
Rol Neerlands diep
Wat kan Neerlands diep bijdragen om
het doelbeeld dichterbij te brengen?

● Opzetten en uitbouwen van een lerend
netwerk voor delen van kennis(bronnen),
ervaringen en geleerde lessen en elkaar
inspireren.

● Binnen dit netwerk cyclisch verder
aanscherpen van de PDA-analyse:
probleembewustzijn, doelbeeld en acties.

● Stimuleren en faciliteren van dialoog
tussen project- en lijnmanagers en
beleidsmakers over betekenisgeving,
aanscherping en afstemming.

● Veelvuldig communiceren over showcases
en eigen voorbeeldfunctie onderzoeken
(practice what you preach).

Nd Lerend netwerk Duurzaamheid in projecten

Urgentie
Toenemend bewustzijn
bij media en beleids-

makers

!

Vraagstuk
Hoe pas je duurzaamheid

toe in je project?

?

Vervolgbijeenkomst
met startgroep

met inhoudelijk en procesmatig deel:
● In inhoudelijke deel staan

uitwisselen van kennis en
ervaringen centraal met
eventueel inhoudelijke bijdrage
van buiten de startgroep.

● Procesdeel richt zich op inrichten
van expeditie: reflecteren,
prioriteren, inventariseren en
vormgeven vervolgstap(pen).

Ontwerpatelier
15 november 2017
Het vervolg van het
netwerk schetsen

Co-creatieve sessie
13 oktober 2017

De behoefte bepalen

Verder op expeditie
Verder in verschillende
vormen, bijvoorbeeld

kennismarkt of
debat.

Workshop team
Neerlands diep
Aandacht voor
duurzaamheid in

communicatie, activi-
teiten en proces.

Leren
& Doen
Kennisdelen
Doorgronden
Reflecteren

Online in contact blijven en
delen van practices

Herijking van
het vraagstuk

Betrekken koplopers
in beleid en projecten

Voortbouwen op interesse
bij Nd Zomergast

Netwerk
Verbondenheid
Eigenaarschap

Doel: versnelling
van verduurzaming

in projecten
Afgeleide doelen: sleutelspelers verbinden,
werken aan PDA-bewustzijn, kennis en
ervaringen uitwisselen, elkaar inspireren

en van elkaar leren.

Werken in wisselende
gelegenheidscoalities

Opschalen & breder
delen van resultaten

● Gezamenlijk werken aan collectieve
betekenisgeving en aanscherping van
onderling samenhangende
duurzaamheidsdoelstellingen.

● Opnemen van (vertaalde)
duurzaamheidsambities in
projectopdrachten.

● Kritisch herijken van (belemmerende)
systeemcondities, die realiseren van
duurzaamheidsmaatregelen in projecten
in de weg staan.

● Ervaringen met realiseren van
duurzaamheidsmaatregelen in projecten
onderling delen om ervan te leren en de
betekenisgeving te verrijken.

● Praktische tools ontwikkelen voor het
vertalen van duurzaamheidsambities
naar geïntegreerde project-
opdrachten en maatregelen.

● Duurzaamheidsdoelstellingen nog erg globaal, abstract,
vaag, veelomvattend, onsamenhangend en te weinig
richtinggevend.

● Vertaalslag naar concrete maatregelen en bijbehorende
systeemcondities in projecten en programma’s nog
onvoldoende.

● Nog veel versnippering door onsamenhangende
uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen in projecten
vanuit eigen ambities.

● Huidige systeemcondities
vaak belemmerend bij de
invulling en uitvoering van
duurzaamheidsmaat-
regelen in projecten.

● Heldere en richtinggevende
duurzaamheidsdoelstellingen, liefst in onderlinge
samenhang tussen verschillende overheden.

● Heldere uniforme beleidskaders waarbinnen
projectopdrachten worden geformuleerd met
geïntegreerde duurzaamheidsambities.

● Herijkte systeemcondities die het realiseren van
dergelijke projectopdrachten ook mogelijk maken.

● Praktische tools voor het concretiseren en realiseren
van geïntegreerde duurzaamheidsambities in
projecten en programma’s.

Veranderen =

Probleembewustzijn x
Doelbeeld x Acties

Zo zou de eerste vervolgstap in het
lerende netwerk eruit kunnen zien:

In 2017 organiseerde Neerlands diep een
co-creatieve sessie en een ontwerpatelier over

duurzaamheid in projecten, van waaruit het
lerende netwerk ontstond en invulling kreeg.

We stelden in deze twee sessies scherp
op de veranderopgave en bepaalden

daarmee ons doel en onze volgende stappen.

Vraagstuk
Urgentie

Probleembewustzijn
Wat is het probleem, wie zijn hierbij betrokken
en in welke mate zijn de betrokkenen zich
ervan bewust? (IST)

Acties
Welke acties zijn nodig om
het probleem duurzaam op te
lossen ofwel om het doelbeeld
te bereiken? (IST ▸ SOLL)

Doelbeeld
Hoe ziet de toekomstige situatie

eruit waarin het probleem
is opgelost? (SOLL)


