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H 5 Projectorganisatie En Samenwerking
In de Pyttersen's Nederlandse Almanak worden in vogelvlucht particuliere, overheids; en semi-overheidsorganisaties en -instellingen
beschreven die ten minste een supralokaal belang dienen en primair een not-for-profit doel nastreven. De beschreven organisaties en
instellingen staan geordend op werkgebied en worden ontsloten door een uitgebreid register.U kunt de Pyttersen's Nederlandse Almanak ook
online raadplegen met als voordeel dat diverse categorieën geselecteerd kunnen worden. Voor meer informatie zie: www.bsl.nl.
Includes section "Boekaankondigingen".
With 1901/1910-1956/1960 Repertoium is bound: Brinkman's Titel-catalohus van de gedurende 1901/1910-1956/1960 (Title varies slightly).
This open access volume provides for the first time a comprehensive description and scientific evaluation of underwater archaeological finds
referring to human occupation of the continental shelf around the coastlines of Europe and the Mediterranean when sea levels were lower
than present. These are the largest body of underwater finds worldwide, amounting to over 2500 find spots, ranging from individual stone
tools to underwater villages with unique conditions of preservation. The material reviewed here ranges in date from the Lower Palaeolithic
period to the Bronze Age and covers 20 countries bordering all the major marine basins from the Atlantic coasts of Ireland and Norway to the
Black Sea, and from the western Baltic to the eastern Mediterranean. The finds from each country are presented in their archaeological
context, with information on the history of discovery, conditions of preservation and visibility, their relationship to regional changes in sea-level
and coastal geomorphology, and the institutional arrangements for their investigation and protection. Editorial introductions summarise the
findings from each of the major marine basins. There is also a final section with extensive discussion of the historical background and the
legal and regulatory frameworks that inform the management of the underwater cultural heritage and collaboration between offshore
industries, archaeologists and government agencies. The volume is based on the work of COST Action TD0902 SPLASHCOS, a multidisciplinary and multi-national research network supported by the EU-funded COST organisation (European Cooperation in Science and
Technology). The primary readership is research and professional archaeologists, marine and Quaternary scientists, cultural-heritage
managers, commercial and governmental organisations, policy makers, and all those with an interest in the sea floor of the continental shelf
and the human impact of changes in climate, sea-level and coastal geomorphology.
Analyse van verschillende vormen van bestuurlijke samenwerking tussen Nederlandse gemeenten.
This title was published in 2000: This text offers a standpoint on communicative, participatory planning called "consensus planning". The
discussion takes place in the Netherlands, where consensus-based decision-making is part of the national heritage. The book explores recent
Dutch infrastructure development experiences and concludes that communicative planning theory does not offer uniform relevance for the
challenges that planning practitioners face. Building on these experiences, it proposes the concept of consensus planning as valuable in a
complementary, normalized, and contingent way. Consensus planning, in other words, has diverse practical appearances and sometimes
may not exist or be desirable.
The "European Yearbook of Minority Issues" provides a critical and timely review of contemporary developments in minority-majority relations
in Europe. It combines analysis, commentary and documentation in relation to conflict management, international legal developments and
domestic legislation affecting minorities in Europe. "Part I" contains scholarly articles and, in 2003/4, features two special focus sections on
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The Impact of Islam in Europe and Economic Participation of Minorities. "Part II" reviews the implementation of minority legislation and
international standards at the universal and regional levels as well as new developments in relation to them and contains a list of international
norms. Apart from providing a unique annual overview of minority issues for both scholars and practitioners in this field, the Yearbook is an
indispensable reference tool for libraries, research institutes as well as governments and international organisations.
Project Management introduces students in a unique and accessible way to projectbased working as a means to tackle projects successfully.
Not only in business circles, but also in the field of education, increasingly more activities are performed using a projectbased approach.
Consider for example comprehensive study assignments, internal projects and projects during work placement and the fi nal stages of a
degree. The line of approach of this book is practiceoriented. Based on assignments, groups of two to three students work on a project plan
and an executive summary. Students can also opt for a ‘real’ assignment for a company or for one of the cases of the accompanying
website. Added to this fifth edition are examples and illustrations, new sections about various subjects and a chapter about the flexible project
approach Scrum.
It will be useful for those experienced and senior professionals who are charged with authorizing and controlling projects. Recommended.
