
 

  

 

   

 

 

Meld je aan en ga mee op reis! 

De NEPROM organiseert op 25 november De Dag van de Projectontwikkeling. De 

DVDP is een prikkelend en interactief kennisfestival met heel veel ontmoetingen, 

workshops, debatten, excursies, lezingen en inspirerende key notes. Vanuit 

verschillende perspectieven besteden we deze dag aandacht aan een beloofd land. 

Maar wat is een beloofd land? Wat is er beloofd en door wie? 

 

Waarom moeilijk doen als het samen kan? 

Het is hoogtijd om weer samen de verbinding op te zoeken. We doen het tenslotte met 

elkaar en voor elkaar. Ontmoet deze dag je vertrouwde relaties maar ook onbekende 

vakgenoten. Samen leren we van elkaar en inspireren we elkaar, bundelen we krachten 

en zetten we onszelf scherp door het gesprek aan te gaan over de uitdagingen en 

kansen die op ons wachten in een beloofd land.  

 

 

 

Ik ben erbij!  

 

 

https://protect-de.mimecast.com/s/Qo81C57BwgfZ3nDyfz6fW_?domain=neprom.nl


 

 

 

- Maak kennis met de keynote sprekers - 

 

 
 

 

"Werk aan je eigen duurzaamheid” 

 

Erik Scherder is hoogleraar 

Klinische Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit en 

hoogleraar Bewegingswetenschappen aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Publieke bekendheid kreeg 

hij door zijn optredens bij DWDD en zijn vele 

publicaties over de werking van ons brein. 

 

Foto: Daan Brand. 

 

 

 

Vanuit het perspectief van welzijn 

Werken aan een beloofd land is werken aan verandering, ín verandering. Het oude 

‘normaal’ biedt geen houvast meer. De klimaatopgave en maatschappelijke polarisatie 

stellen ons vakgebied voor immense uitdagingen en vergen mentale topprestaties. Hoe 

kan onze leefomgeving bijdragen aan mentaal welzijn?  

 

 

 

 



 

 

"Werken aan een beloofd land: Chinese 

dromen" 

 

Ruben Terlou is fotograaf en niet-praktiserend arts. Zijn 

televisiedocumentaires over het dagelijks leven in 

China trokken enorme belangstelling. Hij spreekt 

Mandarijn waardoor hij snel het vertrouwen wint van 

Chinese burgers. Ruben Terlou heeft het moderne 

China in onze huiskamers gebracht. 

 

 

 

Vanuit het perspectief van de Chinese droom 

Een beloofd land heet in het China van Xi Jinping ‘de Chinese droom’. Wat is die 

droom? Wat betekent het om te leven in een land dat in enkele decennia in al z’n 

facetten volledig op de kop is gezet? Hoe houden mensen stand als letterlijk alles 

verandert? Wat kunnen wij leren van een volledig door de staat gedicteerde 

omwenteling voor onze eigen transitie naar een duurzame en inclusieve samenleving? 

Is de Chinese manier van leven niet te vergelijken met onze open samenleving of zijn op 

onderdelen de verschillen helemaal niet zo groot? 

 

 

 

 



 

 

"Andere productie- en consumptiesystemen 

kunnen leiden tot een reductie van 

broeikasgassen van 70%“ 

 

Eva Gladek is oprichter en ceo van Metabolic, een 

advies- en onderzoeksbureau gericht op het in praktijk 

brengen van duurzaamheid en het stimuleren van 

circulaire economie. Zij behaalde haar master Industrial 

Environmental Management aan Yale. Metabolic 

ontving talloze prijzen voor duurzame toepassingen in 

onder meer stedelijke ontwikkeling. 

 

 

 

Vanuit het perspectief schaarste van grondstoffen 

Kwetsbare toeleveringsketens, tekorten aan kritische metalen en stijgende 

grondstofprijzen hebben wereldwijd grote gevolgen voor de bouwsector. Is dit een 

tijdelijke fase of zal een schaarste aan primaire grondstoffen in de toekomst de markt 

blijven bepalen? Eva Gladek legt uit hoe de circulaire economie de komende decennia 

kan helpen bij het bufferen en vermijden van een aantal van deze risico's voor de 

bouwsector. 

 

 

 

 



 

 

“Richt de blik naar buiten, overzie de 

tijdgeest en weet wat mensen drijft” 

 

Christine Boland is trendanalist en consultant bij 

Christine Boland Trends en Mindsets en brengt op 

energieke wijze consumententrends en drijfveren in 

beeld. Daarnaast is zij verbonden aan de Universiteit 

van Amsterdam Academy als programmamanager van 

het executive programma The Future of Strategy. 

 

 

 

Vanuit het perspectief van de tijdsgeest 

Om goed vorm te kunnen geven aan een beloofd land is het belangrijk om de tijdgeest 

te duiden en te doorgronden. Als je de tijdgeest begrijpt, dan zie je wat mensen drijft en 

als je weet wat mensen drijft, dan kun je daarop anticiperen. Wereldnieuws en 

massapsychologie liggen ten grondslag aan haar analyses. Wat gebeurt er in de 

samenleving? En wat is het effect daarvan in de dagelijkse praktijk?   

 

 
 

 



 

 

Dag van de Projectontwikkeling 2021 

Een Beloofd Land 

 

Locatie: Fokker Terminal, Den Haag 

Programma: van 10:00 - 17:00 uur  

 

 

 

Kunnen we op jou rekenen? 

Er is veel belangstelling om deel te nemen aan De Dag van de Projectontwikkeling 

2021. Zorg ervoor dat je deze bijzondere dag niet mist! Annuleren is kosteloos mogelijk 

tot en met 25 oktober 2021.  

 

 

 

Aanmelden  

 

 

 

Onze partners  
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Uitschrijven voor deze nieuwsbrief.  
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