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Kwartaalrapportage
Eerste kwartaal 2016

Dit is de eerste kwartaalrapportage van 2016, waarin je leest hoe het Neerlands 
diep verging in de maanden januari, februari en maart. Net als in alle voorgaande 
kwartaalrapportages van Neerlands diep lees je over het reilen en zeilen van het 
programma in de drie maanden die achter ons liggen.

Elke kwartaalrapportage geeft inzicht in de besteding van het budget dat Neerlands diep 
van de aangesloten projecten krijgt. Met de rapportages leggen we verantwoording af aan 
de Raad van Toezicht en geven we het netwerk een samenvatting van wat we gedaan 
hebben.

Heb je vragen over deze rapportage, of over de kwartaalrapportages van Neerlands diep 
in het algemeen? Neem dan contact op met Maarten: maarten.reinking@neerlandsdiep.nl 
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Individuele programma’s: 
kwaliteiten leren kennen

topprogramma 2016 – 2017
14 deelnemers: prorail (4), rws (4), rvb (2), waterschap (1), 
gemeente rotterdam (1), gemeente amsterdam (1), ministerie van defensie (1)
Het Topprogramma 2016 – 2017 is van start gegaan, het is het derde Topprogramma van 
Neerlands diep. 

In het eerste kwartaal zijn de intakegesprekken met alle deelnemers gevoerd. Kenmerkend 
voor deze editie is het lagere aantal deelnemers met lijnverantwoordelijkheid dan in 
eerdere Topprogramma’s. De verhouding lijn/project is ongeveer 2:3. Verder valt op  
dat er minder ingenieurs deelnemen dan voorheen. Was in het eerste Topprogramma 
vrijwel iedereen technisch geschoold, in het tweede programma veranderde die 
verhouding, in de derde editie zijn er ongeveer evenveel mensen die van huis uit 
technisch zijn opgeleid als mensen die dat niet zijn.

Met deelnemers uit zeven organisaties is het een groep met een mooie diversiteit.  
Voor het eerst verwelkomt Neerlands diep in het Topprogramma vrouwelijke 
deelnemers: een van RWS, een van ProRail en een van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). 
In april is de eerste bijeenkomst.

terugkomdag topprogramma 2014 – 2015
Op uitnodiging van alumnus Tjeerd Roozendaal vond in februari de eerste terugkomdag 
van het eerste Topprogramma plaats. Wereldrecordhoudster freedive Nanja van  
den Broek gaf een workshop, deels te water, waarin de deelnemers ervoeren hoe de 
manier waarop ze omgaan met stress en overtuigingen hun prestaties beïnvloeden.

kernprogramma 2012 – 2014
15 deelnemers: rws (6), prorail (3), rvb (2), g4 (1), ministerie i&m (1), 
dlg (1), waterschap (2)
Op 2, 3 en 4 maart werd de zevende bijeenkomst gehouden, over de wereld van framing. 
Om ruis geen ruimte te geven, moet je doen wat je zegt. Welke dynamiek komt voort uit 
de steeds veranderende omgeving, nieuwe contractvormen en hoe kijkt de markt tegen 
ons aan? Steeds stonden trouw blijven aan eigen stijl en authenticiteit, waarnemen, 
oordeel uitstellen en verbinden, en betrokkenheid mét distantie centraal
André Dorée ging in co-creatie met Amiranda Abbes, Christa Kempenaar en Onno van 
Schaick in op ontwikkelingen in de bouwketen. Sinds de jaren negentig is veel gesproken 
over de manieren waarop je het beste het bouwproces kunt organiseren zijn. De ideeën 
zijn omgezet naar nieuwe vormen van aan- en uitbesteden, naar nieuwe manieren van 
selecteren en naar nieuwe vormen van contracteren. De deelnemers maakten kennis met 
de recentste ontwikkelingen op deze terreinen, zoals de opkomst van ICT en draadloze 
netwerken die leidden tot veranderingen in ondersteunende processen en vormen en 
patronen van communicatie en afstemming. 

Ook hebben de deelnemers elkaar in tweetallen uitgedaagd over De Opgave: hun 
persoonlijke verbeterproject. Interactief kringgesprek olv Amiranda, Christa en Onno 
met Remco Hoeboer, directeur Integrale Projecten bij TBI.