P.F. Rad, Choice Building on the seminal work of Bent Flyvbjerg, this book is a collection of expert contributions that will prove essential to
anyone wanting to understand why mega-projects go wrong and how they can be made to work better. Professor Sir Peter Hall, University
College London, UK This book offers a refreshing and fascinating look at mega-projects from the perspective of public evaluation and
planning. With the changing role of the public sector in planning and implementing large-scale projects and a subsequent strong emergence
of private public modes of operation, mega-projects have become a problematic phenomenon. This volume is a major source of information
and reference. It provides the reader with unique insights and caveats in mega-projects planning. Peter Nijkamp, VU University Amsterdam,
The Netherlands This book enlarges the understanding of decision-making on mega-projects and suggest recommendations for a more
effective, efficient and democratic approach. Authors from different scientific disciplines address various aspects of the decision-making
process, such as management characteristics and cost benefit analysis, planning and innovation and competition and institutions. The
subject matter is highly diverse, but certain questions remain at the forefront. For example, how do we deal with protracted preparation
processes, how do we tackle risks and uncertainties, and how can we best divide the risks and responsibilities among the private and public
players throughout the different phases of the project? Presenting a state-of-the-art overview, based on experiences and visions of authors
from Europe and North America, this unique book will be of interest to practitioners of large-scale project management, politicians, public
officials and private organisations involved in mega-project decision-making. It will also appeal to researchers, consultants and students
dealing with substantial engineering projects, complex systems, project management and transport infrastructure.
Understanding street-level bureaucracy gathers internationally acclaimed scholars to provide a state of the art account of theory and research
on modern street-level bureaucracy, filling an important gap in the literature on public policy delivery.

Dit boek is ontwikkeld op basis van twee uitgangspunten. Ten eerste is het bedoeld als studieboek voor iedereen die zich op een
degelijke wijze wil voorbereiden op het PRINCE2 Foundation examen, dan wel het PRINCE2 Practitioner examen. Duidelijk is
aangeven welke tekst niet hoeft te worden bestudeerd voor het Foundation examen.Ten tweede is het een praktisch
gebruikersboek voor iedereen die professioneel te maken heeft met projecten, waarbij al of niet gebruik wordt gemaakt van de
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methode PRINCE2. In dit boek wordt de procesgerichte aanpak van projectmanagement beschreven en worden de thema's
behandeld die daarbij nodig zijn. De inhoud van dit boek is afgestemd op PRINCE2(R) Editie 2017.Dat wil zeggen dat de
beschrijving van de processen en thema's is gebaseerd op deze methode, alsmede de terminologie. Kenmerkend voor PRINCE2
zijn de beheerste overgang van de ene naar de andere fase, de Business case als kern van een project en duidelijke afspraken
over wie waarvoor verantwoordelijk is. Door het volgen van de methode wordt de beheersbaarheid en ook de slaagkans van
projecten enorm vergroot. Bovendien maken een uniforme werkwijze en terminologie projecten beter vergelijkbaar, overdraagbaar
en overzichtelijk.In dit boek worden abstracte begrippen of complexe beschrijvingen extra verduidelijkt door middel van
casusteksten. Op deze manier wordt zo veel mogelijk een vertaling gemaakt van de theorie van PRINCE2 naar de praktijk. Er
wordt tevens ruim aandacht besteed aan het toesnijden van de methode PRINCE2 naar de context van de verschillende
projecten.Dit boek is op de volgende punten verbeterd ten opzichte van de eerste druk: -Expliciet onderscheid van de leerstof voor
het PRINCE2 Foundation examen: De tekst die niet hoeft te worden bestudeerd voor PR2-Foundation, maar wel voor PR2-P is
gemarkeerd door middel van een verticale streep in de kantlijn -Een groot deel van de tekst is herschreven, waardoor deze beter
toegankelijk is en beter aansluit op de kennis en ervaring van de lezer.
