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Kwartaalrapportage
Tweede kwartaal 2016

Dit is de tweede kwartaalrapportage van 2016, waarin je leest hoe het Neerlands diep 
verging in de maanden april, mei en juni. 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: 

topprogramma 2016 – 2017
14 deelnemers: prorail (4), rijkswaterstaat (4), rijksvastgoedbedrijf (2), 
waterschap (1), gemeente rotterdam (1), gemeente amsterdam (1),  
ministerie van defensie (1)
Iedere bijeenkomst van het Topprogramma kent een mix van inspiratie van buitenaf, 
kennis en ervaring delen binnen de groep en zelfreflectie. In april was de eerste 
bijeenkomst van het nieuwe Topprogramma. Zwaartepunt van deze bijeenkomst lag bij 
de future search. Er waren 10 gasten uit politiek, wetenschap, bestuur, en bedrijfsleven. 
Onder andere waren aanwezig de President van de rechtbank Amsterdam, de Wet-
houder innovatie en duurzaamheid van Eindhoven, een toekomstdenker, een IT-er en 
een filosoof. In kleine groepen werd de dialoog aangegaan over ontwikkelingen die 
om nieuw denken en handelen vragen van onze (project)directeuren. Vervolgens is de 
opbrengst van deze gesprekken door de deelnemers vertaald naar vraagstukken die in 
het Topprogramma zullen worden uitgewerkt.
In juni was de tweede bijeenkomst, met als thema persoonlijk leiderschap. Yvonne 
Burger, executive coach en Hoogleraar aan de VU (en samen met Alijd Bunge 
programmamanager van het Topprogramma) leidde dit thema in. Daarnaast was deze 
bijeenkomst Liesbeth Huyzer (Korpschef Politie Noord Holland) te gast en bracht  
Aalt Aalten via Aikido nieuwe inzichten over balans en veerkracht.

kernprogramma 2015 – 2017
deelnemers: prorail (2), rijkswaterstaat (5), rijksvastgoedbedrijf (5),  
grote gemeenten (2), waterschap (1), ns stations (1)
Centraal in de derde bijeenkomst voor deze lichting staat het effectief handelen van de 
projectmanager in vele vormen. Projectmanagers bewegen binnen de dynamiek en het 
spanningsveld tussen lijn en project, tussen managers en professionals, tussen externe 
samenwerkingsvormen en van het interne projectteam. Bij complexe vraagstukken waar 
projectmanagers voor staan is altijd sprake van samenhangende regelkringen met elk 
een eigen dynamiek, hoe kun je dit doorzien en er effectiever mee omgaan?
Tijdens de eerste dag van deze bijeenkomst start Prof. dr. Hans de Bruijn (TU Delft) 
zijn analyse vanuit de idee dat voor beleid, besluitvorming en uitvoering altijd taal 
nodig is. De taal (frames) is een bron van problemen maar biedt ook weer perspectief 
op oplossingen. De tweede dag draait om systeemdenken. Jaap Schaveling, hoogleraar 
Organisatiedynamiek en leiderschapsontwikkeling te Nyenrode, is te gast. Het doel 
van deze dag over Systeemdenken is om de interactie die tussen de actoren in en 
rond organisaties plaatsvindt en met name de patronen die daarbij onderkend kunnen 
worden te leren begrijpen. Dag 3 begint met gastspreker Marijke Dekkers. Deelnemers 
worden geconfronteerd met een van de belangrijkste stukken gereedschap van de 
leidinggevende: communicatie. 

