
Datum:
auteur:

29-09-2022  Jaarcongres Public Finance
Jan Bloem

1

Project Portfolio Management 
als katalysator voor de energietransitie 
– met voorbeelden van Gemeente Tilburg



Jan Bloem                                             Improven
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Leukste adviesbureau van Nederland.

Begeleiden organisaties in transitie op 
het snijvlak van Finance, Risk en IT met 
speciale aandacht voor project- en 
programmamanagement, proces-
verbetering, informatievoorziening en 
digitalisering.

150 bevlogen en creatieve collega’s, die 
pas weg gaan als het werkt ... 

Verbeteren vanuit verbinding. 
Met de klant, de collega’s en de 
maatschappij. Met oog voor de mens.

Organisatieadviseur
Transitiemanager
Portfoliomanager a.i.
Coach

PPM FLOW!

Leergang PPM



Energietransitie in Tilburg – knipoog
Tilburg wil in 2045 klimaatneutraal zijn

Doelstelling is 50% minder energieverbruik dan in 2010 ...
Energietransitie
• 20-30 projecten 
• In programma, buiten de lijn, direct onder directeur 
• 5 pijlers (thema’s/doelgebieden)
• Portfoliomanagement is de manier waar ze het programma laten 

werken 
Daarnaast: Klimaatfonds
• Mensen met een goed idee krijgen leningen en subsidies
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Met heel veel dank aan Bjorn Hanzen, bjorn.hanzen@tilburg.nl
Klik hierop om naar de Tilburgse communicatiepagina te gaan

mailto:bjorn.hanzen@tilburg.nl
https://storymaps.arcgis.com/stories/402f89eff1ed42ec83d49e2fab062eb6


Project Portfolio Management, wat is het?
Project Portfolio Management (PPM): management systeem 
dat zorgt voor selectie én realisatie van de verander-
initiatieven die – in samenhang – het beste bijdragen aan (de 
waarde-behoefte van) de organisatie en haar stakeholders

Ofwel: PPM geeft organisaties grip op veranderingen
om hun doelen te bereiken en toekomstbestendig te zijn 4

Het beheersen van diverse activiteiten met 
als doel om op transparante wijze sturing te 

geven aan het zo effectief en efficiënt 
mogelijk halen van de strategische 

organisatiedoelstellingen



Energietransitie – de uitdagingen?

Stel uw gemeente of regio start met de 
energietransitie.
En u bent verantwoordelijk.

• Welke uitdagingen voorziet u?
• Waar ligt u wakker van?

5

Draagvlak
Raad wisselt om de 4 jaar

Hoe samen met andere belangen?
Rendement

Inzicht wat betekent het voor mij

Blije aandeelhouders

Risico spreiden

Welke rol wil je?

Weinig verstand van
Stimuleren/trekken

Veel aanbod

Voortrekkersrol vs verantwoording

Geld

Welke initiatieven wel en niet?
Welke initiatieven wel en niet?

Juiste mix verandert steeds
Hoe concreet maken?

Strategische visie

Genoteerd op 29/9/2022



Uitdagingen Tilburg 
• Geldstromen schieten alle kanten op
• Techniek en regelgeving ontwikkelen zich snel, hoe 

steeds daarop inspelen?
• Nog weinig regelgeving, De Jonge nu ‘In 2030 in elke 

woning een warmtepomp’
• Verbinden energietransitie aan andere thema’s: 

afstemmen met andere domeinen (Fysiek, Sociaal)
• Mensen met een idee lopen tegen een muur aan, wie 

gaat erover?
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Tips uit recente onderzoeken
1. Zoek naar manieren om inwoners in beweging te krijgen 

en actief te betrekken / ondersteunen – participatie

2. Werk aan het verder professionaliseren van de 
samenwerking met energiecoöperaties

3. Verbeter de sturing op het einddoel door plannen, 
activiteiten en resultaten verder te concretiseren
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PPM



PPM = sturen op verschillende waarden
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input throughput output outcome impact

Capaciteit
Euro’s

Interventies 
Voorwaarden

Project-
resultaten

Bestuurlijke 
doelen

Bestuurlijke 
opgave: CO2 
vrij in 2045

Beleid; regie infra
Vergunningen, draagvlak

Opwerken duur-
zame elektra (PJ)

