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1. Inleiding 
Met deze handleiding willen we regionale werkwijzen ontsluiten voor situaties rond projecten in de 

regio. In deze versies zijn de eerste situaties uitgewerkt. Dit handboek wordt voortdurend bijgewerkt 

en er worden nieuwe situaties toegevoegd. 

 

Situatie Snelkoppeling naar 
werkwijze in dit document 

Ik heb een goed idee voor de regio Een goed idee 

 

Ik heb misschien een goed idee voor een regionaal project, wat kan 
ik doen? 

Een goed idee 

 

Ik ben projectleider van een regionaal project, wat moet ik doen? Voor projectleiders 

 

Ik heb een rol in een regionaal project, waar moet ik rekening mee 
houden? 

Wordt nog aangevuld 

 

Ik ben lid van het RPPC, wat moet ik doen? Wordt nog aangevuld 

 

Ik wil weten wat regionaal portfoliomanagement is en wat ik er 
aan kan hebben. 

Wordt nog aangevuld  

 
 

1.1 Doel en resultaat 

Het doel van dit document is het ontsluiten van der egionale werkwijzen voor iedereen die ermee te 

maken heeft of er interesse voor heeft. Met als resultaat het digitaal ontsluiten van regionale 

werkwijzen en het actueel houden van de werkwijzen. 

1.2 Aanpak per situatie 

In de volgende hoofdstukken wordt de werkwijze per situatie beschrevenHet startpunt is de vraag 

van de gebruiker. Deze vraag wordt beantwoord in 4 mogelijke rubrieken: 

1. Stappen in het kort 

2. Visuele weergave van de stappen 

3. Aanvullende informatie 

4. Formats  
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2. Een goed idee 
Ik heb een goed idee voor de regio. 

Ik heb misschien een goed idee voor een regionaal project, wat kan ik doen? 

 

Stappen in het kort 

1. Vul een  Projectcanvas in 

2. Stuur dit naar de regionale project portfolio commissie (RPPC), via 

mariekelieverdink@zorgnetoost.nl of priscyllabeentjes@zorgnetoost.nl 

3. Ben bereikbaar voor feedback vanuit de regionale commissies 

• De RPPC zorgt voor een integraal advies, samen met de regionale architectuur 

commissie (RAC) en de regionale commissie wet- en regelgeving (RCWR). Tijdens dit 

adviesproces kunnen er vragen komen of adviezen voor aanpassingen van je idee. 

4. Je projectcanvas gaat samen met het advies van de RPPC, RAC en RCWR naar de regieraad 

• Formats die hiervoor worden gebruikt zijn: 

i. Projectcanvas 

ii. Toetsing van een goed idee of een projectcanvas 

iii. Voorlegger voor de Regieraad 

iv. Na besluitvorming: een voorlegger met (voorgenomen) besluit van de  

regieraad ZNO  

v. Na besluitvorming: een voorlegger met besluit van de Raad van 

Commissarissen ZNO (Indien van toepassing) 

5. Jouw goede idee wordt nu officieel uitgevoerd, gefeliciteerd!  

• Er kan besloten zijn dat jouw goede idee projectmatig moet worden uitgevoerd. Dan  

wordt het project opgenomen op de Regionale routekaart 

 

Visuele weergave van de stappen  

 
 

 

mailto:mariekelieverdink@zorgnetoost.nl
mailto:priscyllabeentjes@zorgnetoost.nl
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Aanvullende informatie 

Van idee naar uitvoering naar beheer 

Waarom zijn deze stappen nodig? 
 

 

Formats 

De volgende formats kunnen worden gebruikt voor deze situatie: 

Projectcanvas 

Toetsing van een canvas hier 

Voorlegger voor de Regieraad  

Regionale routekaart 

 

3. Voor projectleiders 
Ik ben projectleider van een regionaal project, wat moet ik doen? 

 

Stappen in het kort 

1. Check of er al een ingevuld projectcanvas is. Zo nee, kijk hier Een goed idee voor de te 

nemen acties of overleg met mariekelieverdink@zorgnetoost.nl of 

priscyllabeentjes@zorgnetoost.nl  voor de opties. 