‘Wat gaan we zelf doen (make), wat gaan we uitbesteden (buy) en met welke partijen gaan we samenwerken (ally)? Dit zijn
vragen waarmee veel organisaties worstelen als ze toekomstplannen maken. Make, buy or ally? helpt je bij het maken van die
keuzes. Het boek is opgebouwd rondom het Strategic Sourcing Framework, een visie op het succesvol organiseren van
hulpmiddelen. Het laat je ontdekken wat de specifieke kracht van jouw organisatie is en op welke punten je anderen nodig hebt
om te kunnen excelleren. Hoe kun je de kernactiviteiten en de secundaire activiteiten het best organiseren? Door hier bewust bij
stil te staan, kun je de prestaties van je organisatie aanzienlijk verbeteren. Topbestuurders en -ondernemers van onder meer KPN,
Postkantoren, Suitsupply en Donkervoort gingen je hierin voor. In dit boek onthullen ze welke keuzes zij maakten, hoe ze hun
onderneming lieten groeien, maar ook wat er niet goed is gegaan. Make, buy or ally? is een bron van inspiratie voor
ondernemerschap en creativiteit.
The reported finding are outcomes of a research project: Decentralization and regionalization in the domain of activating labours
market policies
Dit boek is geschreven voor iedereen die op een praktische manier kennis wil maken met projectmanagement. Het is primair
bedoeld voor gebruik in het hoger onderwijs. De inhoud is gebaseerd op de recente inzichten en opvattingen over
projectmanagement. Er wordt onderscheid tussen vijf verschillende soorten projecten: 1. Persoonlijk project 2. Gemeenschappelijk
leerproject 3. Teamproject 4. Organisatieproject 5. Commercieel project Deze aanpak sluit aan bij de beleving van mensen die
voor het eerst met een project in aanraking komen. Doordat zij de meest eenvoudige, en misschien ook wel meest herkenbare
vorm het eerst in het boek tegenkomen zien zij hier direct de toepassing voor. Elke volgende vorm bouwt verder op de kennis en
het begrip dat is opgedaan. De hoofdstukindeling is als volgt: H1 Inleiding H2 Een geschiedenis van projectmanagement H3 Het
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persoonlijk project H4 Het gemeenschappelijk leerproject H5 Het Teamproject H6 Het Organisatieproject H7 Commerciële
projecten Alle hoofdstukken hebben een vaste opzet: • Inleiding • Beschrijving van een voorbeeldproject • Een mini-methode met
technieken en gedragsmatige aspecten voor projectmanagement op dit niveau • Individuele en groepsopdrachten • Een aantal
relevante theorieën • Samenvatting De theorieën staan als een apart kader op die plaatsen waar dit relevant is. In hoofdstuk 7
wordt een korte toelichting gegeven op de belangrijke projectmanagement-methoden en frameworks: PRINCE2, ICB, PMBOK
Guide en andere relevante onderwerpen. Bij het boek wordt een website ontwikkeld. Deze bevat: -Cases -Tools en formats, voor
het opzetten en monitoren van projecten, zoals een risicoanalyse en een model voor tijdverantwoording - Toetsen met feedback
en studieadvies
Action Research: Living Theory is a brilliantly-written, passionate, and compelling book that defines the philosophy behind action
research and the process of doing action research for all those interested in this fast growing area. It establishes the foundations
of action research as a discipline, and roots action research as a compassionate, ethical, and politically-engaged form of inquiry.
De Nederlandse Competentie Baseline (NCB) bevat de belangrijkste onderwerpen en aspecten van projectmanagement.
Daarnaast schetst de NCB de hoofdlijnen van het certificeringproces van projectmanagers in Nederland. Het boek beschrijft 46
competentie-elementen, aangevuld met de hoofdrelaties ertussen. Deze zijn gebundeld in drie competentiegebieden: Technische
competenties, Gedragsmatige competenties en Contextuele competenties. De NCB geeft beknopt aan welke zaken een
projectmanager voor certificering moet weten en kunnen, maar legt deze niet uitputtend uit. Het is geen leerboek. De NCB versie 3
is een vrij nauwkeurige vertaling van de IPMA Competence Baseline (ICB). Dit is de internationale standaard voor certificering,
vastgesteld door de International Project Management Association (IPMA). De uitgave is samengesteld door IPMA Nederland.
Presents new work in the field of public administration in Europe and considers both American and European approaches to public
sector management and administrative reform. Begins with introductory chapters examining public management in Europe and the
US and explores paradoxes in administrative reform. Part II presents case studies of European management reforms representing
both successes and failures. Part III considers management, the legal state, and democracy, and a final paper offers a North
American perspective on administrative reform in Europe. For academics, policy makers, and management practitioners.