# Windmolens 
# Zonnepanelen



Niveaus PPM

•Grip

•Los

1

32
•Synergie

4

•Impact
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Niveaus PPM
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Compartimenteren

Governance

Deelportfolio’s/-
programma’s en 
buckets

Welke indeling gaat 
helpen?
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Compartimenteren (2)  
Uitsnede:

Koppelen projecten aan 
doelstellingen

Balanceren

Financiële administratie

12

Pijler (1 van 5)



Uitstippelen - doelstellingen

• Monitoren, én vooruitkijken
• Sturen op resultaten – welk detailniveau?
• Impact van maatregelen
• Tijdig stoppen activiteiten
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Rood: Ontwikkeling 
uitgezet tegen de  
herberekende doel-
stelling energievisie, 
2,7 PJ in 2045



Waarderen (voorbeeld)
• Financiële impact: € / ton CO2
• Slagingskans (risico), 3 categorieën: <25%, 25-75%, >75%
• Multicriteria
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Waardekeuze grafiek (voorbeeld)
Rechtsboven: 
aantrekkelijke 
initiatieven

Linksonder: 
niet 
aantrekkelijk

Linksboven en 
rechtsonder: 
onder 
voorwaarden 
aantrekkelijk 
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Waardekaart per project (Tilburg)
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Balanceren

Wat valt u op?
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Doelstelling  & categorien Verbruik Verbruik Aantal activiteiten Bruto Middelen Netto Middelen CO2 reductie
[TJ] [%] [aantal] [€] [€] [ton]

Energiebesparen 11.159                          13 2.964.850                  2.624.350                  1.727                   
Commerciele dienstverlening 1.752                            16% 1 58.775                        48.275                        -                       

Woningen 4.648                            42% 11 2.326.475                  1.996.475                  1.727                   
Industrie, energie, afval en water 3.660                            33% 1 579.600                      579.600                      -                       

Publieke dienstverlening 1.099                            10% 0 -                               -                               -                       
Klimaatneutrale warmtevoorziening 377                                3 645.000                      370.000                      -                       
Klimaatneutrale electravoorziening 259                                12 12.023.325                1.206.853                  40.034                 
infrastructuur 4 59.500                        59.500                        -                       
draagvlak & participatie 12 11.269.716                954.100                      1.169                   



Starten-Stoppen
Fase-besluiten:    idee/aanvraag – voorstel – plan – resultaat/klaar
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OPNIEUW

GO

STARTEN OF 
VOLGENDE FASE

STOPPEN

AANHOUDEN

Toetsingskader

Strategisch passend ✓

Toegevoegde waarde ✓
Financieel gezond ✓
Operationeel uitvoerbaar ✓
Technisch passend ✓
Proceskwaliteit ✓
Compliance ✓

Algemeen kader PPM – bron: PPMpro.nl



Monitoren met PPM
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veranderdomein/deelportfolio

capabilities (prestaties)

doelstelling(en)

Voortgang waardeontwikkeling Bijsturen

bewegingsamenhang

voortgang oplevering in tijd                  Bijsturenveranderinitiatieven

actie



Terugblik: PPM wat heb je eraan

• Heel bewust kiezen welk project doen we, welke niet
• Doelen tastbaar en van daaruit welke projecten
• Het is geen agile/scrummen met sprints van 3 weken
• Met PPM kijk je verder vooruit
• Voor komend ½ jaar wat gaan we doen?
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Samenvatting PPM
Besluitvorming & Communicatie

RICHTEN
• Compartimenteren
• Uitstippelen
• Funden
• Mindset

REALISEREN
• Plannen
• Starten/stoppen
• Monitoren
• Oogsten

RAMEN
• Classificeren
• Waarderen
• Rangschikken
• Balanceren 21

PPM FLOW!



Niveaus PPM

•Grip

•Los

1

32
•Synergie

4

•Impact
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?



Take aways?

Wat neemt u mee naar huis?
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Project Portfolio Management 
als katalysator voor de energietransitie
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