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1. Context
In oktober 2017 organiseerden we een co-creatieve sessie met geïnteresseerden uit het
Neerlands diep-netwerk om betekenis te geven aan het begrip duurzaamheid binnen de
context van publieke bouw- en infraprojecten. Een overgrote meerderheid van de
deelnemers gaf aan het eind van de sessie aan verder te willen leren over en werken aan het
thema in een lerend netwerk. Een aantal van de deelnemers heeft daarop in een
ontwerpatelier november 2017 richting gegeven aan het lerend netwerk, door scherpte aan
te brengen in de transitieopgave, het doelbeeld en de volgende stappen. Een van die
volgende stappen was om programmamanagers van overkoepelende
duurzaamheidsprogramma’s van de partnerorganisaties te laten vertellen waar ze mee bezig
zijn, wat dit voor de projecten betekent en waar ze daarbij tegenaan lopen. Dit diende als
basis voor de vervolgbijeenkomst op 9 maart 2018.
2. Doelen en werkwijze
Vooraf hadden we voor deze vervolgbijeenkomst de volgende doelen geformuleerd:
1. Reflecteren op de resultaten van co-creatieve sessie en ontwerpatelier.
2. Elkaar informeren over duurzaamheidsbeleid en -programma’s van de diverse
partnerorganisaties.
3. Met elkaar reflecteren op de betekenis hiervan voor de projecten.
4. Op basis van de uitkomsten hiervan het leernetwerk binnen de eigen achterbannen
in kaart brengen.
5. De volgende stap met het netwerk bepalen.
Alle doelen waren vertaald in onderdelen in deze vervolgbijeenkomst. Deze output geeft op
hoofdlijnen de belangrijkste zaken weer die zijn besproken. Achtereenvolgens gaat het om:
• Het duurzaamheidsbeleid en de duurzaamheidsprogramma’s van de
partnerorganisaties (doel 2).
• De betekenis hiervan voor de projecten, hier vertaald als ‘een andere invulling van
projectmanagement’ (doel 3).
• De reflecties van de resultaten op de co-creatieve sessie (doel 1) en de bepaling van
de volgende stap in het netwerk (doel 5).
Er was tijdens de bijeenkomst onvoldoende tijd om de leernetwerken van de deelnemers in
kaart te brengen (doel 4). Daarom is dit doorgeschoven naar een vervolg (zie ook onder ‘6.
Procesvoorstel voor vervolg’).
3. Duurzaamheidsbeleid en –programma’s
Een vertegenwoordiger van resp. Rijksvastgoedbedrijf, ProRail en Rijkswaterstaat vertelden
over duurzaamheidsbeleid en –programma’s bij hun organisaties.
Rijksvastgoedbedrijf
Door: Lennart Kerpel, hoofd sectie duurzaamheid & comfort
Het doelbeeld van het Rijksvastgoedbedrijf is helder: in 2050 energieneutraal,
klimaatneutraal (CO2 uitstoot = 0) en volledig circulair. 2050 lijkt ver weg, maar dit betekent
in reële zin dat het Rijksvastgoedbedrijf één gebouw per dag moet verduurzamen. Dit is dus
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een immense opgave die zich niet gemakkelijk laat vertalen. Omdat kaders op projectniveau
niet werken, richt het Rijksvastgoedbedrijf zich vooral op sturing op portfolioniveau.
Bij de projecten richt het Rijksvastgoedbedrijf zich vooral op houding en gedrag. Het vraagt
volgens Lennart om een ander soort projectmanagersvaardigheden om de doelstelling op
