
NLingenieurs
in beeld

2017 



Transitie 
Verbetering, hervorming, vernieuwing: 
in 2017 start de transitie van Koninklijke 
NLingenieurs. 

Na flink wat voorwerk in de eerste 2 kwartalen, worden er vanaf het 3e kwar-
taal knopen doorgehakt en stappen gezet. De hervorming is twee ledig: de 
werkwijze en wijze van meedoen binnen de vereniging verandert. 

Verenigingsbureau 

Het werk van het verenigingsbureau wordt van grotendeels gericht op admin-
istratieve ondersteuning omgevormd naar een bureau met de focus op com-
municatie, marketing en ledenservices. Speerpunten zijn; focus aanbrengen 
in de activiteiten en behoud van leden en ledenwerving. De vereniging neemt 
afscheid van een aantal personeelsleden, maar krijgt er een nieuw team voor 
terug. 

Vereniging 

De werkwijze en wijze van meedoen binnen de vereniging verandert voor 
onze leden. De werktitel van deze verandering: van commissies naar commu-
nities. De betrokkenheid en inzet van onze leden gaan we verbreden, maar 
gemiddeld minder intensief maken. Daarmee zetten we in op een breder 
draagvlak en toegankelijker meedoen voor meer leden. 

3 nieuwe medewerkers

1 openstaande vacture

15 expertnetwerken

10 Commissies: gaan  
             samen verder in  
             4 programma’s



4 dwarsthema’s 
De 4 programma’s worden in alle activiteiten getoetst aan 4 dwarsthema’s 
die programma overschrijdend zijn. Deze dwarsthema’s zijn:

Vakmanschap Digitalisering Integraal ontwerp Publiek-private 
samenwerking 

4 programma’s
Koninklijke NLingenieurs start in 2017 met het werk meer  
programmatisch te organiseren. Doel: sneller en gerichter  
kunnen werken, zichtbaarheid vergroten. De focus komt te liggen 
op 4 programma’s, waarmee we aansluiten op de grote maatschap-
pelijke thema’s die er spelen.

Klimaatadaptatie
in de stad

Energietransitie Mobiliteit Circulaire economie 

Ieder programma wordt gemanaged door: 1 programmamanager 
en 4 brancheambassadeurs en krijgt ondersteuning van het ver
enigingsbureau op de activiteiten: evenementenorganisatie, pers 
en mediaaandacht, projectondersteuning en belangenbehartiging.



Strategische Adviesraad
Om Koninklijke NLingenieurs op de gekozen  
programma’s en dwarsthema’s te adviseren is de 
Strategische Adviesraad (SAR) opgericht. De SAR 
is samengesteld uit een ledenvertegenwoordiging 
en externe experts op de gekozen programma’s en 
dwarsthema’s. 

dec
2017

Startbijeenkomst 4 leden hebben zitting 
in de SAR, 1 plek open 

5 externe experts  
hebben zitting in de SAR 

Verenigingsraad 
Commissie Verenigingszaken – nu Verenigingsraad – heeft meegedacht en  
geadviseerd over de transitie van de branchevereniging, verdienmodel, NLingenieurs 
als keurmerk, heeft onderzocht of zzp’ers als leden kunnen worden opgenomen en 
wat de vereniging nodig heeft. 

Meedenksessies
Binnen onze vereniging hebben we in het najaar van 2017 regelmatig onze leden 
geraadpleegd over de transitie. 

Ledenakkoord 
Op 19 december 2017 is er een ledenbijeenkomst geweest om hen te vragen 
akkoord te geven op een verdere uitvoering van de geplande transitie in 2018. Wij 
kregen, vrijwel unaniem, van de aanwezige leden groen licht! 

1 voorzitter van commissies en 
          expertnetwerken bijeenkomsts

3 meedenksessies voor leden



Communities
Ieder programma vormt voor onze, actieve, leden 
ook direct een exclusieve community. Een digitaal 
platform waar leden kunnen meepraten, meedenken, 
leren van elkaar door kennis uit te wisselen, stand-
punten kunnen delen en vragen stellen. 

Wat betekent werken in 
een community?

 – Makkelijk kennis uitwisselen

 – In gesprek met elkaar gaan

 – Standpunten delen 

 – Leren van elkaar 

 – Afspreken 

Een community is een online platform waar je elkaar kunt ontmoeten. De communities 

zijn exclusief voor onze leden. 