Grote projecten zijn mediagevoelig en beeldvorming kan van grote invloed zijn op het 
verloop van het project. De tweede dag van de 7e bijeenkomst was gewijd aan framing 
en reframing. Hans de Bruijn zette de essentie uiteen en aan de hand van een aantal 
beeldfragmenten zochten we naar strategieën voor het mediaspel. 
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Ook is geoefend met de acteurs Arjan Kindermans en Susannah Elmecky. Hoe vind je het 
goede frame of reframe en hoe voorkom je dat je in andermans kader stapt?

We ontmoetten Bert Molenkamp, bestuurder van een grote onderwijskoepel die in 
2012 omviel. De bestuurders werd wanbestuur verweten en bovendien zouden ze als 
‘zonnekoningen’ hebben geleefd. Met name Zembla en de Volkskrant stortten zich op de 
zaak. Bert stond vooral stil bij de manier waarop de media met hem omgingen en een 
werkelijkheid construeerden. Het kan iedereen overkomen. Hoe behoud je je veerkracht 
als je zo zwaar onder vuur komt te liggen?.

Op dag 3 doken de deelnemers in het geheim van goede, inspirerende speeches bij 
officiële gelegenheden, bij de presentatie van het eigen afstudeerwerk, ‘De Opgave’, voor 
collega’s in het team of wanneer je de zeepkist op moet. 

Hoofd, hart en lichaam kwamen aan bod in drie parallelle workshops. Bij Hans de Bruijn 
ging het over het denkwerk: de deelnemers analyseerden toespraken van onder anderen 
Barack Obama en ontdekten de oorsprong van de kracht. Roos Drenth besprak het hart 
– hoe zorg je dat je toespraken authentiek zijn en hoe breng je je gedrevenheid over? 
Catalijn Willemsen tekende voor het non-verbale aspect: hoe straal je met je lichaam 
rust uit, hoe ga je om met spanningen, en hoe gebruik je je lichaam om je speech te 
ondersteunen?

De deelnemers bereidden een korte speech voor en ontvingen terugkoppeling over hun 
presentatie.

kernprogramma 2015 – 2017
16 deelnemers: rws (5) rvb (5), prorail (2) g4 (2), ns (1), waterschap (1)
10, 11 en 12 februari was de tweede bijeenkomst, over navigeren door een meervoudige 
werkelijkheid. Projectmanagers zijn vooral doeners die in een doelgerichte cultuur  
zijn gevormd. Vaak moeten ze leren om met onzekerheden om te gaan en om meer  
tijd te nemen voordat ze handelen. Het vraagt om ontvankelijkheid voor zwakke  
signalen en beheersing van de druk en drang om tot actie over te gaan. 

De bijeenkomst was een reflectie op de gelaagdheid van ‘de werkelijkheid’. Hoe 
beïnvloeden waarnemingen, beelden en interpretaties de manier waarop je je vak 
ziet? Door welk venster kijk je naar de wereld en hoe beïnvloedt dit je handelen.  
Weet je de dialoog aan te gaan met betrokken partijen, kun je ze ontmoeten en 
verbinden? Politiek-bestuurlijke sensitiviteit is de sleutel. 

Ernst ten Heuvelhof van de TU Delft introduceerde procesmanagement als benadering 
die ook in complexe en moeilijke context succesvol en bevredigend kan zijn. Hij gaf  
een voorbeeld van een geslaagd en een minder geslaagd proces. De deelnemers  
leerden dat een analyse vanuit netwerkperspectief handelingsperspectieven oplevert.

Tot besluit van de eerste dag was het podium voor Joop Swieringa, met ‘Geen gedoe 
zonder verandering en geen verandering zonder gedoe’. Een avondvullend programma over 
de ‘strijd’ tussen regels en ratio versus ongeschreven regels en emoties.

Op dag 2 kreeg het thema ‘meervoudige werkelijkheid’ verdieping met de bijdrage van 
André Dorée. In ‘Organisaties en organiseren’ ging hij in op vragen over pluriform kijken 
en sense making en besturing. Hoe nemen we organisatie waar en interpreteren we de 
acties en gedragspatronen? Hoe proberen we te begrijpen wat er in het proces gebeurt 
en geven we daar richting aan? 