De vierde bijeenkomst voor de deelnemers van het Kernprogramma 2015-2017 heeft 
als thema de kracht van culturen, culturele sensitiviteit, begrenzing en invloedssfeer 
van taalgebruik en communicatievormen, samenwerkingsrelaties en conflicten 
en vertrouwen. Op de eerste dag wordt onder leiding van Prof. Marcel Veenswijk  
(VU Amsterdam) gesproken over het ontwikkelen van culturele sensitiviteit door het 
herkennen en gebruiken van culturele aspecten van het project. Veenswijk brengt 
met gast Manon Raats een praktijkcasus in: ambities en kernwaarden bij het project  
Noord/Zuidlijn. In de avond laat Gidion Peters de deelnemers kennismaken met 
scrummen. Zij oefenen met onderdelen van het scrumproces in de eigen praktijk.
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De tweede dag van deze bijeenkomst wordt besteedt aan het thema script. Met als 
doel: meer zicht krijgen op vragen over je persoonlijke (levens)verhaal. Hoe past jouw 
verhaal bij het verhaal van je organisatie? En wat is het script van jouw organisatie? Ieder 
van ons heeft een eigen levensverhaal. Soms lijkt het alsof wij gestuurd worden door 
een onzichtbaar plan. Die rode draad heet je levensscript. Aan de hand van een paar 
oefeningen besteden we aandacht aan de ingrediënten van een ieders script.
Op dag 3 is Prof. dr. Sandra Schruijer te gast. Sandra kijkt vanuit een psychologisch 
perspectief naar conflicten en samenwerkingsrelaties.

kernprogramma 2014 – 2016
deelnemers: rijkswaterstaat (6), prorail (2), rijksvastgoedbedrijf (2),  
gemeente amsterdam (1), gemeente utrecht (1), 1 waterschap (1)
De achtste bijeenkomst voor de deelnemers aan Kernprogramma 2014-2016 staat in het 
teken van conflicten. Hoe kan ik ze vroegtijdig herkennen en voorkomen? We staan stil 
bij het belang van evaluaties en het leren van eerdere fouten. Tijdens deze bijeenkomst 
gaan we ook in op de integriteit van betrokken partijen en het herkennen van strategisch 
gedrag. Voor dat laatste is Prof. Mr. Ernst ten Heuvelhof te gast.

De deelnemers aan Kernprogramma 2014-2016 hebben in april en mei twee clinics gehad; 
een clinic met de eindopgave als onderwerp en een clinic over framing en presenteren.

alumnibijeenkomsten
In dit kwartaal was er een alumnibijeenkomst voor Kernprogramma 2012-2014 met 
als onderwerp omgaan met het onverwachte met als gast Wim Leendertse. Ook voor 
Kernprogramma 2013-2015 was er een alumnibijeenkomst. Het onderwerp was fast and 
slow thinking onder leiding van Huibert de Man.

brugprogramma‘s

brug 8
16 deelnemers: rijkswaterstaat (5), prorail (2), gemeente amsterdam (1), 
gemeente rotterdam (2), rijksvastgoedbedrijf (3), nhwbp/waterschap (3).

21 april ontvingen alle deelnemers hun certificaat in het Paushuize te Utrecht.  
De deelnemers hadden een mooie middag georganiseerd met als thema de rode 
draad in hun programma. Zoals ze het zelf verwoorden “De werkelijkheid achter de 
werkelijkheid”. Voor de aanwezige leidinggevenden en assessoren was er een workshop 
van de School voor Humanistiek en een rondleiding met betrekking tot dit thema door 
de conservator van Paushuize.

Certificaatuitreiking met deelnemers 

en betrokkenen bij brugprogramma 8

Foto: Jorrit ’t Hoen
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brug 9
13 deelnemers: rijkswaterstaat (4), prorail (2), rijksvastgoedbedrijf (2), 
ministerie van ienm (1), gemeente rotterdam (2), gemeente utrecht (2). 
Deze groep kende helaas om uiteenlopende redenen 3 afvallers. Er blijven 13 deelnemers 
over. 23 en 24 mei vond de vijfde bijeenkomst plaats: Regie naar de Markt. Locatie was 
voor de laatste keer Maastricht en het project A2 daar. De A2 wordt in december door 
Koning Willem Alexander geopend, dus vanaf Brug 10 gaan we op zoek naar een ander 
groot en complex project.De eerste dag is gestart met introducties over ontwikkelingen 
in de markt door Hennes de Ridder en Wim Leendertse. Daarna gingen de deelnemers 
met elkaar in debat aan de hand van door hen zelf geformuleerde stellingen. Hennes en 
Wim reageerden daar dan weer op. In de middag bracht de groep een projectbezoek 
aan de A2 en daarna gingen de deelnemers in gesprek Leo Kuepers, contractmanager 
bij Rijkswaterstaat, Bart Grote van aannemer Avenue A2 en Jos van Kruisbergen 
(omgevingsmanagement).
De tweede dag begon met het delen van elkaars leerervaringen tot nu toe en werd verder 
ingevuld door het oefenen van gesprekvaardigheden met acteurs.

brug 10
16 deelnemers: rijkswaterstaat (5), waterschap hollandse delta (1), gemeente 
rotterdam (2), gemeente amsterdam (2), prorail (3), ministerie van i&m (1) en 
provincie noord holland (1), rijksvastgoedbedrijf (1).

