
30 mei 2018, Ministerie van IenW, Den Haag

VISIES ROND OPGAVEN, ROLLEN EN SAMENWERKEN 
We zitten niet in een ‘Tijdperk van Verandering’ maar in een ‘Verandering van Tijdperk’ (Jan Rotmans). We trans-
formeren naar een samenleving met nieuwe verhoudingen tussen spelers rond opgaven zoals verstedelijking, digi-
talisering, klimaat, mobiliteit, veiligheid, gezondheidszorg, etc. 

Publiek Private Samenwerking (PPS) is binnen bovenstaande context on-
ontbeerlijk. Daar waar PPS voorheen vooral bekend stond als DBFMO in 
de bebouwde omgeving, evolueert het zich inmiddels snel verder. Aller-
hande nieuwe (deels hybride) varianten ontstaan binnen nieuwe toepas-
singsgebieden. De centrale thema’s en uitgangspunten blijven daarbij: van bezit naar gebruik, prestatiecontracten 
en langjarigheid plus integraliteit; allemaal binnen dynamische omgevingen. 

Bovenstaande stelt hoge eisen aan professionaliteit bij opdrachtgevers en opdrachtnemers. Er moet worden nage-
dacht over faire risicoverdelingen, eerlijke beprijzing, meer transparantie en beter selecteren/contracteren. 

“PPS als een organisatie- en 
communicatievraagstuk”

Met medewerking van o.a:

gebiedsontwikkeling

infrastructuur

smart mobility
smart cities

verduurzaming

gebouwen

energie

Aanmelden

FM

ICT

zorg

PPS CONVENTIE 2018

Grootste PPS  

evenement van NL

Altijd volgeboekt!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQNdX_wNnn3zn4CTktyI4BZeuohmELwGoJVgHeKU8bjmGMGg/viewform


De opleving in de economie doet sommigen vermoeden dat de oude 
tijden van voor de crisis gaan terugkeren. Insiders weten beter: we 
zijn getuige van systeemveranderingen en we moeten onze houding 
en gedrag daarop aanpassen. Deze nieuwe professionaliteit is de eni-

ge route naar echte verduurzaming en faalkostenreductie. 

Op de Conventie gaan we in op de nieuwe visies, de betekenis daarvan 
voor u als opdrachtgever / opdrachtnemer en we bieden u een mini 
MBA aan op het gebied van Samenwerken (i.s.m. Nyenrode Business 
Universiteit, Erasmus Universiteit en de TU Delft). In de middag kunt u kennisnemen van allerhande PPS prak-
tijkvoorbeelden.

Programma 30 mei 2018

Start programma: Key note speeches.
In dit plenaire gedeelte hoort u de 
PPS visies van diverse professionals. 
Welke ontwikkelingen zien zij en hoe 

moet hier volgens hen op worden ingespeeld?
Met bijdrage van onder anderen:

• Pim van den Berg
Gedeputeerde Provincie Utrecht

• Rob van Wingerden
CEO Koninklijke BAM

Na aanmelding ontvangt u de volledige lijst met key-
note sprekers

Samenwerken blijkt voor velen (zo-
wel opdrachtgevers als opdrachtne-
mers) behoorlijk Nieuwland te zijn. 

Het ontbreekt niet aan intenties en goede wil (zie 
bijvoorbeeld ‘Marktvisie’) maar beelden over sa-
menwerking slaan vaak terug op de eigen vrienden-
kring of hooguit de eigen afdeling. Samenwerken 
over organisatiegrenzen heen (binnen, laat staan 
buiten de eigen club) vereist echter nieuwe compe-
tenties. Geen woorden maar daden: tijd voor een 
spoedcollege!

In 5 stappen loodsen we u door de samenwerkings-
carrousel. In elke stap leert u 5 ijzeren regels die u 
als opdrachtgever of opdrachtnemer dient te hante-
ren om van PPS-en een optimaal succes te maken. 
Uiteindelijk heeft u dus een checklist van 25 pun-
ten.

Inloop en ontvangst09:00

09:30 

10:30

Over de locatie: De PPS Conventie 2018 vindt 
plaats in het vernieuwde Rijkskantoor Rijnstraat 
8 in Den Haag. In dit voormalige ministerie van 
VROM zijn nu meerdere Ministeries gehuis-
vest. Het consortium PoortCentraal (BAM, ISS en 
OMA) heeft het gebouw getransformeerd naar een 
flexibel eigentijds rijkskantoor. Via een integraal 
PPS-contract is het consortium naast ontwerp, 
bouw en financiering 25 jaar verantwoordelijk 
voor beheer en onderhoud.

Visies op de nieuwe economie, an-
dere opgaven en echte 

verduurzaming 

Mini MBA: 
‘Leren samenwerken in 2 uur’

Samenwerken

Marktvisie

Cultuur

Risico Management

Leiderschap

Infra

Houding 
& gedrag

Dynamiek

Blockchain



Lunch

Borrel en napraten
Einde rond 18:00 uur.

Goede uitvraag en goede selectie
Docent: Prof. Dr. Marleen Hermans, TU Delft

Samenwerken is niet obligate consultaties organiseren, 
als opdrachtgever alsnog de opdracht  vrijwel ongewij-
zigd in de markt zetten, risico’s over de schutting en voor 
de laagste prijs wegzetten of als opdrachtgever opportu-
nistisch op opgaven reageren. Hoe komen we nu wél tot 
een optimale uitvraag, transparantie en goede keuzes?