’s Avonds was het woord aan Guido Kwikkers van Neerlands diep. Hij ging met de 
deelnemers aan de slag met lichaamswerk rond het thema omgaan met weerstanden. 
Hij benaderde de materie vanuit de oosterse tao. 
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Het uitgangspunt van de derde en laatste dag was de dynamiek van drie begrippen 
die van belang zijn voor het functioneren als persoon, in je rol en in je organisatie.  
Wat werkt en wat werkt niet? De deelnemers kregen instrumenten aangereikt die 
helpen om inzicht te krijgen in het verloop van een gesprek en de analyse ervan en om 
interventies toe te passen die effect sorteren.

Marijke Dekkers van BMC ging in op de eigen manier van communiceren, leiderschap 
en persoonlijke effectiviteit. Ze vertelde over ego-posities, vensters op de wereld en de 
dramadriehoek.

Onder het motto ‘t is maar hoe je het bekijkt! werd duidelijk hoe gekleurd we naar de 
wereld om ons heen kijken. Hoe overtuigingen over onszelf, over anderen en over de 
wereld waarin wij leven, waarneming beïnvloeden. De deelnemers gingen op zoek naar 
de ideale bril die een gezonde kijk geeft op jezelf en waarmee je zicht krijgt op een 
werkbare relatie met collega’s.

kernprogramma 2013 – 2015 
13 deelnemers: rws (6), prorail (2), rvb (2), g4 (2), waterschap (1)
Het Kernprogramma dat begon in 2013 is tot een einde gekomen. Alle deelnemers zijn 
geslaagd. Zij zijn alweer de zevende lichting die dit leerprogramma van Neerlands diep 
voltooit. Van een echt einde was overigens geen sprake, aldus een van de deelnemers: 
“Ik heb er een netwerk van collega’s bijgekregen waarop ik altijd een beroep kan doen. 
Wij deelnemers blijven elkaar in de toekomst zien.”

Op donderdag 10 maart was de feestelijke certificaatuitreiking en giving back van de 
opleiding. Dit werd omlijst met bijdragen van sprekers: Lidewijde Ongering, secretaris-
generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Maarten Reinking van Neerlands 
diep en Andre Dorée, docent van het Kernprogramma

brugprogramma 8 
16 deelnemers: rws (5), nhwbp/waterschap (3), rvb (3), prorail (2),
gemeente rotterdam (2), gemeente amsterdam (1)
De deelnemers aan Brugprogramma 8 verplaatsten op eigen verzoek de tussentijdse 
regiedag naar het eind van de opleiding. Ze deden dat om meer tijd voor elkaar te 
creëren tussen de modules. 

De regiedag, die oorspronkelijk halverwege de opleiding gepland stond, werd daarmee 
een slotregiedag. Behalve de workshop met Bert Kuizenga in Amsterdam, waarin de 
deelnemers een filmpje maakten over hun eindresultaat van het programma, gaven ze 
zelf invulling aan de organisatie van het middagprogramma. Daarin adviseerden ze elkaar 
over ‘hoe je overkomt’ wat varieerde van kleur- en kledingadvies tot vakinhoudelijke tips. 

In februari en maart werden de Slotproeve-gesprekken gevoerd met deelnemers, hun 
leidinggevenden, assessoren en de programmamanager.

Secretaris Generaal 
Lidewijde Ongering 

sprak de deelnemers aan 
Kernprogramma 2013-2015 toe. 

Foto : Jorrit ‘t Hoen
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brugprogramma 9
14 deelnemers: rws (4), prorail (2), rvb (2), ministerie van i&m (1), gemeente 
rotterdam (2), gemeente utrecht (2), gemeente amsterdam (1)
Brug 9 begon 2016 met twee deelnemers minder dan bij de start in september 2015. 
Op 11 en 12 februari was de tussentijdse regiedag in Desmet Studio’s in Amsterdam.  
Na een introducerende workshop met Bert Kuizenga maakten de deelnemers een korte 
momentopname van hun leervraagontwikkeling.

In de middag gaven de deelnemers elkaar intensief feedback. Hoe denken ze over elkaars 
ontwikkeling? Opvallend was, dat hoe eenvoudig de aanpak ook was, de opbrengst groot 
was. De veilige omgeving droeg daar zeker aan bij. 

Februari was ook de maand van de tussentijdse Proeve-gesprekken, waarbij behalve de 
deelnemers de leidinggevende, de assessor en de programmamanager aanwezig waren.