25 en 26 april had Brug 10 in de Hoorneboeg  te Hilversum de derde bijeenkomst  
“regie over je team”.  Eerst aan de slag met de invloed van je eigen overtuigingen op 
het gedrag naar anderen. Daarna naar je eigen praktijk om te zien hoe je effectief kunt 
interveniëren in je team. Tussendoor trommelen op Afrikaanse trommels om de zinnen 
te verzetten en in de avond weer met elkaar aan de slag over de eigen reflecties.
De tweede dag gestart met de vijf frustraties van teamwork van Lencioni, om deze 
vervolgens te vertalen naar de eigen teams. ’s Middags in de weer met schapen om 
spelenderwijs je eigen leiderschapsstijl te leren herkennen en te ervaren of datgene wat 
je denkt ook klopt bij wat je doet. 

16 juni: Try-out Veerkracht
De tussentijdse regiedag is voor Brug 10 geïntegreerd met de zesde bijeenkomst. 
Zodoende konden we deze dag benutten om een deel van de te ontwikkelen bijeenkomst 
Veerkracht uit te proberen. Belangrijkste deel van de dag werd ingevuld door Shirine 
Moerkerken. Thema’s die aan de orde kwamen: Zorg dat je jezelf kent en weet waar 
je je laat verleiden? Contracteren: “hoe kan ik bij het aannemen van een opdracht 
mijn condities zodanig creëren dat ik in mijn kracht blijf ben energie blijf houden?”  
“Hoe organiseer ik mijn sociale steun”? De middag werd afgesloten met Pieter Hilhorst, 
oud wethouder van Amsterdam. Die vertelde hoe hij is omgegaan met verlies van zijn 
eigen ambities en hoe veerkracht hem heeft geholpen een nieuwe start te maken.  
Al met al een geslaagde try-out. Dit deel gaan we zeker opnemen in dit nieuwe onderdeel 
van het Brugprogramma.

In juni is een start gemaakt met de eerste tussentijdse Proevegesprekken.

brug 11
Het aantal benodigde deelnemers voor Brug 11, die in september van start gaat is 
ruimschoots gehaald. Een aantal potentiële deelnemers zijn doorgeschoven naar  
Brug 12.
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alumnibijeenkomsten

brug 8
7 juni was er een alumnibijeenkomst van Brug 8 die overigens net pas hun certificaat 
hebben ontvangen. Deze dag was een uitvloeisel van de bijeenkomst Regie naar de Markt. 
Wim Leendertse was met zijn promotieonderzoek buiten het programma gevallen en de 
deelnemers wilden graag alsnog met hem in gesprek over publiek private samenwerking.  
Dat gebeurde op uitnodiging van het Rijksvastgoedbedrijf in de penitentiaire inrichting 
Veenhuizen. Door een oud-deelnemer van het eerste Brugprogramma daar ook nog een 
rondleiding en presentatie ontvangen.

brug 6
14 en 15 april heeft Brug 6 een eigen tweedaagse in een familieboerderij in Twente 
georganiseerd. Daarbij waren 13 van de oorspronkelijke 16 deelnemers aanwezig.  
Deze dagen stonden in het teken van het “wenkend perspectief”, oftewel elkaars ambities 
en carrièrestappen. Onder begeleiding van “Backstory” zijn de alumni in een behoorlijk 
vol programma de hele dag met elkaar aan de slag gegaan. De dag werd afgesloten met 
Aikido. De tweede dag was er meer tijd voor elkaars persoonlijke belevenissen.

brug 4
24 juni was er een alumnibijeenkomst voor Brug 4. Deze bestond uit een masterclass 
‘dynamiek in groepen’ van Motion Consult, kijkend door een systeembril. Daarna was 
er  een rondleiding in het Operationeel Controle Centrum Rail (OCCR). De dag werd 
afgesloten met een barbecue bij één van de deelnemers thuis.

aanpassing programma
In 2016 start er een Brugprogramma minder in verband met aanpassing en actualisering 
van het programma. Deze aanpassing is vrijwel gereed.
 