Annotation copyrighted by Book News, Inc., Portland, OR
This book describes a concept of project management for general application, and the organisational, financial and planning
aspects of a project. This third edition has been adapted regarding both the contents and the form that were altered in the Dutch
version of the book Projectmanagement, the 8th edition by Jan Verhaar. Besides the obvious changes for this 3rd edition small
changes and add-ons have been made throughout the entire book. In Part A, the chapters have been included which guide you
through the methodology. In Part B you will learn using the step-by-step plan, with your own event or conference project. In Part C
all of the chapters have been bundled together so that you can gain theoretical insight into the different techniques and models.
Bouwstenen voor gezondheidszorgonderwijs Handboek verpleegkunde.
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Recoge:1. Introduction - 2. Why a new definition? - 3. Applying the new SME definition - 4. Conclusion.
Public-Private partnerships are an increasing aspect of the delivery of public policies and services across the world. This book is
the first to draw upon a range of disciplines to offer theoretical perspectives upon their analysis as well as a range of case-studies
of their management from around the world. It also offers a number of frameworks for the evaluation of their management. This
book will be of interest to students of public policy and public management, whether at the undergraduate or postgraduate level.
Vergelijkend onderzoek naar het beleid ter bevordering van cultuurparticipatie van de Nederlandse overheid en de Vlaamse
Gemeenschap in de periode 1999-2009.
"Public health issues, such as obesity, lung disease from air pollution or mental health complaints from living in an unsafe
neighbourhood, are complex, intractable policy problems. The causes are dispersed at the individual and the collective level
among different societal sectors. One strategy to integrate health in other sectors policies for developing effective and cooperative
policy solutions is to provide evidence in a Health Impact Assessment (HIA) from proposed policies and project plans. In 15 years
of practising HIA, policymakers and academics nevertheless express concern about its effectiveness. In The Politics of Healthy
Policies a conceptual and empirical analysis is presented of the role of HIA in policy development. From a governance perspective
the author identifies different purposes of HIA for indicating societal problems and democratic deficits." ... Back cover.
Moore’s classic Creating Public Value offered advice to managers about how to create public value, but left unresolved the
question how one could recognize when public value had been created. Here, he closes the gap by helping public managers
name, observe, and count the value they produce and sustain or increase public value into the future.
Bij gebiedsontwikkeling is sprake van een gecombineerde ontwikkeling van één of meer functies, mede in relatie tot het
omliggende openbare gebied. De essentie van gebiedsontwikkeling is het integrale karakter van de opgave, ongeacht de schaal
waarop de ontwikkeling plaatsvindt. Gebiedsontwikkeling is daarmee een verzamelnaam voor vele typen ruimtelijke
veranderingsprocessen ten behoeve van onder meer woningbouw, bedrijventerreinen, natuur en agrarische functies. De
afgelopen jaren is het karakter van gebiedsontwikkeling op veel plaatsen ingrijpend veranderd. Waar in het verleden een
grootschalige aanpak en een hoog ‘blauwdrukkarakter’ van veel plannen kenmerkend waren, wordt nu veel meer rekening
gehouden met toekomstige onzekerheden. Ook is het zwaartepunt van de gebiedsontwikkelingsopgave verschoven van
uitleglocaties naar locaties binnen het bestaande bebouwde gebied. Bij gebiedsontwikkeling vraagt een aantal aspecten
voortdurend de aandacht zoals de verhouding tussen het publiekrecht en het privaatrecht, een juiste en doelmatige planologische
inkadering, aanbestedingsrechtelijke kwesties, staatssteun, fiscale aspecten en het omgaan met risico’s. Voor de doelgroep
beoogt het Handboek een gedegen theoretische basis op deze onderwerpen aan te reiken, alsmede inspiratie te verschaffen uit
de beschreven actuele voorbeelden van gebiedsontwikkeling. Dit ‘Juridisch Handboek Gebiedsontwikkeling’ is niet alleen
bedoeld voor het onderwijs, maar biedt ook een handreiking aan hen die werkzaam zijn bij publieke of private partijen alsmede
hun externe adviseurs die te maken hebben met gebiedsontwikkeling. Dit kan zowel op projectniveau zijn als vanuit een
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bestuurlijke verantwoordelijkheid.
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