De vierde bijeenkomst van Brugprogramma 9 vond plaats op 21 en 22 maart, met als 
onderwerp regie en je omgeving. Op de eerste dag was Rudolf Cremer Eindhoven  
te gast. Hij nam de deelnemers mee naar de politieke arena. Ook ging hij in op  
de vraag: hoe ga ik om met belangen, drijfveren en strijdmethodes van die omgeving? 
Vervolgens gingen de deelnemers aan de slag met hun eigen casuïstiek, met als 
belangrijkste vraag ‘hoe oefen ik invloed uit?’. Hoe Riek Bakker en Guido van Woerkom  
dat in de praktijk aanpakten, kwamen de deelnemers te weten in het avondlijk 
vraaggesprek

De tweede dag stond in het teken van management drives. Elke deelnemer had, in  
relatie tot de eigen leervraag, vooraf een een-op-eengesprek gevoerd over zijn of haar 
scores op dat vlak. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk hoe je de kennis van je eigen 
drijfveren en die van de ander kunt inzetten om in je omgeving effectief bezig te zijn. 
Nadat ze een aantal praktische ervaringen hadden gedeeld, gingen de deelnemers in de 
middag met eigen casuïstiek aan het werk.
 

brugprogramma 10
16 deelnemers: rws (5), ws hollandse delta (1), rotterdam (2), amsterdam (2), 
prorail (3), ministerie i&m (1), rvb (1) en provincie noord-holland (1, try out)
Op 8 en 9 februari vond de tweede bijeenkomst plaats: regie en je project. In Utrecht 
werd die dag begonnen onder leiding van Nicoline Mulder, gepromoveerd op complexe 
projecten en schrijfster van het boek De kleine prinses, een hedendaags sprookje 
voor projectmanagers. Aan de orde kwamen complexiteitsdenken, value based-
projectmanagement en de chaostheorie. Een bijzondere ervaring was dat chaos wat op 
kan leveren. Uiteraard is de vertaling gemaakt naar de eigen praktijk.

In de middag werd een bezoek gebracht aan het Nd-project openbaarvervoerterminal 
Utrecht. Over dit complexe project werden de deelnemers bijgepraat door Simon 
Roozen van de gemeente Utrecht en Han Berends van ProRail. 
De tweede dag is begonnen met de vraag hoe taal, denken en de werkelijkheid zich 
tot elkaar verhouden. In de ochtend ging het vooral over het onderscheid tussen 
feiten, interpretatie en ideaalbeelden – en hoe je daarmee complexiteit kunt beperken.  
Aalt Aalten vulde het laatste dagdeel in met zijn eigen vertaling van aikido. Een bijzondere 
manier om fysiek te ervaren hoe je overeind en in balans kunt blijven in een steeds 
complexer wordende omgeving.
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brugprogramma 11
In maart is de werving gestart voor Brugprogramma 11. Omdat tijd nodig is om het 
programma stevig te herzien, wordt in 2016 één nieuw Brugprogramma gestart, en wel 
in september.

Alle bijeenkomsten worden in de vorm en inhoudelijk kritisch geëvalueerd en aangepast. 
Zo wordt het bezoek aan Nd-project A2 Maastricht, in de vijfde bijeenkomst, ingeruild 
voor Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA).Ook ontwikkelen we een nieuwe bijeenkomst 
over veerkracht, omdat we zien dat deelnemers in toenemende mate te maken 
krijgen met een vorm van burn-out. De komst van dit nieuwe thema betekent dat de 
bijeenkomsten over ‘de markt’ en over ‘de omgeving’ worden samengevoegd.

programma intern opdrachtgeverschap
13 deelnemers: rws-ppo (3), g4 (3), rws (2), rws-gpo (1), rvb (1), ministerie bzk (1), 
ministerie v&j (1), ministerie fin (1)
In november 2015 is de tweede editie afgesloten, 15 maart 2016 was de startbijeenkomst 
van de volgende editie. De deelnemers werden die dag geïnformeerd over het Programma 
Intern Opdrachtgeverschap. Ook is onder de deelnemers een inventarisatieronde 
gehouden om inzicht te krijgen in wat er speelt in hun praktijk. 

leertraject professioneel opdrachtgeverschap hwbp
13 deelnemers: van diverse waterschappen en het programmabureau hwbp-2
Voor het HoogWaterBeschermingsProgramma faciliteert Neerlands diep een leertraject 
specifiek voor de intern opdrachtgevers van projecten die binnen het HWBP uitgevoerd 
worden. Zij werken bij een waterschap of hoogheemraadschap. De opzet van het 
programma is afgeleid van het reguliere Programma Intern Opdrachtgeverschap.