het gebied van duurzaamheid te halen in de projecten. In de projecten is ruimte om te leren
en experimenteren: ‘Wij omarmen de hobbyisten.’ Er is een aantal projecten geselecteerd
om in de etalage te zetten. Hobbyisten moeten helden worden, waarvan anderen het
kunstje af zullen kijken.
ProRail
Door: Karen te Boome, afdelingsmanager Milieu en Duurzaamheid
De hobbyisten van Lennart noemt Karen graag ‘lefgozers’: mensen die actief aan de slag
gaan met duurzaamheid in hun project. Het helpt bij ProRail dat duurzaamheid onderdeel is
van de missie (‘ProRail verbindt, verbetert en verduurzaamt’) en dat ProRail zich er via de
Green Deal Duurzaam GWW aan heeft verbonden. De rol van Karen haar afdeling is
tweeledig: beleid formuleren en projecten ondersteunen en stimuleren. Iedereen moet
dezelfde taal gaan spreken.
Hoewel ze het thema aanvankelijk procesmatig op wilde pakken, is er toch grotendeels
inhoudelijk invulling aan gegeven, onder andere in het ‘supportteam duurzaam werken’
waar medewerkers kunnen aankloppen met ambities, vragen en zorgen.
Voorbeeldprojecten krijgen bijzondere aandacht. De ‘lefgozers’ krijgen een podium,
bijvoorbeeld met een duurzaamheidsprijs. Goed voorbeeld doet volgen. Opleggen werkt
niet, kennisdelen wel. Het gaat hierbij om het eerlijk verhaal, dus ook over de dilemma’s en
worstelingen.
Rijkswaterstaat
Door: Jantien Heijdeman, programmamanager duurzaam aanleg en onderhoud bij PPO
De speerpunten van Rijkswaterstaat op het gebied van duurzaamheid zijn helder, zegt
Jantien. Er zijn duidelijke doelen op het gebied van energie en klimaat, circulaire economie
en duurzame gebiedsontwikkeling. Er zijn daarbij verschillende projecten bezig om werk te
maken van duurzaamheid, waarvan er een aantal speciale aandacht krijgt.
Er gebeurt binnen de organisatie heel veel op het gebied van duurzaamheid. De uitdaging is
om hierin focus te houden, tussen de beleidskaders uit Den Haag, de centrale activiteiten
van asset management en wat er in de regio gebeurt, om er maar een aantal te noemen.
Vanuit haar rol van programmamanager wil Jantien nog beter in staat worden om uit dit
rijke bloemenveld een mooie bos bloemen te kunnen plukken.
Ook bij Rijkswaterstaat is de duurzaamheidstransitie een enorme opgave. Projectmanagers
worden nog te weinig betrokken bij de duurzaamheidsinitiatieven. Hoe hier structuur
aangeven? Hoe vertalen naar opdrachten? Het maken we van duurzaamheid het ‘nieuwe
normaal’? Dit zijn vragen die spelen. Het programma van Jantien levert mensen om
projecten hierbij te ondersteunen. Het commitment van het lijnmanagement is hierbij nog
wel een groot aandachtspunt.
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4. Andere invulling van projectmanagement
De deelnemers gingen daarna aan de slag met de betekenis van het duurzaamheidsbeleid en
de –programma’s voor de projecten. Daartoe hadden we vooraf stellingen en vragen
opgevraagd bij de sprekers. De meeste daarvan leken op die van Lennart Kerpel, of konden
als onderdeel daarvan gezien worden. Daarom gingen deelnemers aan de slag met de
stelling en vraag, die voortvloeide uit zijn verhaal:

Het verduurzamen van bouw- en infraprojecten vraagt om een totaal andere invulling van
het vak projectmanagement. Als dat zo is, hoe ziet die andere invulling er dan uit?

De deelnemers kregen als opdracht mee de resultaten van de dialoog te verbeelden in een
tekening. De uitkomsten van deze ronde, die in drie gemengde groepen werd uitgevoerd,
vulden elkaar aan. De volledige output en tekeningen die deelnemers maakten, staan in
bijlage 1.
De belangrijkste uitkomsten zijn:
• Er moet in de rol van de projectmanager een
accentverschuiving plaatsvinden van scopegerichte
realisator naar meer procesgerichte ondernemer, die zich
niet uit het veld laat slaan.
‘Iets minder Bob de Bouwer, iets meer
Buurman & Buurman’
•

De projectmanager redeneert als spin in het web vanuit
de grote maatschappelijke opgaven en denkt op lange
termijn. Hij/zij voelt ook eigenaarschap om hier invulling
aan te geven in de projectcontext.

‘Redenerend vanuit de
maatschappelijke opgaven, met een
open blik’
•

De projectmanager is nieuwsgierig, onderzoekend en
creatief. Hij/zij zoekt en vindt kansen, ook buiten de
scope van het project en toont daarbij lef.

‘Zorg dat je meer van dat type
projectmanagers binnenhaalt.’
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•

De projectmanager werkt samen. Hij/zij heeft zicht op de
omgeving en het systeem waarbinnen hij/zij werkt en
verbindt daarin.

‘Zoals Meneer de Uil die het hele grote
dierenbos in de gaten heeft en daarin
de verbinder is.’
•

De projectmanager zoekt en krijgt ruimte om ambities en
doelstellingen waar te maken. Dit vraagt iets van de
opdrachtgevers/lijnmanagers, nl. meer systeemruimte
bieden (bijv. minder regels, procedures, standaardisatie,
etc.), maar ook van de projectmanager zelf (binnen en
buiten het systeem ruimte opzoeken en benutten).
‘Er is binnen het systeem meer
handelingsruimte.’

•

Deze (nieuwe) eigenschappen en werkwijzen van de
projectmanager kun je op het hele (IPM-)projectteam
betrekken. Het is essentieel dat voldoende teamleden op
deze manier werken, om het team als geheel succesvol te
laten zijn.
‘In IPM-team zijn 2 à 3 mensen nodig
die iets met duurzaamheid hebben: de
‘kritische massa’ ‘

5. Doel, invulling van het lerend netwerk en onze volgende stap
Aan het begin van de vervolgbijeenkomst reflecteerden we op de uitkomsten van de sessies
in 2017. Een aantal reacties daarop:
• Het geformuleerde doel van het lerend netwerk is ‘Versnelling van verduurzaming in
projecten’. De vraag is of ‘versnelling’ passend is, omdat niet iedereen even ver is.
Een alternatief is ‘intensivering’.
• Taal in het algemeen is een aandachtspunt. Het is waarschijnlijk beter om de inhoud
(in de PDA-analyse) niet probleemgericht te formuleren, maar meer vanuit kansen
en mogelijkheden te benaderen.
• Kijk daarbij goed wie je aan wil spreken: mensen die helemaal niets met
duurzaamheid hebben of mensen die hier wel iets mee willen, maar onvoldoende
ruimte ervaren om daarmee aan de slag te gaan. Frank Hoekemeijer
(Rijkswaterstaat) onderscheidt hiervoor verschillende archetypes die zijn beschreven
in bijlage 3.
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Inventarisatie van volgende stap(pen)
Aan het eind van de bijeenkomst inventariseerden we de
mogelijkheden voor onze volgende stap(pen), aan de hand van
de drie elementen die we gebruiken om een lerend netwerk in te
richten:
• het urgente vraagstuk: wat we aan de orde willen stellen
of verder uit willen diepen;
• het netwerk: de mensen die we verder willen betrekken;
• Leren & doen: de verschillende vormen voor
kennisdelen, doorgronden en reflecteren, die we willen
inzetten.