2. Check of er een regionale stuurgroep nodig is. 

a. Daarvoor kun je deze beslisboom gebruiken Beslisboom voor het instellen van een 

regionale stuurgroep 

3. Je doorloopt het project volgens de methode die je met de stuurgroep kiest. 

4. Je vult een wijzingenrapportage in voor de regieraad ZNO en de Raad van Commissarissen. 

Vooral nodig bij: 

a. Scope wijzingen; 

b. Wijzingen in outcome of resultaat; 

c. Als je ondersteuning nodig hebt van de regieraad; 

d. Als je een issue wilt bespreken in de regieraad. 

e. Het format voor een wijzingenrapportage vind je hier Wijzingenrapportage 

5. Je regionale rol als projectleider stopt als je jouw regionale resultaten hebt opgeleverd. Dat 

meld je met een rapportage: 

a. Einde project rapportage 

 

mailto:Een%20goed%20idee
mailto:mariekelieverdink@zorgnetoost.nl
mailto:priscyllabeentjes@zorgnetoost.nl
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Visuele weergave van de stappen  

 

 

Aanvullende informatie 

Het regionaal portfolio proces 

Rollen in projecten 

Het actuele overzicht van alle regionale projecten en contactpersonen: op te vragen bij 

mariekelieverdink@zorgnetoost.nl of priscyllabeentjes@zorgnetoost.nl  omdat dit snel kan wijzigen 

 

Formats 

Projectcanvas 

Wijzingenrapportage 

Einde project rapportage 

 

 

 

                      
                         

              

                        

                          
                   
                

                    
                   

                           
                         

                          
                      

              

   

  

   

                                
                                

  

                 
                                  
                                                  
                                                 

                      

mailto:mariekelieverdink@zorgnetoost.nl
mailto:priscyllabeentjes@zorgnetoost.nl
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4. Voor deelnemers aan projecten – nog aan te vullen  

 

5. Voor RPPC leden – nog aan te vullen 

 

6. Toelichting regionaal portfoliomanagement – nog aan te vullen 
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7. Bijlage 1. Formats 
Alle formats komen beschikbaar op de website van ZorgNetOost en kun je opvragen bij 

mariekelieverdink@zorgnetoost.nl of priscyllabeentjes@zorgnetoost.nl  

 

 

Bijlage 1.1 Projectcanvas 

 
 

                 

        

                                    
                         

              

               

         
             

                    

               

                 

             

              

                                              

          
            
           
                  

              
                      
                     
                    

         

      

      

      

                       

               

         

                  
                                      
                                
                               
                                
                                       
                                          

         

mailto:mariekelieverdink@zorgnetoost.nl
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Bijlage 1.2 Toetsing van een goed idee of een projectcanvas 

 
 

 

 

Toetsing projectcanvas [naam]

Maak wit 

vakje 

groen of 

rood

Is het canvas volledig ingevuld? 

Wat is de bijdrage aan de regionale strategie? (Strategie nu nog impliciet)

Wat is de bijdrage aan het 360 graden beeld van een patient?

Aan welke strategische programmalijn draagt het project bij? Netwerkzorg Diagnostiek

Data 

gedreven 

zorg

Maak groen wat van 

toepassing is

Is er draagvlak bij alle betrokkenen? 

Staat het project op de routekaart van dit jaar?

Waar draagt het project aan bij?
Continuiteit 

(Run)

Wettelijke eis 

(Comply)
Innovatie

Maak groen wat van 

toepassing is

Welke waarde geeft het RPPC aan dit project?

Must have Should have Could have Would have

Gebruik tabblad "score 

moscow" om de 

waarde te berekenen

Past het binnen de architectuur? Vraag het de RAC

Zijn er veiligheids- of privacy aspecten? Vraag het de RCWR

Is duidelijk welke wetgeving van toepassing is? Vraag het de RCWR

Advies RPPC aan Regieraad ZNO tekst

Vraag aan RAC hier invullen

Vraag aan RCWR hier invullen

Vraag aan RCWR hier invullen

Omschrijving

tekst

tekst

Zo nee, terugsturen naar indiener met vraag om aanvulling
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Bijlage 1.3 Voorlegger voor de Regieraad 

Voorlegger [naam] 

 
 
 
  
q
 
  

  
  
  
 
  
  
  
 
’

  

 

Organisatiebeleid  

Zorgprocessen  

Informatie   

Applicaties  

Infrastructuur  

Beveiliging / wet- en 

regelgeving 

 

Financiën  

Gevraagde actie Regieraad  

Vraagstelling aan Regieraad 

weergeven  

 

 

 

1.  