Communicatie
met onze leden
In 2017 deelden wij via verschillende kanalen 
allerhande nieuws

Nieuwsbrief Website

Social media
Koninklijke NLingenieurs laat zich actief zien via 

de volgende kanalen op social media:

15.892
Unieke 

bezoekers

149.208
Weergaven

95 sec
duurt het  

gemiddelde bezoek

21
Verstuurde 

nieuwsbrieven

1841
Ontvangers

23%
leest de 

nieuwsbrief 
‘vluchtig’ 

19,7%
klikt op  

artikelen of 
nieuws door. 

DNR
Meest  

gedownloade
item 

 
We verstuurde 95 berichten via Twitter en de berichten 
met de meeste aandacht hadden als onderwerp:

 – Infratech 2017 
 – Doe&Durf 2017 
 – Congres de ingenieuze stad 
 – Uitreiking Vernufteling en Wimpel Twitter Instagram 

(JongNLingenieurs)
LinkedIn

Posts met de meeste likes 



Columns
Gemiddeld eens in de 6 weken een column in Cobouw door het 
verenigingsbureau, bestuur en onze leden
 

Artikelen / interviews
Door Jacolien, het bestuur en onze leden is voor diverse media mee-
gewerkt aan interviews en artikelen. Een greep uit deze media:
 

 – Cobouw Column en artikelen
 – De Ingenieur
 – Technisch Weekblad (o.a. top 50 ingenieursbureaus)
 – Construction Europe / EFCA
 – Marktvisie Magazine
 – Duurzaam gebouwd

Koninklijke NLingenieurs 
in de media



Jubileumjaar 
In 2017 vierde  
Koninklijke NLingenieurs  
haar 100ste verjaardag. 

100 jaar

NLingenieurs  
ontwerpt een 
eigen app 
Het Vernuft 

4 jubileum evenementen
In het najaar van 2017 vonden er een viertal evenementen plaats:

 – Galadiner op 13 september 2017
 – NLingenieurs congres ‘de ingenieuze stad’ 26 oktober 2017 
 – Jubileumfeest 3 november 2017 
 – ‘De Bult voorbij’ 20 november 2017 samen met RWS en Prorail 

georganiseerd 

14 evenementen en
congressen in 2017



Uitreiking prijzen 
Koninklijke NLingenieurs moedigt innovatie aan. 
Daarom zijn er jaarlijks uitdagingen of wedstrijden waaraan, 
jonge, ingenieurs kunnen meedoen om hun innovatieve ideeën 
te laten beoordelen en te laten zien. 

De Vernufteling
1 jurywinnaar en 1 publieksprijswinnaar: De Vernufteling is de prijs voor hét 
meest vernuftige project uit de branche. De Vernufteling wordt sinds 2005 door 
NLingenieurs uitgereikt. In de afgelopen jaren hebben meer dan 83 ingenieurs-
bureaus, samen goed voor ongeveer 376 ideeën, projecten en oplossingen, 
meegedongen naar De Vernufteling.

 

 – Proefbelasting van bruggen door IvInfra b.v.
 – Flowtack door Royal HaskoningDHV en
 – Funderen op Rubber door BV Bouwadviesbureau Strackee.

De juryprijs is toekend aan Flowtack van Royal HaskoningDHV. 
De publieksprijs is toegekend aan ‘Aardappelfabriek verwarmt zwembad met  
riothermie’ ingezonden door Tauw.

De Wimpel
Iedere 5 jaar zet Koninklijke NLingenieurs een organisatie of persoon in de spot-
lights die een positieve invloed heeft gehad op de branche. 2017 was weer een 
‘wimpeluitreiking’ jaar en deze is uitgereikt aan de organisatie van de Dutch  
Design Week. Zij ontvingen de Wimpel omdat op toegankelijke manier is overge-
bracht op de burger hoe techniek nu eigenlijk werkt. 

Doe&Durf Challenge
Speciaal voor de jonge ingenieurs binnen de branche.  
Meedoen kan met een team en tot en met de leeftijd van 35 
jaar. In 2017 deden 8 teams mee aan deze challenge. 

376
Ideeën

83
ingenieursbureaus

17
Inzendingen in 2017

3
Finalisten