Start-
klaar 

voor de 
opdrachtverstrek-

king
Docent: Dr. Jaap 

Schaveling, Nyen-
rode Business Uni-

versiteit

Het uitvoeren van 
een opgave begint 
binnen de eigen or-
ganisatie. Hoe gaan 
mensen, teams en 
afdelingen samen-
werken? Welke rol-
len, bevoegdheden 
en competenties zijn 
nodig om tot een 
goed tenderteam te 
komen? Hoe gaan we 
om met mandaat? 
Kortom: hoe ver-
schijn ik als compe-
tente partij super fit 
aan de start? 

Beeld op PPS
       Docent: Prof. Dr. André Nijhof, 

Nyenrode Business Universiteit

Uw visie is op orde: u weet wat u wilt maar 
hoe bepaalt u wat u zelf gaat doen of juist 
niet? Met andere woorden: waar heeft u part-
ners voor nodig en hoe bepaalt u welke part-
ners dat zouden moeten zijn? Onder welke 
randvoorwaarden wilt/kunt u samenwerken?

START

2

1
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De praktijkmiddag: In verschillende workshops presenteren organisaties praktijkcases en verzorgen  
zij mini seminars en workshops over actuele onderwerpen en projecten. De workshops zijn ingedeeld 
per sector voor maximale relevantie: ICT, Bouw & Infra, Energie en Mobiliteit. U kunt een keuze maken 

uit circa 25 sessies die elk 25 minuten duren. Deze “menulijst” ontvangt u na aanmelding. Nadat u heeft aangegeven 
welke sessies u wenst te bezoeken, stellen wij voor u een aaneengesloten programma samen waarin u de bijeenkomsten 
kunt bezoeken. In voorgaande jaren werd dit onderdeel steevast hoog gewaardeerd door de aanwezigen. 
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Goede uitvraag en 
goede selectie 
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Managen van de exploita-

tiefase: over vertrouwen 

en controle

10:45
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11:30

11:00

Beeld op PPS

Naar 
Professioneel 
samenwerken

Managen van de exploitatiefa-
se: over vertrouwen en controle
Docent: Dr. Ir. Jasper Eshuis, 
Erasmus Universiteit Rotterdam

Vertrouwen en loyaliteit zijn dermate be-
langrijk voor vruchtbare samenwerking dat 
we ze niet mogen laten afhangen van toe-
valligheden en persoonlijkheden. Het goed 
inrichten van monitoring en controle geeft 
wederzijds vertrouwen/loyaliteit, creëert 
transparantie en voorkomt ongelukken. Hoe 
doen we dit? 

5

Tijdsbe-
stendige 
af-

spraken: 
samenwerken zo-
als bedoeld (nu en 
straks) 
Docent: Mr. Petra 
Heemskerk, CMS

De wensen en pres-
taties zijn goed op-
gesteld en de keuze 
voor de contractpar-
tijen is gemaakt. 
Wat schrijven we op 
om over en weer re-
ele prikkels te hou-
den? Hoe dealen we 
met dynamiek in 
omgevingen waar-
in we voor –zeg- 20 
jaar wensen samen 
te werken? Hoe gaan 
we om met interpre-
tatieverschillen?

4
11:45

De Samenwerkingscarrousel: een mini MBA in 2 uur

12:30

16:00

13:00



Voor leidinggevenden vanuit: 

• Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen
• ZBO’s
• Zorg (care en cure)
• Onderwijs
• Woningcorporaties
• Marktpartijen

PPS Netwerk Nederland
‘De Kosmos’
Driebergseweg 2, 
Postbus 54
3700 AB ZEIST
tel. 030 30 39 760
www.ppsnetwerk.nl
info@ppsnetwerk.nl

Voor wie bedoeld?

Aanmelden

Contact - Informatie

(Semi) Publieke partijen (1)  

 
PPS Netwerk Community leden 

Deelnemers PPS Netwerk NL(2) : gratis 

Privaat/ Niet deelnemers  : 495 euro p.p.

Definities en aanvullende informatie:
1. Uw werkgever is een (semi) publieke partij. U bent dus niet  

bijvoorbeeld een adviseur (al dan niet ZZP-er) die voor/bij 
een gemeente werkt

2. Onder deelnemers van/aan PPS Netwerk Nederland wor-
den hier verstaan: PPS Netwerk Nederland, ESCoNetwerk, 
BouwRegieNetwerk, Academie voor Samenwerken, Pro-
fessionals in PPS en het modulaire MBA Public & Private 
van Nyenrode.

*       Alle prijzen zijn zonder de wettelijke BTW. 

Aanmelden

: gratis, u wordt     
  ook gratis lid van  
  onze   community 
: gratis
  

(1)

(2)

Facility Management

Relatie

Voorspelbaarheid

Prestatie-contracten

Transparantie

Formele afspraken

Kerntaken

As-a-service
TCO

ICT

Onze community bestaat inmiddels uit circa 7.000 
personen. Diensten voor hen zijn o.a.

• Who is who: peer-to-peer netwerk om kennis over 
projecten en processen met elkaar te delen

• Toegang tot seminars, workshops e.d.
• Deelname aan Communities of Practices
• Toegang tot de grootste PPS databank (met o.a. 

projectinformatie) van Nederland

Normaal gesproken kost het lidmaatschap van de 
community 95 euro (excl. BTW) p.p. per jaar. Het eer-
ste jaar bieden we het u als (semi) publieke partij gra-
tis aan om uit te proberen. Het lidmaatschap loopt 
niet automatisch door: u kunt t.z.t. zelf beslissen of u 
het wilt verlengen of niet.

http://www.ppsnetwerk.nl
mailto:info%40ppsnetwerk.nl?subject=PPS%20Conventie
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQNdX_wNnn3zn4CTktyI4BZeuohmELwGoJVgHeKU8bjmGMGg/viewform