Op dinsdag 19 januari vond de vierde en afsluitende bijeenkomst plaats. Hans de Bruijn, 
hoogleraar aan de faculteit Bestuurskunde in Delft, was de gastspreker. Samen met 
acteur Mimoun Oaissa ging hij met de deelnemers aan de slag met framing. De middag 
is besteed aan de afronding van het leertraject, met als centrale vraag: ‘hoe verder met 
opdrachtgeverschap in jouw organisatie?’. De programmadirecteur HWBP, Richard 
Jorissen, besprak aan het eind van de dag met de deelnemers wat het leertraject ze 
heeft gebracht en welke verbeterpunten daaruit naar voren komen voor het HWBP.  
Het leertraject werd afgesloten met de uitreiking van de certificaten door Richard 
Jorissen.

In het eerste kwartaal van 2016 zijn de voorbereidingen getroffen voor de tweede editie 
van het leertraject professioneel opdrachtgeverschap HWBP. Inmiddels hebben zich 
twaalf deelnemers aangemeld.

terugkomdagen brugprogramma 5
Op dinsdag 15 maart organiseerde Brug 5 een terugkomdag met 13 van de 15 oud-
deelnemers. Er was volop gelegenheid om elkaar bij te praten over ontwikkelingen als 
projectmanager en persoon. Ook werd een presentatie gegeven over veiligheid in relatie 
tot eigen casuïstiek en ieders eigen rol daarin. Tot slot was er een informeel gedeelte met 
onder andere een rondleiding in het Trippenhuis.

Tijdens de terugkomdag werden opnames gemaakt voor een documentaire over 
leren in het Brugprogramma. Vijf deelnemers aan het Brugprogramma zijn met de 
camera gevolgd. Hoe leren deze deelnemers en hoe passen ze lessen toe in hun werk?  
De opnames voor deze documentaire lopen nog door.
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Interactieve 
teamreflectiebijeenkomsten 

evaluatiespiegel bij project a15 maasvlakte-vaanplein

Het project A15 Maasvlakte-Vaanplein (MaVa) heeft de afrondingsfase bereikt. Op ver-
zoek van de projectmanager worden, met behulp van de Projectspiegel van Neerlands 
diep, de geleerde lessen geformuleerd en onder meer via de spiegelteamdeelnemers 
overgedragen naar andere projecten.

Op 8 maart werd met het projectteam MaVa de zelfspiegel gemaakt en op 21 maart 
keken de leden van het spiegelteam in de keuken van MaVa, en is de collegaspiegel 
gemaakt. In april vindt de einddialoog plaats en worden de lessen geformuleerd.

Het spiegelteam bestaat uit mensen van de projecten Zuidasdok, A13/A16, SAA A6 
Almere, Blankenburgverbinding, openbaarvervoerterminal Utrecht en Rotterdamsebaan.

atelier online communicatie

Op 21 januari vond een Atelier online communicatie plaats op verzoek van het project 
Rotterdamsebaan in Den Haag. In twee uur tijd boog een groep van vijftien deelnemers 
zich over de vraag: ‘Hoe kan het project Rotterdamsebaan online communicatie nog 
effectiever inzetten en wat is daarvoor nodig?’. 

Vanuit een brainstorm en door zelf onderwerpen te kiezen, ontstonden drie thema’s die 
de projectmedewerkers ’s middags in kleinere groepjes verder uitdiepten:
1. Effectiviteit en onderzoek
2. Menselijkheid
3. Sociaal en interactief

Daaruit kwamen deze adviezen voort:
–  Vorm een community en geef die veel vrijheid
–  Bestuur de community vanaf de zijlijn, maar met een duidelijke visie
–  Richt de monitoring in en organiseer het beheer bij medewerkers
–  Onderzoek hoe je WhatsApp als klantenservicekanaal kunt inzetten
–  Breid de WhatsApp-groep voor het eigen team uit, betrek zowel OG als ON
–  Stel jezelf doelen op het gebied van social media.
–  Zorg voor een alledaagse benadering: laat ook de menselijke kant zien
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Netwerkbijeenkomsten: 
elkaar ontmoeten rond een thema 

groep anders samenwerken (gas)

De Groep Anders Samenwerken bestaat uit zeven projectmanagers van opdracht-
geverszijde, zoals RWS, ProRail, gemeente Amsterdam en hun counterparts van de 
kant van de aannemer. GAS komt al ruim twee jaar regelmatig bijeen om patronen 
en mechanismen in al dan niet succesvolle samenwerkingen grondig te onderzoeken, 
begrijpen en doorgronden. De leden zetten verschillende theoretische modellen met 
steeds andere invalshoeken in en maken soms gebruik van de kennis van een gast uit de 
wetenschap. 