Er is een module toegevoegd: “In balans, hoe behoud ik mijn veerkracht”, de tussentijdse 
regiedag is uitgebreid naar twee dagen, waarbij ook de Management Drives prominent 
een plek gaan krijgen. Verder zijn alle onderdelen kritisch onder de loep genomen, 
aangescherpt of vervangen door andere. Bij Brugprogramma 11 zal de nieuwe opzet al 
worden toegepast.

programma intern opdrachtgeverschap
12 deelnemers: rijkswaterstaat (5), rijksvastgoedbedrijf (1), gemeenten (1), 
ministerie van binnenlandse zaken (2), ministerie van veiligheid en justitie (1), 
ministerie van financiën (1)
In maart is de 3e editie van dit programma van start gegaan in de vorm van een 
startbijeenkomst. 25 & 26 april was de eerste meer inhoudelijke bijeenkomst. De eerste 
dag heeft iedere deelnemer een ‘gemene kwestie’ uit zijn eigen opdrachtgeverspraktijk 
gekozen. In de loop van het leerprogramma worden, aan de hand van theorie-U, 
deze kwesties uitgewerkt en verkend. Dit doen we in het steeds terugkerende 
programmaonderdeel ‘Action learning’.
De tweede dag was Jaap Schaveling te gast. Schaveling is een ervaren wetenschapper, 
docent, organisatiecoach en manager in verschillende organisaties. Hij is sinds 1997 
verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Op dit moment als associate professor 
Organisational Dynamics & Leadership Development en Director Modular MBA 
programs. Zijn bijdrage betrof het onderwerp “Systeemdenken”. Ter voorbereiding 
hebben we de dag ervoor de theorie van Daniël Kahneman over de werking van ons 
brein behandeld (Thinking: Fast and slow).
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23 juni was de tweede bijeenkomst. Hans de Bruijn, hoogleraar aan de faculteit 
Bestuurskunde in Delft was de gastspreker. Samen met een actrice ging hij met de 
deelnemers aan de slag rond het onderwerp Framing. De deelnemers hebben in 
onderlinge interactie hun kwesties verder verkend.
 

kick off pilot ict leerprogramma
Op 21 juni gaf Maarten Reinking het startschot voor de pilot van het nieuwe  
ICT Leerprogramma van Neerlands diep. 10 projectmanagers onderzoeken in  
3 modules van 1,5 dag de betekenis en consequenties van ICT en nieuwe technologieën 
op projectmanagement. De toenemende invloed van ICT verandert de dynamiek bij  
het uitvoeren van projecten. Dit doet een beroep op het vakmanschap van de 
projectmanager die onder andere gevraagd wordt de juiste keuzes te maken tussen 
vergaande standaardisatie of maatwerk, systemisch te kijken naar de inpassing van het 
resultaat van zijn of haar project, in de ontwerpfase in te spelen op ontwikkelingen 
als smart mobility en flexibel om te gaan met aanpassingen. De deelnemers zijn  
allen alumni van brug, kern of top programma en werkzaam bij RWS, ProRail en 
Gemeente Den Haag. Perry van der Weijden (CIO RWS) is intellectueel sponsor van  
het nieuwe leerprogramma. In het najaar is de kick-off van de tweede groep 
projectmanagers gepland.
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Interactieve 
teamreflectiebijeenkomsten 

strategische sessies voor herijking reviews hwbp (21 april resp. 17 juni)
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma heeft een pool van reviewers. Dit zijn 
opdrachtgevers en managers van verschillende projecten binnen het programma, die 
projectteams, voorafgaande aan de toets van de subsidieaanvraag, collegiaal reviewen. 
Gebleken is dat onder de reviewers verschillende beelden leven over het doel van de 
reviews, hetgeen ten koste gaat van de effectiviteit. Neerlands diep werd gevraagd om 
twee strategische sessies te begeleiden, waarvan één met de programmadirectie en 
teamleiders van HWBP, om doel en werkwijze van de reviews te herijken. Belangrijkste 
uitkomst van deze sessies was dat de reviews vooral gezien worden als middel om van 
elkaar te leren, waarbij het niet alleen draait om de vraag of de plannen op orde zijn, 
maar ook of het projectteam gesteld staat voor de voorliggende opgave.