2.  

* RAC= Regionale architectuurcommissie, RCWR= Regionale commissie wet- en regelgeving, RPPPC= Regionale 

projectportfoliocommissie 

 

 

Van  

Datum voorstel  

Onderwerp  

Inhoud en beoogd doel  

Besproken in   

Advies meegenomen van: 

(Aangeven: ja, nee, n.v.t.) 

RAC*  

RCWR*  

RPPC*  

Afgestemd met andere 

relevante functionarissen of 

organisaties 

 

Op welke wijze zijn patiënten 

betrokken: 
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Bijlage 1.4 Regionale routekaart 
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Bijlage 1.5 Van idee naar uitvoering naar beheer 

 

 
 

 



Handboek regionaal portfoliomanagement versie 0.2 

     Pagina | 15  

Bijlage 1.6 Waarom zijn deze stappen nodig? 
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Bijilage 1.7 Beslisboom voor het instellen van een regionale stuurgroep  
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Bijlage 1.8 Wijzigingenrapportage  

Van  

Aan  

Classificatie Openbaar / Betrokkenen ZorgNetOost / Bedrijfsvertrouwelijk / Vertrouwelijk / 
Geheim 

Datum Klik hier als u een datum wilt invoeren. 

Onderwerp Wijzingen rapportage [naam project] 

 

1. Wijziging(en) op projectopdracht 
 

Naam project  

Naam indiener  

Rol/functie indiener ☐ Projectleider 

☐Anders, nl.  

Betreft wijziging  Projectdoel/Vraag/Uiting van Zorg/Risico/ anders, nl 
 
(dit zijn suggesties, geef aan wat de reden is voor deze rapportage) 

Opdrachtgever  
 

☐ [naam bestuurder] 

☐Gedelegeerd opdrachtgever [naam en functie] 

Goedkeuring opdrachtgever Ja/nee 

Prioriteit Hoog/Middel/Laag 

 

 

Wijziging(en) 

Wat is anders in het project dan vooraf is afgesproken?  

Vul in wat volgens jou relevant is. 

Afwijking in Omschrijving afwijking 

Budget  

Afbakening (scope)  

Kwaliteit  

Tijd  

Doel  

Organisatie  

Omgeving  

Resultaat   
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Oorzaken 

Wat is de oorzaak / oorzaken van de wijziging? 

Vul in wat volgens jou relevant is. 

Afwijking in Oorzaak afwijking 

Budget  

Afbakening (scope)  

Kwaliteit  

Tijd  

Doel  

Organisatie  

Omgeving  

Resultaat   

 

 

Gevolgen 

Wat is het gevolg / de gevolgen van de wijziging?  

Vul in wat volgens jou relevant is. 

Afwijking in Gevolg afwijking 

Budget  

Afbakening (scope)  

Kwaliteit  

Tijd  

Doel  

Organisatie  

Omgeving  

Resultaat   

 

 

Maatregel(en) 

Welke maatregelen (incl. niets doen) stel je voor of heb je reeds genomen? 

Wat zijn de voor- en nadelen? 

  

Gevolgen maatregelen 

Wat zijn per maatregel de gevolgen in kosten, doorlooptijd, kwaliteit en/of functionaliteit? 

 

Besluitvorming 

Wat is het advies om te doen en van wie verlang je actie? 
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Bijlage 1.9 Einde project rapportage 
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Bijlage 1.10 Geleerde lessen 

 

Nr Leerpunt Datum Wie? Structurele 
verbetering 
mogelijk? 

Status 
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Bijlage 1.11 Het regionaal portfolio proces 
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Bijlage 1.12 Rollen in projecten 

Rol Verantwoordelijkheden 

Opdrachtgever Financiert het project en zorgt voor invulling van de randvoorwaarden.  

Neemt go/ no go besluiten.  

Voorzitter van de stuurgroep. 

Stuurt op overdracht van projectresultaat naar de beheerorganisatie. 

