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Het gaat erom dat elk beleid, programma project en elke afdeling begint bij een
maatschappelijke opgave, die door bestuurders wordt opgepakt (of niet) en gekleurd.
Dat leidt als het goed is tot een ambtelijke opdracht. En dat wordt dan weer een
thema, programma of afdeling. Zo’n paraplu bestaat weer uit deelprojecten, en die
weer uit maatregelen (of activiteiten) en output/opbrengst (met outcome als het goed
is).
Hopelijk herkennen jullie dit.
Als de wethouder of een top-directeur een verkeersdrempel wil, want er wordt te hard
gereden, mag je doorvragen welke thema’s en bestuurlijke opgaven hiermee
samenhangen. Als deze ladder klopt en elke trede is goed verbonden met de volgende
heb je  een comfortabel project of programma in handen. Is dat niet zo, dan wordt
communicatie lastiger. Zeker als ze het alleen over maatregelen en output willen
hebben, en bijvoorbeeld niet over gebiedsgericht werken en



democratiseren/participatie als het gaat om een drempel in een straat aanleggen als
oplossing voor onveilig verkeer.

Ladder en organisatie/structuur

Links zie je de standaardstructuur van programma's en projecten.
De liggende balk is het programma of thema, de blokjes de projecten (of iets
soortgelijks) en dan volgen maatregelen (of activiteiten) met output. Overzichtelijke
programma’s hebben een DIN (Doelen en Inspanningen Netwerk) waarin dit coherent
is uitgewerkt. Dit is onderdeel van Planmatig werken bij PMB en officiële lesstof in de
gemeente Amsterdam voor mensen die programmatisch leren werken.
Als een programma of project zo’n soort ordening niet heeft, helpt deze tekening vaak,
ook in sessies met het hele team, om de Waarom/Wat/Hoe weer helder en gedeeld te
krijgen. Als er wel een DIN is of ze zijn ermee bezig worden ze ook blij van de ladder,
want hij vat het samen, maakt de lijnen helder.



Ladder, Factor C en Message House
Normaal stap ik dan terug naar de factor C-basis: Doel, Aanleidingen en Resultaten
(Waarom/Wat/Hoe). Ruwweg is alles boven het programma Aanleidingen (bestuurlijke
wensen, maatschappelijke ontwikkelingen, opgaven in de stad, een nieuwe wet, wens
uit de buurt, hogere doelen, kaders, reeds gezette stappen, et cetera).
Het Doel formuleren we meestal op het parapluniveau  of programmaniveau. Daarin
beschrijven we zo kort mogelijk de gewenste situatie waar we naartoe werken
(bijvoorbeeld: een verkeersveilige situatie en omwonenden die tevreden zijn over het
proces en/of de verkeersmaatregelen).
En de rest is Resultaten. De  doelen en uitkomsten van deelprojecten brengen als het
goed is het Doel dichterbij. Daarbij horen ook de kleinere stappen als PvA klaar, buurt
aangehaakt, partners tevreden, maatregel X uitgevoerd. Dus elke stap richting het doel
is in wezen een Resultaat.
In de praktijk merken we: als je de ladder hebt omgezet in Aanleidingen, Doel en
Resultaten, dan is communiceren eenvoudiger geworden. Je weet samen beter wat je
waarom doet.

Voor de boodschappen-nerds



Hieronder zie je de link tussen ladder, Factor C en mocht je het kennen: Message
House. (Dat laatste staat onder meer op de Factor C-pagina’s van Communicatierijk.)