Vraagstuk

Leren &
Doen

Netwerk

De volledige output van deze ronde staat in bijlage 2. Een samenvatting van de uitkomsten
staat hieronder.
Vraagstukken:
• Wederzijdse condities scheppen voor verduurzaming in projecten met het relevante
systeem vanuit de opdrachtgever (intern opdrachtgever, beheerder, inkoper) en
opdrachtnemer: wat heeft de projectmanager nodig van hen en vice versa?
• Goede voorbeelden delen en daarbij de impact en de succesfactoren onderzoeken.
• Aandacht geven aan de kennis over en het imago van duurzaamheid en de
toepassing ervan, om het handelingsperspectief van projectmanagers te vergroten.
• Inzicht krijgen in het benodigde leernetwerk van projectmanagers op het gebied van
duurzaamheid binnen de organisatie.
Netwerk:
• Projectmanagers en andere teamleden van duurzame projecten (namen in bijlage)
• Opdrachtgevers (namen in bijlage)
• Lijnmanagers en intern opdrachtgevers
• Beheerders
• Technisch beheerders en managers
• Omgevingspartijen
• Opinieleiders
• HRM-managers
Leren & Doen:
• Kennisgerichte activiteiten, bijvoorbeeld analoog aan het concept “MBA in één dag”,
masterclass, TED-talks
• Casuïstiek, in bijvoorbeeld workshop rond of werkbezoek aan succesprojecten
• Netwerkgericht, bijvoorbeeld met een krachtenveldanalyse
• Online: open academy (op website Neerlands diep), vlogs van inspirerende
praktijken
De combinatie van deze drie elementen leidt tot een aantal mogelijkheden, die gaan over
activiteiten met collega’s (waar loop je als projectmanager tegenaan?), met het systeem
(hoe schep je met de juiste mensen de juiste condities?) en gericht op kennis (wat is
duurzaam en hoe maak je dat concreet en effectief in je project?).
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Aandacht in een manifest
In de bespreking van de uitkomsten geven deelnemers aan dat we goed moeten letten op de
impact van het lerend netwerk. Een risico is dat we te veel blijven hangen in beschouwing en
analyse en te weinig stappen zetten in ons doel van het netwerk: versnelling (of
intensivering) van verduurzaming in projecten. Daarbij is de betrokken groep deelnemers
vooralsnog (te) beperkt (en bij deze vervolgbijeenkomst zelfs nog kleiner dan bij de cocreatieve sessie in oktober 2017).
Het idee wordt gelanceerd om een “manifest” te maken, om zo aandacht te geven aan het
onderwerp. Dit zou in elk geval omhoog gericht moeten worden, naar de top van de
partnerorganisaties. Zij stellen immers grotendeels de condities waarin projectmanagers
moeten werken.
6. Procesvoorstel voor het vervolg
We stellen de volgende stappen voor in het vervolgproces:
• We geven in een ontwerpatelier met een kleine groep belangstellenden (zie bijlage
4) verder invulling aan het plan om in een manifest aandacht te geven aan op het
thema duurzaamheid.
• We stellen daarbij voor niet de beperking op te nemen om dit manifest alleen te
richten op de top van de partnerorganisaties, maar juist het hele netwerk van
Neerlands diep hierbij te betrekken. Zoals Patrick Buck tijdens Nd Zomergast 2017
een appel deed op iedereen om werk te maken van duurzaamheid, zouden we nu
ook projectmanagers en andere teamleden willen betrekken om hen aan te spreken
op hun verantwoordelijkheid en mogelijkheden om een steentje bij te dragen aan de
hogere ambities op het gebied van duurzaamheid.
• De verschillende andere geïnventariseerde mogelijkheden voor vervolgactiviteiten
adresseren we ook in het ontwerpatelier en we zetten die, voor zover mogelijk en
opportuun, in gang, ondersteund en gefaciliteerd door Neerlands diep.
• We brengen alsnog de (leer)netwerken voor duurzaamheidsvraagstukken voor
verschillende partnerorganisaties in kaart. We nemen hiertoe initiatief bij een aantal
deelnemers aan de vervolgbijeenkomst. Daarbij gebruiken (en toetsen) we ook de
archetypes van hoe projectmanagers aankijken tegen duurzaamheid, zoals
beschreven door Frank Hoekemeijer (zie bijlage 3).
7. Deelnemers
Een lijst van deelnemers aan het ontwerpatelier is bijgevoegd in bijlage 4. De sessie werd
begeleid door Maarten Kraneveld en Steven van Luipen van Neerlands diep.
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BIJLAGE 1: Onbewerkte output en toelichting ronde ‘Andere invulling
van projectmanagement’
Groep 1: Van Bob de Bouwer naar Buurman & Buurman
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Groep 1: Van Bob de Bouwer naar Buurman & Buurman
•
•