Eigenaar Ontvangt de producten die het project oplevert.  

                            “          ”                                    

projectorganisatie.  

In agile werken wordt dit ook wel de Product Owner genoemd. 

Dossierhouder Is het aanspreekpunt voor regionale aspecten van een project.  

Bemiddelt bij issues die over organisatiegrenzen heen gaan.  

Signaleert samenhang met andere projecten. 

 

 

Om de rol concreet te maken, biedt de RPPC het volgende handvat. 

Rol Verantwoordelijkheden Concretisering regionale rol 

Opdrachtgever Financiert het project en 

zorgt voor invulling van de 

randvoorwaarden.  

Neemt go/ no go besluiten.  

Voorzitter van de 

stuurgroep. 

Stuurt op overdracht van 

projectresultaat naar de 

beheerorganisatie. 

Controleert of projectdocumenten zijn voorzien van een 

advies van RPPC, RAC en RCWR 

Eigenaar Ontvangt de producten die 

het project oplevert.  

Heeft doorgaans een positie 

“          ”              

onderdeel zijn van de 

projectorganisatie.  

In agile werken wordt dit 

ook wel de Product Owner 

genoemd. 

Geen extra taken 

Dossierhouder Is het aanspreekpunt voor 

regionale aspecten van een 

project.  

Wordt benaderd door projectmedewerkers of door leden 

van RPPC, RAC of RCWR over regionale issues. De 
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Rol Verantwoordelijkheden Concretisering regionale rol 

Bemiddelt bij issues die over 

organisatiegrenzen heen 

gaan.  

Signaleert samenhang met 

andere projecten. 

dossierhouder organiseert de oplossing en kan daarbij een 

beroep doen op (o.a.) RPPC, RAC en RCWR. 

 

 

 

2. Achtergrondinformatie 

Er is in 2021 een beschrijving gemaakt van àlle rollen in de regionale sturing. Daarbinnen passen de 

drie rollen voor de regieraad-leden. Voor de volledigheid is dit overzicht hier opgenomen.  

 

Rol Verantwoordelijkheden 

Opdrachtgever Financiert het project en zorgt voor invulling van de randvoorwaarden.  

Neemt go/ no go besluiten.  

Voorzitter van de stuurgroep. 

Stuurt op overdracht van projectresultaat naar de beheerorganisatie. 

Eigenaar Ontvangt de producten die het project oplevert.  

                            “          ”                                 

de projectorganisatie.  

In agile werken wordt dit ook wel de Product Owner genoemd. 

Dossierhouder Is het aanspreekpunt voor regionale aspecten van een project.  

Bemiddelt bij issues die over organisatiegrenzen heen gaan.  

Signaleert samenhang met andere projecten. 

Aanvrager Indienen idee d.m.v. een projectcanvas bij RPPC. 

Projectleider Levert PID en PvE op aan stuurgroep en opdrachtgever. 

Rapporteert over de voortgang van het project. 

Levert opleverdocument en lessons learned rapportage op. 

Draagt projectresultaat over naar beheerorganisatie. 

Regionaal projectportfolio 

manager 

Begeleidt het proces van afwegen, selecteren en prioriteren van projecten. 

Zorgt voor inzicht in bereiken van de strategische doelen. 

(bron: vastgesteld werkplan regionaal portfoliomanagement ZNO d.d. 10 

januari 2022) 
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Rol Verantwoordelijkheden 

Stuurgroep Accorderen PID. 

Beoordelen overdracht aan beheerorganisatie. 

                       ’   

RPPC Adviseert regieraad over start, voortgang en decharge van regionale 

projectideeën, projecten en het portfolio. 

Regieraad ZNO Neemt voorgenomen besluiten over visievorming, besluitvorming en 

                                                                ’   

routekaart, benoeming projectleiders en stuurgroepen.  

RAC Adviseert de regieraad over regionale referentiearchitectuur. 

Toetst projectideeën en project (start) architecturen aan de regionale 

referentiearchitectuur. 

RCWR Adviseert de regieraad over maatregelen acties om de privacy & veiligheid 

van de regionale digitalisering & gegevensuitwisseling te borgen 

Bron: 160321 Regionaal Overall Governance v1.1  tenzij anders vermeld 
 

 


