrealisatie 
regelmatig terug in de publieke sector, wat in het huidige digitale en 
complexe landschap te maken heeft met vele (digitale) transformaties. 
om zulke transformaties te verantwoorden en om resultaatgedreven 
te kunnen werken worden publieke instanties geacht de baten van deze 
investeringen vooraf inzichtelijk te hebben1.  nadat de baten in kaart 
zijn gebracht middels een businesscase, zien wij dat deze instanties 
echter vaak moeite hebben met het sturen op de daadwerkelijke 
realisatie van deze baten. dit is waar waardemanagement in beeld 
komt: het ontdekken, benoemen en realiseren van waarde in een 
organisatie.
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een businesscase maakt het bedrijfseconomische aspect van een 
project inzichtelijk. door deze samen met alle stakeholders op te 
stellen, wordt het project breed gedragen binnen de organisatie. 
Het gaat bovenal om het nemen van verantwoordelijkheid voor 
de gestelde doelen en beoogde resultaten. de businesscase biedt 
echter niet alleen ondersteuning bij de besluitvorming rondom 
het project; het biedt tevens een door de organisatie gedragen 
onderbouwing in de opstart naar de geplande veranderingen. om de 
in de businesscase geïdentificeerde baten daadwerkelijk te realiseren 
moeten deze gemonitord worden, zodat voortgang inzichtelijk wordt 
en er tijdig op gestuurd kan worden. dit noemen we batenmonitoring.

de Batenlogica® is een oorzaak- en gevolgschema dat wordt opgesteld 
tijdens één of meerdere werksessies met belanghebbenden van 
het voorziene programma. op overzichtelijke wijze worden de 
maatregelen gekoppeld aan de doelstellingen van uw organisatie 
en wordt in één oogopslag duidelijk op welke vlakken waarde wordt 
gecreëerd. alle verbetergebieden, zowel kwantitatief als kwalitatief, 
maken deel uit van de businesscase. deze informatie wordt middels 
een financieel model en scenario-risico analyse in kaart gebracht.

Batenmanagement helpt organisaties in de publieke sector 
vervolgens om de doelstellingen die zijn benoemd in de Batenlogica 
ook te behalen, bijvoorbeeld gedurende (digitale) transformaties. 

Businesscases; meer dan financiën
de publieke sector voert vaak projecten uit 
om niet-financiële doelen te halen, zoals beter 
beleid of contact met burgers. ook voor dit 
type projecten, waarbij de baten niet direct 
financieel zijn, kan een businesscase worden 
opgesteld. Hier wil je immers ook bepalen 
welke baten je met het project wilt bereiken 
en of deze zich realiseren zoals is voorspeld. 
een businesscase neemt daarom zowel te 
kwantificeren als financieel te maken baten 
mee in de afweging. ook voor projecten met een 
kwalitatief doel helpt een businesscase zo het 
volledig potentieel van een project te bepalen 
en te realiseren.

Figuur 1: Het waardemanagement proces
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Figuur 2: Batenlogica® model
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  2deriving large-scale it projects, on time, on budget, and on value (oxford & mckinsey, 2012)

Batenmanagement in de praktijk
na het goedkeuren van businesscases zien we vaak dat er 
nauwelijks nog naar de inhoud wordt gekeken. Het moment 
van goedkeuren is echter slechts de start van het project; 
de realisatie van de baten moet nog komen. gedurende het 
implementatietraject willen we daarom meten of de voorspelde 
baten plaatsvinden en sturen op daadwerkelijke waarderealisatie. 
dit noemen we batenmanagement. 

Batenmanagement is een integraal onderdeel van 
waardemanagement en betreft het sturen op batenrealisatie door 
middel van monitoring. Het proces van batenmanagement loopt 
van het ontwerp van het project tot en met de exploitatie. tijdens 
de implementatiefase wordt de waarderealisatie bewaakt door 

het monitoren van de verwachte projecteffecten. Resultaten 
worden gewaarborgd door het volgen van kritieke prestatie-
indicatoren (kpi’s), zodat er tijdig bijgestuurd kan worden op 
het realiseren van de baten. deze kpi’s worden samen met de 
belanghebbenden van de organisatie opgesteld. Het is van 
belang dat alle relevante belanghebbenden in de organisatie 
worden betrokken, aangezien zij ook de verantwoordelijkheid 
krijgen voor het succesvol realiseren van de baten.

om batenmanagement succesvol toe te passen is het cruciaal 
dat duidelijk is wie verantwoordelijk is voor het monitoren 
van welke baten, en dat er sprake is van inzet om de baten te 
bewerkstelligen.

inzicht in de voortgang van batenrealisatie leidt tot meer 
controle en transparantie. dit is essentieel voor overheden 
die te maken krijgen met de opkomst van open data en open 
overheden. onderzoek heeft aangetoond dat grote it projecten 
regelmatig meer kosten en langer duren tot oplevering dan 
verwacht2. gezien het feit dat het publieke instanties betreft 
is dit extra problematisch. Budgetoverschrijdingen resulteren 
namelijk in publieke ophef, waardoor instanties het risico lopen 
onder strenger toegezicht te worden geplaatst.