•

•

Projectmanagement anno 2020
Iets minder Bob de Bouwer…
o Vind de kortste route
o Scope = scope
o Isoleer je project
o Van binnen naar buiten
… iets meer Buurman en Buurman
o Ondernemend
o Samenwerken
o Van buiten naar binnen
o Open mind
Nodig:
o Ruimte voor creativiteit
o Steun
o Stimulatie
o Beloon duurzame resultaten
o Kennisnetwerken

Toelichting:
• Duurzaamheid is voor projectmanager 2.0 te eng (als in te smal)
• Buurman & Buurman (als “rolmodel” voor de projectmanager) werken samen, zijn
ondernemend en laten zich niet uit het veld slaan.
• Project en proces moeten meer in balans komen (procesmanagement in de taal van
projectmanagement)
• Er is binnen het systeem meer handelingsruimte nodig:
o Meer systeemruimte (minder regels, procedures, standaardisatie, etc.)
o Maar ook meer mentale ruimte (ligt bij de projectmanager zelf: binnen het
systeem is vaak meer mogelijk dan je denkt; benut die ruimte!)
• Het is vooral een accentverschuiving
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Groep 2: Spin in het web die groot kan denken
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Groep 2: Spin in het web die groot kan denken
•
•
•
•

•
•
•
•
•

“Past mijn opdracht wel bij hoe wij als IPM-team hier tegenaan kijken?” !
eigenaarschap
“Pas ik wel bij deze opdracht?”
Omdenkers ! kansen…!
Boven de materie van de projecten staan:
o Ervaren IPM-team
o Ruimte voor duurzaamheid erbij in je hoofd
Redenerend vanuit de maatschappelijke opgaven
Open blik…
2 à 3 IPM-teamleden moeten ‘gevoel voor de bal’ hebben
1 integrator…?
Pro-actief & LEF

Toelichting:
• Duurzaamheid hoeft eigenlijk niet in je opdracht te zitten: het zit immers al in je
organisatiemissie en –doelstellingen, dus het zou vanzelf moeten gaan
o Is dit theorie vs. praktijk?
• De ‘nieuwe projectmanager’ denkt vanuit maatschappelijke opgaven
o Van groot (onze planeet) naar klein (directe omgeving)
• In de directe omgeving/organisatie:
o Mensen bij elkaar brengen
o Als spin (met 5 poten) in het web scherpte in projectkader aanbrengen
o Van heel het IPM-team (allemaal spinnen) verwacht je wat
o De projectmanager moet zorgen voor integratie en systeemdenken
o OMDENKEN = denken in kansen en mogelijkheden
o Is het een project waar ik me prettig bij en eigenaar bij voel? ! LEF
• In IPM-team zijn 2 à 3 mensen nodig die iets met duurzaamheid hebben: de
‘kritische massa’
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Groep 3: De projectmanager als ‘Meneer de Uil’