opmerkzaamheidsspiegel rotterdamsebaan (23 juni)
Op 23 juni 2016 vond in Den Haag een opmerkzaamheidsspiegel plaats rond het project 
Rotterdamsebaan. Deelnemers waren de leden van het technische team van het project 
en een aantal medewerkers van het Ingenieursbureau Den Haag, waarvan een aantal 
in meer of mindere mate werken in opdracht van het team van de Rotterdamsebaan. 
Daarnaast namen drie projectmanagers uit het netwerk van Neerlands diep deel in 
de rol van reflector. Doel van de bijeenkomst was om te reflecteren op de onderlinge 
samenwerking vanuit de vijf principes van opmerkzaamheid. De opmerkzaam- 
heidsspiegel draagt bij aan het vergroten van het bewustzijn van en het 
handelingsrepertoire voor anticiperen op en indammen van onverwachte situaties, die 
niet waren voorzien in de risicodatabase.
 

online atelier over online communicatie van de rotterdamsebaan
Op 21 juni vond het eerste online atelier met de Rotterdamsebaan plaats over online 
communicatie. Het was een online follow-up van het eerste (live) atelier op 21 januari 
jl. Er waren in totaal 9 mensen vanuit verschillende projecten online om gedurende een 
uur met elkaar ideeën uit te wisselen.
Op 21 januari tijdens het live-atelier is een aantal aanbevelingen geformuleerd. In de 
daarop volgende maanden hebben de communicatiemedewerkers van het project 
prioriteiten gesteld en keuzes gemaakt. Tijdens de online ontmoeting op 21 juni 
presenteerden zij de resultaten van het afgelopen half jaar. De gebruikte applicatie was 
ook voor ons nieuw: Zoom. Zoom maakt het mogelijk om met meer mensen tegelijk in 
beeld te zijn en mee te kijken op het beeldscherm van één van de deelnemers.
Op 8 november 2016 vind de tweede en laatste follow-up plaats.

evaluatiespiegel bij project a15 maasvlakte-vaanplein
Het project A15 Maasvlakte-Vaanplein (MaVa) heeft de afrondingsfase bereikt.  
Op verzoek van de projectmanager worden, met behulp van de Neerlands diep 
projectspiegel, de geleerde lessen geformuleerd en onder meer via de deelnemers aan 
het spiegelteam overgedragen naar andere projecten.
In het eerste kwartaal van dit jaar zijn de zelfspiegel (het projectteam) gemaakt en 
de collegaspiegel (het spiegelteam) gemaakt. In april zijn in de einddialoog de lessen 
geformuleerd. Daarbij is expliciet gekeken welke lessen in de in het spiegelteam 
vertegenwoordigde projecten toegepast (kunnen) worden. Het spiegelteam bestond 
uit mensen van de projecten ZuidasDok,  A13/A16, SAA A6 Almere, Blankenburg- 
verbinding, OV-terminal Utrecht en Rotterdamsebaan.
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Netwerkbijeenkomsten: 
elkaar ontmoeten rond een thema 

café college integrale veiligheid
ProRail benadert veiligheid anders dan Rijkswaterstaat en een aannemer benadert het 
anders dan een gemeente. Veiligheidsdeskundigen Robert Huisman (ProRail) en Peter 
Schoonderwoert (Gemeente Delft) van het project Spoorzone Delft vertelden tijdens 
het Café College op 31 mei hoe zij omgaan met Integrale Veiligheid. Veiligheid is van 
iedereen. Zij letten niet alleen op de veiligheid van de bouwers, maar ook op die van de 
gebruiker. En denken aan de mensen die straks een bouwwerk moeten onderhouden. 
In de discussie waren er bijdragen van het hoofd Veiligheid Marcel Hendriks Boers 
van ProRail en zijn counterpart René Sewuster van Rijkswaterstaat Grote Projecten en 
Onderhoud (GPO). De basis is op orde. De kunst is om de verschillende werelden bij 
elkaar te brengen. Verdere winst zit in het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn en 
het gedrag in de dagelijkse praktijk. En in een goede samenwerking op veiligheidsgebied 
met opdrachtnemers en andere overheidspartijen.