Onze aanpak
op basis van onze ervaring en expertise in waarde- en 
batenmanagement hebben we een aantal principes opgesteld. 
met deze principes adviseren wij organisaties en helpen we ze 
met het gehele batenrealisatietraject. onze aanpak is iteratief. 
we werken stapsgewijs toe naar het einddoel en adviseren in het 
opstellen en monitoren van de juiste kpi’s. daarnaast betrekken 
we in onze aanpak continu alle belanghebbenden om draagvlak 
en eigenaarschap te creëren, gezamenlijk op de hoogte te zijn 
van de status van een project, en te sturen op procesniveau. 

onze aanpak omtrent batenmanagement richt zich op vier 
pilaren die gezamenlijk de randvoorwaarwaarden voor 
succesvol batenmanagement vormen. de pilaren zijn: inzicht, 
eigenaarschap, besturing en data. 

Batenmanagement in de praktijk
Hoe kunnen we beter prioriteren en sturen 
op batenrealisatie in een organisatiebreed 
vernieuwingsprogramma? in 2017 vroeg een 
grote nederlandse uitvoeringsorganisatie ons 
om hen hierbij te helpen. Hierop hebben wij hen 
geholpen een volledige waardemanagement 
methodologie te ontwikkelen, deze in een 
pilot te testen en vervolgens organisatiebreed 
te implementeren en exploiteren. nadat door 
middel van businesscases inzicht verkregen 
kon worden in de potentiële baten, is met 
de projectleiders en managers een aanpak 
ontwikkeld voor de kpi bepaling en inrichting 
van de governance om te monitoren en sturen 
op batenrealisatie.

Figuur 3: proces van batenmanagement



door samen met u deze pilaren in te richten helpen wij u om een 
batenmanagementtraject op te zetten dat aansluit bij uw organisatorische 
context en inhoud. aan de hand van onze projectervaring omtrent 
batenmanagement hebben we een aantal veelvoorkomende valkuilen 
vastgesteld om te vermijden. allereerst  hebben  we culturen gezien 
waar het monitoren van prestaties niet gebruikelijk of gewenst is. dit 
maakt het lastig om baten te monitoren. ook vinden medewerkers het 
soms lastig om verantwoordelijkheid te dragen voor kpi’s, of ontbreekt 
een gevoel van urgentie. tot slot kan het ook voorkomen dat de taken te 
complex blijken te zijn en dat er niet voldoende of juiste data beschikbaar 
is. de gestructureerde, collaboratieve aanpak van capgemini invent helpt 
u deze valkuilen te vermijden en risico’s te mitigeren om tot een gedragen 
en robuust batenmanagementtraject te komen.

Wat kan Capgemini Invent voor u betekenen?
capgemini invent heeft reeds meerdere batenmanagementtrajecten 
succesvol geïmplementeerd bij organisaties in de publieke sector. 
onze uitgebreide ervaring en betrokkenheid stellen u in staat de juiste 
investeringen te identificeren, selecteren en vervolgens te sturen 
op de realisatie van deze baten. met batenmanagement bieden we 
het fundament om tijdens de duur van een project of programma te 
sturen op doelstellingen en het realiseren van de voorziene baten. ons 
waardemanagement team biedt u de benodigde middelen om deze sturing 
bij uw organisatie in te richten, zodat u meer grip krijgt op het realiseren 
van baten en daarmee op het creëren van waarde.

Figuur 4: randvoorwaarden voor  batenmanagement
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Wander is onderdeel van het Artificial Intelligence & Automation 
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Bart-Floris Lensink MSc. is consultant bij capgemini invent. Bart-
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Kijk voor meer informatie op:
www.capgemini.nl/invent



Capgemini Invent 
Postbus 2575 - 3500 GN Utrecht 

Tel. +31 30 689 00 00

www.capgemini.nl/invent

Over 
Capgemini Invent
Als onderdeel van Capgemini Group focust Capgemini Invent zich 
op consulting, digitale innovatie en transformatie om organisaties 
te ondersteunen bij het bouwen aan de toekomst. Met meer dan 30 
vestigingen en 10 design studio’s wereldwijd, richten de meer dan 6.000 
medewerkers van Capgemini Invent zich op het combineren van strategie, 
technologie, datawetenschap en creatief design. Capgemini Invent gebruikt 
zijn diepgaande sectorkennis en -inzichten om nieuwe digitale oplossingen 
en businessmodellen van de toekomst te realiseren.

Capgemini is wereldwijd toonaangevend in consulting- en technologie- 
diensten. In de voorhoede van innovatie, helpt Capgemini zijn klanten om  
de kansen te benutten die ontstaan in de snel veranderende wereld van 
cloud computing, digitalisering en platformen. Voortbouwend op 50 jaar 
historie en diepgaande sectorkennis, stelt Capgemini organisaties in staat 
om hun zakelijke ambities te realiseren via een breed palet aan diensten, van 
strategie tot uitvoering. Capgemini is sterk doordrongen van de overtuiging 
dat de zakelijke waarde van technologie van en door mensen komt. Het is 
een multiculturele organisatie van 200.000 medewerkers verspreid over 
meer dan 40 landen. Capgemini Group rapporteerde in 2017 wereldwijd 
een omzet van EUR 12,8 miljard. People matter, results count. 

Meer informatie: 

www.capgemini.nl/invent
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