•

Doel en richting

Toelichting:
• Er zijn verschillende soorten projectmanagers:
o Type 1: geef ze een scope/focus en ze gaan rennen
o Type 2: de projectmanager die nodig is als voortrekker
• Richt je op type 2, die (volgens de analogie van ‘Meneer de Uil’):
o om zich heen kijkt (een uil kan 360 graden rond kijken);
o heel de omgeving (het grote dierenbos) in de gaten heeft en daarin de
verbinder is;
o creatief en onderzoekend is;
o lef toont;
o een nieuwsgierige ontdekker is.
• ‘Zorg dat je meer van dat type projectmanagers binnenhaalt.’
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BIJLAGE 2: Onbewerkte output onderdeel ‘onze volgende stap’
Vraagstukken
• Leernetwerk in kaart brengen
• Waar moet ik als PM beginnen?
• Hoe frame je duurzaamheid? Communicatie, hoe?
• Hoe is de demarcatie tussen duurzaamheidsprogramma en primair proces? Wat
heeft de lijn nodig? Hoe wordt de “Hoe dan? Vraag beantwoord?
• Organisatorisch
o randvoorwaarden
o Hoe doet iedere organisatie dit? (ProRail, RWS, RVB)
o Wat werkte er? En waarom?
• Waar loop ik als PM in de praktijk tegenaan?
• Wat zijn de gevolgen na project (+ en -)?
• Elkaar inspireren met goede voorbeelden. Wat werkte er? En waarom?
• Hoe zorg je ervoor dat combinatie OG-ON niet toevallig is?

Scope
Opgave

Scope
-/+/-

Opgave
-/+
+/+

Doel = versnellen verduurzaming
•
•
•
•

Hoe management/opdrachtgever (meer) in hun rol krijgen?
Relatie met OG, beheerder, aanbestedingsmanager, etc.
Kennis over duurzaamheid – hoe krijg jij die goed op tafel?
Omdenken van vooroordelen duurzaamheid

Netwerk
• Workshop met case-uitwerking
o Bijv. hoe A6 omgaat met scope + opgave ! Frank Hoekemeijer + Jan
Kolvoort
o Bijv. InnovA58 ! projectmanager Wim Leendertse (intrinsiek gemotiveerde
PM’er)
• Omgevingspartijen betrekken (koppelen duurzaamheidsdoelstellingen)
• Opdrachtgever - (PM) - Beheerder
• Technisch beheerder & manager
• Opdrachtgevers
o Ina de Bruin & Wino Aarnink
o Jeroen vd Berg
o I&W en RWS
• Lijnmanagers/intern OG’s
• Collega PM’ers
• Roger Mol
• Peter Eitjes
• Alliander
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•
•

Opinieleiders ook uit andere sectoren dan (semi)overheid uitnodigen
HRM’ers betrekken ! wie bepaalt competentieprofielen van de IPM-teamleden?
Hoofd corporate HRM RWS

Leren en doen
• Lange termijn (jullie moeten) en projectmanagement (wij willen) tegenover elkaar
stellen
• “MBA in één dag”
Pressure-cooker met alle kennis over duurzaamheid in projecten
Masterclass (TED-talk / video?)
• Workshop met case-uitwerking
• Krachtenveldanalyse
• Uitwisselen/discussie kansen & bedreigingen
• Praktijkvragen ophalen
• Werkbezoek
• Succesprojecten bezoeken
• Open Academy “vullen”
• Vlogs over praktijken
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BIJLAGE 3: Model archetypes van projectmanagers op basis van hun
houding ten opzichte van duurzaamheid
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BIJLAGE 4: Deelnemerslijst
Aan de vervolgbijeenkomst namen de volgende mensen deel:
Voornaam
Annemarieke

Achternaam
Bakx-Loth

Frank
Frank
Jan
Jantien
Joost
Karen
Koen
Lennart
Michel
Onno
Regina
Wouter

Hoekemeijer
van der Vaart
Kolvoort
Heijdeman
van de Beek
te Boome
Wouters
Kerpel
Farro
van Sandick
Havinga
Goossens

Organisatie
Re-creatio (voormalig
Rijksvastgoedbedrijf; alumnus
Kernprogramma)
Rijkswaterstaat
Gemeente Utrecht
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
ProRail
Rijkswaterstaat
Rijksvastgoedbedrijf
ProRail
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Rijksvastgoedbedrijf

Ontwerpers [1]
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

[1] De mensen met een vinkje hebben aangegeven mee te willen denken over de invulling
van het vervolg van het netwerk.
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