neerlands diep-gang
Neerlands-diep-gang is de kring van projectmanagers en projectdirecteuren die 
hebben deelgenomen aan het Topprogramma van Neerlands diep (alumni) en/of 
eindverantwoordelijke zijn of zijn geweest van een bij Neerlands diep aangesloten 
project.
Op 1 juni vond de tweede bijeenkomst van 2016 plaats. Centraal gespreksthema was de 
´aannemerspiramide´ met Jaap Balkenende als gastheer.

3

Deelnemers in gesprek 

tijdens het Café College in mei 

Foto: Jorrit ’t Hoen
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groep anders samenwerken (gas)
De Groep Anders Samenwerken bestaat uit 7 projectmanagers van verschillende 
opdrachtgevende organisaties (Rijkswaterstaat, ProRail, gemeente Amsterdam) en hun 
(soms voormalige) counterparts van de kant van de aannemer. Deze groep komt al ruim 
twee jaar regelmatig bijeen om diepgravend onderliggende patronen en mechanismen 
in al dan niet succesvolle samenwerkingen te onderzoeken en trachten te doorgronden 
en te begrijpen. Hierbij gebruiken we vanuit verschillende theoretische modellen steeds 
andere invalshoeken, soms door een gast uit de wetenschappelijke wereld uit te nodigen. 
De groep is op 22 april weer bij elkaar geweest. 

Er wordt een tweede groep opgestart. Daarvoor zijn 7 duo’s (projectmanager/
contractmanager opdrachtgever & projectmanager opdrachtnemer) geselecteerd en 
benaderd. In de zomer worden met deze duo´s startgesprekken gehouden. Naar ver-
wachting komt de 2e groep in oktober voor het eerst bij elkaar.

webinar: duurzaam samenwerken vanuit de marktvisie
De Marktvisie, opgesteld door marktpartijen, kennisinstituten en opdrachtgevers, 
is gericht op samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers en betere  
resultaten voor alle betrokken partijen. In het webinar op 21 juni ging het over het 
werkend maken van de Marktvisie. Aline Arends, Manager Implementatie Marktvisie 
bij Rijkswaterstaat, en Joris van Papenrecht van BAM gingen tijdens het webinar in  
op wat de Marktvisie inhoudt, waar aspecten van de visie al in praktijk worden gebracht 
in projecten en tips om ermee aan de slag te gaan in je eigen project. Er deden ongeveer 
40 mensen online mee.
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Teamprogramma’s 

programma teamleren
Er is een begin gemaakt met de organisatie en ontwikkeling van teamleerprogramma 
voor projectteams. Aan dit programma gaan projectteams in hun geheel deelnemen.  
Dat is dus een andere opzet dan de individuele leerprogramma´s van Neerlands diep. 
Het is de bedoeling dat kennis en ervaringen tussen de deelnemende teams. 
In het tweede kwartaal zijn er drie teams benaderd voor deelname. Ze hebben alle drie 
toegezegd en zich aan deelname gecommitteerd. Het gaat om het projectmanagement 
team van het project ”de Rotterdamse baan” van de gemeente Den Haag, het 
projectmanagement team van project “De knoop” van het Rijksvastgoedbedrijf en 
het projectmanagement team A6 Almere, onderdeel van het programma SAA van 
Rijkswaterstaat. Het eerste seminar zal in oktober worden gehouden.

leertraject professioneel opdrachtgeverschap hwbp
14 deelnemers (afkomstig van verschillende waterschappen, 
het programma bureau hwbp en 1 rws)
Voor het HoogWaterBeschermingsProgramma faciliteert Nd een leertraject 
specifiek voor de intern opdrachtgevers van de in het HWBP uit te voeren projecten.  
Deze mensen zijn werkzaam bij een waterschap of hoogheemraadschap. De opzet van 
het programma is afgeleid van het reguliere Programma Intern Opdrachtgeverschap. 
Vorig jaar is dit leerprogramma voor het eerst uitgevoerd. Dit jaar is de 2e editie.  
Die ging van start op 14 juni. De aftrap is gedaan door Richard Jorissen, programma 
directeur HWBP.
Deze eerste bijeenkomst stond in het teken van kennis maken en informatie over elkaars 
opdrachtgeverspraktijk en organisatie uitwisselen. Theorie-U en de theorie van Daniël 
Kahneman over de werking van ons brein (Thinking: Fast and slow) is behandeld.