Op 22 januari is in de groep de Marktvisie van Rijkswaterstaat besproken en gezocht is 
naar aansluiting met acties en discussies die het document oproept. Ook is besproken 
hoe de opgedane ervaringen en inzichten binnen GAS breder verspreid kunnen worden, 
onder andere door een tweede groep te starten.

neerlands diep-gang

Neerlands diepgang is de kring van projectmanagers en projectdirecteuren die 
hebben deelgenomen aan het Topprogramma van Neerlands diep (alumni) of die 
eindverantwoordelijk zijn of zijn geweest bij een project uit het netwerk. Op 10 februari 
vond de eerste bijeenkomst van 2016 plaats. De projectdirecteur die de bijeenkomst had 
geadopteerd, bracht deze vragen in:
–  Wat is de invloed van de cultuur in de buitenwereld op je project en dan met name de 

gemeente? 
–  Hoe ga je daar binnen je eigen organisatie mee om, bijvoorbeeld op organisatorisch 

vlak?

bovenop het onverwachte

De groep ‘Bovenop het onverwachte’ bestaat uit omgevingsmanagers van Nd-projecten 
en partner-omgevingsmanagers bij opdrachtnemers. Zij leggen met hun smartphone 
onverwachte gebeurtenissen in hun projectpraktijk vast op film. 

In het eerste kwartaal zijn nieuwe filmbeelden gemaakt en is gestart met de bewerking 
tot thematische korte films. De deelnemers zoeken nu een interessante omgeving om 
de films te presenteren en te bespreken met collega-omgevingsmanagers uit eigen en 
andere projecten.

taskforce internationale kennisuitwisseling

In Vinkeveen kwam op woensdag 13 januari de Taskforce internationale kennisuit-
wisseling bijeen. Na een uitwisseling van actuele ontwikkelingen werden met  
Trafikverket uit Zweden thema’s geïnventariseerd waarover in de komende jaren  
kennis en ervaringen worden uitgewisseld. De eerstvolgende uitwisseling in een  
wat uitgebreider gezelschap vindt plaats op 1 en 2 juni. Het onderwerp is The holistic 
approach of project management.

3
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teamevent: nd-fit voor 143 deelnemers uit 29 projectteams
Donderdag 28 januari was de dag van het jaarlijkse Teamevent van Neerlands diep.  
Nd-Fit werd beleefd door 143 deelnemers in 29 teams, 4 lunchworkshops, een 
plenaire lezing door voetbalscheidsrechter Björn Kuipers, tien parallelle workshops, 
een coolingdown en een borrel. Het was een middag vol beweging. Het Teamevent 
gaf diverse perspectieven op fit zijn voor je werk, van fysieke en spirituele fitheid,  
tot bijblijven in je vak en mentaal fit blijven.

Op het Teamevent in januari en op de Zomerborrel in augustus verwelkomen we  
het grootste deel van het netwerk. Naast de inhoud hebben beide activiteiten een 
belangrijke netwerkfunctie. Nd-Fit was het eerste Teamevent waarvoor zich behalve 
de bij Neerlands diep aangesloten projectteams ook alumni van de individuele 
leerprogramma’s zich met hun projectteam konden inschrijven. We zien dit als  
een opmaat naar meer activiteiten die alumni blijvend verbinden met Neerlands diep.

De reacties op Nd-Fit waren positief. Kuipers, die de stress van hem en zijn team  
bij voetbalwedstrijden naast het teamwerk van projecten zette, bleek enorm in-
spirerend. Voor meer dan 90% van de deelnemers was zijn bijdrage het hoogte-
punt van de middag. Het Teamevent was ook voor het team van Neerlands diep een  
teamgebeuren: iedereen was verantwoordelijk voor een deel van het programma,  
begeleidde een workshop en bracht mensen met elkaar in contact.

