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In de afgelopen 20 jaar heb ik uitgebreide ervaring 
opgedaan in het begeleiden van projectteams van het 
prille begin (planstudie/initiatiefase)	 tot en met de 
oplevering, overdracht en evaluatie. Sturen op het 
succes van projecten en het stimuleren van alle 
betrokkenen om daar een actieve en positieve 
bijdrage aan te leveren, is voor mij een belangrijk en 
uitdagend werkveld. In de wijze waarop ik daar 
invulling aan geef, zoek ik een balans tussen een 
projectmatige werkwijze en procesmatige benadering 
- structureren, plannen en beheersen enerzijds en 
inspireren, mobiliseren en samenwerken anderzijds.  
 
Publicaties  
• Projectmanagement, de basis – hoe maak ik van mijn project een succes, Jong, 

Savelsbergh en Storm, Spectrum/Intermediair (2010)   
• Project- en procesmatig werken (AMI, 2009)   
• De Kameleon organisatie – over succes in verandertrajecten (AMI, 2008)   
• Managen voor Dertigers, Jong en Thomas, van Gorcum (2006).   

 
Werkervaring  	
In de bouw en infra met het begeleiden van projecten en veranderprocessen momenteel 
bij onder meer de opdrachtgevers: Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam, Volker 
Wessels, Heijmans, Boskalis, Strukton en Ballast Nedam. Het betreft het opstarten, 
doorstarten en evalueren van projecten, het begeleiden van projectteams en het trainen 
en opleiden van opdrachtgevers, projectmanagers en projectleiders. Voorbeelden van 
projecten die Martijn van kop tot staart begeleid heeft, zijn: de uitbreiding van de haven 
Rotterdam; Maasvlakte 2, en het eerste alliantiecontract van Rijkswaterstaat; A2 
Hooggelegen.  	
In de research met het begeleiden van projecten en veranderprocessen momenteel bij 
onder meer Philips en DSM. Het betreft het opstarten, doorstarten en evalueren van 
projecten, het begeleiden van projectteams en het begeleiden van Managementteam en 
directies.  	
Andere huidige werkvelden waar projectmanagement in meer of mindere mate belangrijk 
is betreffen o.m.: de rechtspraak (het begeleiden van het fusieproces in de rechtspraak; 
de Herziening van de Gerechtelijke Kaart), het opzetten van een Cliëntenplatform in de 
Jeugdzorg in de provincie Utrecht (www.jijutrecht.nl), het implementeren van veiligheid 
bij Boskalis wereldwijd (NINA), het professionaliseren van het projectmanagement in de 
Offshore (o.a. bij Smit Lamnalco).   
 