4
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Onderzoek 

startbijeenkomst reflectiegroep project-lijn (27 juni)
Binnen de programma’s van Neerlands diep en de gesprekken die gevoerd worden 
in het netwerk, komt de dynamiek in de relatie tussen het projectteam en de eigen 
lijnorganisatie vaak aan de orde. Er lijkt een voortdurende (en soms toenemende) 
spanning te bestaan in deze relatie, die de projectresultaten niet ten goede komen, terwijl 
een open dialoog hierover tussen betrokkenen vaak ontbreekt. Daarom is Neerlands 
diep een reflectiegroep gestart over de samenwerking tussen project- en lijnorganisatie, 
aanvankelijk door het bijeen brengen van een aantal alumni van het kernprogramma, die 
dit thema hebben onderzocht in het kader van hun eindopgave. Tijdens de dialoog werd 
al vrij snel duidelijk dat de “lijn” meerdere gezichten heeft en ook dat de deelnemers 
vertegenwoordigers van de lijn graag bij de dialoog willen betrekken. Dit initiatief sluit 
aan bij de ambitie van Neerlands diep om “derden” (in dit geval de vertegenwoordigers 
van de lijnorganisatie) deelgenoot te maken van het leer- en ontwikkelproces van de 
projectmanagers (holistisch leren).
 

kennisuitwisseling met trafikverket (1 en 2 juni)
In de Task Force kennisuitwisseling met Trafikverket was in januari afgesproken  
2 keer per jaar een gezamenlijke sessie te organiseren. De eerste sessie vond plaats op 
1 en 2 juni jl. Centraal stond het thema: the holistic approach of project management.  
In een aantal interactieve rondes zijn de deelnemers onder meer aan de slag gegaan 
met: het creëren van een gemeenschappelijke betekenis van de holistische benadering 
in relatie tot de (traditioneel) meer reductionistische werkwijze, het aan de hand van 
praktijkverhalen onderzoeken van (disfunctionele) patronen in de samenwerking binnen 
verschillende sociale subsystemen en het verkennen van mogelijkheden vanuit de vijf 
principes van opmerkzaamheid om dergelijke patronen te beïnvloeden of te doorbreken. 
De deelnemers kwamen tot het inzicht dat alle geïdentificeerde patronen in meer of 
mindere mate met elkaar verbonden zijn. Vanuit de holistische benadering betekent 
dit dat een kleine verandering in de eigen houding of gedrag het gehele “systeem” in 
beweging kan zetten.

5

Interactie tijdens de tweedaagse 

bijeenkomst met Trafikverket (Zweden)
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Communicatie  

In het tweede kwartaal van 2016 is het activiteiten-programma van Neerlands diep 
gevisualiseerd in een aantrekkelijke poster. Zo laten we op een overzichtelijke manier 
zien wat Neerlands diep allemaal te bieden heeft. De poster wordt verspreid naar onder 
meer projectmanagers en HR-afdelingen.

Naast dit nieuwe product kwamen ook vertrouwde producten tot stand. We verspreidden 
in april, mei en juni Nd Nieuws aan meer dan 2000 mailadressen. De inhoud van Nd 
Nieuws bestond grotendeels uit artikelen die ook op de site verschenen. In het tweede 
kwartaal hadden we interviews met Peter Dijk van de Noord/Zuidlijn, Richard Jorissen 
van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Marie Claire Horden van station Breda 
op de homepage staan. Drie interviews van de in totaal 15 artikelen die op de site 
verschenen in dit kwartaal.