Het jaarlijkse teamevent stond in het teken van mentale en fysieke fitheid en werd afgesloten met een cooling-down.
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Teamprogramma’s 

Dit eerste kwartaal van 2016 werden er geen teamprogramma’s verzorgd.

4
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Onderzoek 

Onderlinge kennisuitwisseling over iv en ict in de rvt

De leden van Raad van Toezicht van Neerlands diep wisselden op woensdag 23 
maart onderling kennis uit over het strategisch belang van informatievoorziening en  
informatie- en communicatietechnologie (IV/ICT) in bouw- en infraprojecten.

Kern van de uitkomst van de bespreking is dat IV/ICT van iedereen is, omdat het een 
primair proces is. Projectmanagers moeten zo veel verstand hebben van de technologie 
dat ze het kunnen uitleggen aan opdrachtgevers en bestuurders. Daarvoor is nodig dat 
ze kennis hebben van het werk van ICT’ers. 

De leden van de Raad van Toezicht zijn het er unaniem over eens dat het ICT-programma 
dat Neerlands diep nu ontwikkelt verplichte kost zou moeten zijn voor alle alumni  
van de individuele programma’s. Daarbij is het belangrijk het programma te framen 
als ICT-impuls en het accent te leggen op de integratie van informatietechnologie in 
publieke bouw- en infraprojecten.
 

gideonsbende ict

De Gideonsbende ICT bestaat uit mensen vanuit de overheid en adviseurs. Om invulling 
te geven aan de kennis- en leeractiviteiten binnen het ICT-programma, doorgronden 
zij technologische ontwikkelingen die relevant zijn voor bouw- en infraprojecten en 
vertalen deze naar dilemma’s voor professionals en organisaties.  

De eerste bijeenkomst was op 16 maart bij RDM Makerspace in Rotterdam, waar inspiratie 
werd opgedaan rond thema’s als Internet of Things en robotica, en waar gewerkt werd 
aan de invulling van het ICT-leerprogramma dat start in juni.
 

ervaringen met d&c-contracten in projecten

Is het fijn en effectief werken voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer in de  
setting van een Design & Construct-contract? Met deze vraag hebben we enkele 
hoofdrolspelers in metro- en tramprojecten bezocht. Hun antwoorden hebben we 
geanonimiseerd en samengevat in een artikel dat we gebruiken in een kennistraject  
rond geïntegreerd werken.

5
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Communicatie  

nd fit

De eerste maand van 2016 stond volledig in het teken van Nd Fit, het jaarlijkse team- 
event van Neerlands diep. De video’s van trainers vooraf, de reportage, foto’s en 
video achteraf werden geproduceerd. Deze laatste video werd 391 keer bekeken.  
Ook verstuurden we voor Nd Fit diverse mailings vooraf om ieder projectteam van  
informatie en voorpret te voorzien.

cijfers 

In het eerste kwartaal van 2016 zijn er in totaal 21.071 pagina’s van de website bezocht. 
Dit kwartaal waren met name de interviews met manager Afsluitdijk Joost van de  
Beek en veiligheidsdeskundigen Robert Huisman en Peter Schoonderwoert van 
Spoorzone Delft populair.

social  

Het aantal volgers op Twitter of LinkedIn neemt natuurlijk niet meer zo snel toe als 
in het begin, maar iedere maand is het aantal volgers wel net een beetje meer dan  
de maand ervoor. Op Twitter hebben we nu meer dan 800 volgers en op LinkedIn  
hebben 672 mensen uit ons network zich bij onze groep aangesloten.

overige communicatie activiteiten in kwartaal 1 

Naast de artikelen voor Nd Fit zijn er 13 artikelen met interviews en achtergrond 
gepubliceerd op de website. Ook is Nd Nieuws 3 maal verschenen; in een nieuw jasje 
passend bij een nieuw jaar.

6

Joost van de Beek, projectmanager Afsluitdijk, stond in maart op de homepage van de site. Ons interview met hem werd goed gelezen. 

Foto : Jorrit ‘t Hoen
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Neerlands diep: dé organisatie voor leren, 
kennisdeling en ontwikkeling voor project- 
managers en projectmanagementteams 
van bouw- en infrastructuurprojecten van 
overheid en semi-overheid.

info@neerlandsdiep.nl
www.neerlandsdiep.nl

t 088 797 17 93

Colofon 

tekst
Programmamanagers, Maarten Reinking, Manon Raats

eindredactie 
Manon Raats


