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‘Nederland staat voor een uitdaging om in een steeds 
complexere samenleving, projecten op het gebied van mobiliteit 
en infrastructuur te blijven realiseren.  
Hoe doen andere Europese landen dit? Wat zijn interessante 
ontwikkelingen voor de Nederlandse situatie en wat kunnen we 
leren van deze spiegel? 
In deze cursus nemen projectmanagers, specialisten en 
wetenschappers u mee in een reis vol infrastructuurervaringen 
op het gebied van het managen van risico’s, stakeholders, 
financiën, contracten etc. Stapt u mee op deze 
projectmanagement - reis?’ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat leert u als cursist 
 ‘Best practises’ en ‘lessons learned’ uit andere Europese landen op het gebied van het managen 

van majeure projecten; 
 Deze ervaringen te plaatsen in uw eigen projectomgeving; 
 De uitdaging voor en de rol van de Europese Unie. 
 

De cursus is opgebouwd vanuit drie bronnen. Ten eerste een diepgaand onderzoek voor de Europese 
Commissie dat is gehouden onder 15 Europese infrastructuurprojecten. Leer van ervaringen bij deze 
projecten: de Gotthard en Lötschbergtunnel, de West Coast Mainline en de hogesnelheidslijnen in 
Portugal, Italië en Duitsland; wegenprojecten in Polen, Finland, de Øresundverbinding, etc.  
Ten tweede specifieke ervaringen uit het internationale NETLIPSE-netwerk.  
En ten derde de expertise van de deskundigen die de cursus verzorgen. Hiervoor zijn buitenlandse 
deskundigen aangetrokken; deze onderdelen zijn Engelstalig. Het blijkt dat veel projecten in Europa 
uitlopen en duurder worden dat en er nogal eens commotie is met de omgeving. De Europese 
Commissie en lidstaten wensen dit te verbeteren. Hiervoor organiseert het Europees brede 
kennisnetwerk NETLIPSE kennisopbouw en verspreiding over het managen en organiseren van grote 
infrastructuurprojecten. Zowel de Europese Commissie als de lidstaten financieren dit programma, met 
RWS en het Department for Transport uit de UK als begunstigden. 
 

Waar gaat de cursus over 
In Europa wordt thans een netwerk aan infrastructuur gerealiseerd: de Trans-Europese netwerken. 
Voor deze netwerken worden omvangrijke projecten gerealiseerd, zoals hogesnelheidslijnen, 
snelwegen en waterwegen. U leert over hoe projecten in andere Europese landen worden aangepakt 
en wat wij ervan kunnen leren. Hiervoor worden zowel harde als zachte factoren met u besproken: de 
projectorganisatie zelf en het project in zijn eigen context. Op het gebied van management en 
organisatie van deze grote projecten is kennisuitwisseling in Europa schaars. PAO komt met deze 
cursus voor Nederland aan de behoefte aan kennisdeling tegemoet. Leer en ga in discussie met 
topexperts uit binnen- en buitenland, vergroot uw netwerk en leer van collega's uit uw werkveld. 
 

Voor wie is de cursus bedoeld· 
 Opdrachtgevers van projecten, zoals bestuurders, hoofden van diensten en programmadirecteuren 
 Projectmanagers en contractmanagers van infrastructurele projecten 
 Specialisten binnen deze projecten 
 Beleidsadviseurs 
 Wetenschappers 
 
 

Het programma kunt u lezen op de achterzijde…



 
 
Woensdag 6 oktober 
 
Introductie Cursus 
 
Uitdaging Trans-Europese Netwerken 
Ir.drs. Marcel Hertogh, AT Osborne NETLIPSE Programme director 
 
Main Findings Management TEN-T Projects  
Stuart Baker, Department for Transport Project director West Coast Mainline 
 
Finance and Business cases in the UK 
Stuart Baker, Department for Transport, Project director West Coast Mainline 
 
Control and Interaction 
Drs. Eddy Westerveld, AT Osborne, Coordinator Research 15 projects 

 
Besluitvorming Oostweelverbinding, Antwerpen  
Prof.dr. Dirk Lauwers, Universiteit Gent 

 
Donderdag 7 oktober  

 
Risk Management, aansluitend:  
Gotthard and Lötschbergtunnels, from referenda to operational management 
Prof. dr. Hans-Rudolf Schalcher ETH Zürich, Zwitserland 

 
Best practices en lessons learned op het gebied van stakeholder management  
Drs. Pau Lian Staal, NETLIPSE Network Manager 
 
Nederlandse ervaringen in internationaal perspectief/ OF Allianties 
 
Opdracht  
Ir.drs. Marcel Hertogh, At Osborne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktische informatie 
Wanneer  6 en 7 oktober 2010 
Waar   TU Delft, faculteit CiTG   
Kosten  € 845 
 

 
 
 
 
 
 
Kijkt u voor het volledige cursusaanbod op www.pao.tudelft.nl 
Via de website kunt u zich inschrijven voor deze cursus. 

 
Op alle cursussen zijn de algemene voorwaarden van PAO van toepassing;  
deze zijn te vinden op de website www.pao.tudelft.nl  

  