Naast Nd Nieuws zijn er dit kwartaal 8 mailings verstuurd. Onder meer voor het webinar 
over de Marktvisie en voor de inventarisatie onder alumni voor de inhoud van het 
alumniprogramma.

In het tweede kwartaal werd bekend dat het communicatieteam van Neerlands diep 
afscheid gaat nemen. Een vacaturetekst is geschreven, online gezet en de sollicitatie-
procedure is op gang gebracht. Neerlands diep gaat verder met één communicatie-
adviseur.

6

Hou jezelf scherp… 
daarom onze individuele programma’s

Ook behoefte jezelf scherp te houden en ervaringen te delen met collega’s uit de praktijk? 
Wij bieden verdieping tijdens de individuele programma’s voor projectmanagers en 
opdrachtgevers uit grote bouw- en infrastructuurprojecten bij overheidsorganisaties. 
In kleine groepen van maximaal 16 personen zoeken wij de verbinding met jouw 
dagelijkse werkzaamheden en bieden wij programma’s voor medior-, senior- en 
topniveau.

topprogramma
In het ‘executive programma’ van Neerlands diep re�ecteren project-, programma- 
en lijndirecteuren op hun leiderschap in de context van publieke bouw- en 
infraprojecten.

kernprogramma
Senior projectmanagers die meer dan tien jaar ervaring hebben leren meervoudig te kijken naar 
complexe projecten en hun rol hierin.

brugprogramma
Het Brugprogramma geeft de deelnemer (5 tot 7 jaar ervaring) meer zicht op de eigen rol en positie 
en verbreedt de blik op het vak projectmanagement.

programma intern opdrachtgeverschap
Gaat in op de rol van de interne opdrachtgever in het samenspel met projecten, bestuur en politiek.

ict impuls
Centrale vraag van dit programma: Hoe kunnen wij het vak projectmanagement opnieuw uitvinden 
met ICT bovenaan de agenda?

alumniprogramma
Vervolgmodules en -programma's rond speci¦eke onderwerpen en thema's exclusief voor alumni.

Wie goed doet, goed ontmoet… 
onze netwerkbijeenkomsten

Kennis en ervaringen deel je met vakgenoten. Hoe gaat een collega met een bepaalde 
situatie om? Wat weet jij, dat zij (nog ) niet weten?  Welke kennis heeft Neerlands diep 
beschikbaar voor mij? Interessante vraagstukken én collega’s komen voorbij tijdens onze 
netwerkbijeenkomsten. Grote en kleine evenementen met een actueel thema. Op uitnodiging 
of middels inschrijving. Verrijk je kennis en deel mee…

café college
Inhoudelijke bijeenkomst over een actueel thema waarin we wetenschap en projectpraktijk 

met elkaar verbinden.

neerlands diepgang
Bijeenkomst van projectdirecteuren en projectmanagers rondom een actueel vraagstuk of dilemma van één van de leden.

alumnibijeenkomst
Terugkomdagen op eigen initiatief van oud-deelnemers van de individuele programma’s.

webinar
Interactieve online bijeenkomst (workshop, interview of andere vorm van kennisoverdracht).

reflectiegroep
Re�ectieve dialoog tussen samenwerkingspartners in projecten als gezamenlijke zoektocht naar onderliggende patronen
en mechanismen die de samenwerking al dan niet tot een succes kunnen maken.

zomerborrel
Licht inhoudelijke bijeenkomst waarin een project of actueel thema centraal staat en waarmee we het academisch jaar 
aftrappen.

Eén voor allen, samen voor één… 
daarvoor onze teamprogramma’s

Neerlands diep stelt projectmanagementteams in staat zelf een leerprogramma te ontwikkelen dat is toegespitst op thema’s uit de dagelijkse praktijk. 
Kennis delen is kennis vermenigvuldigen! In interactie met collega’s en andere teams worden de thema’s uitgediept en in speci¦eke modules 
uitgewerkt. Bij alle teamprogramm’sa leveren we maatwerk, passend bij de situatie van het team. De volgende thema’s zijn daarvoor beschikbaar:

praktijk van de macht
Programma waarin deelnemers inzicht krijgen in de dynamiek van het politieke proces en hoe je daarmee om kunt gaan.

omgaan met het onverwachte
Omgaan met het Onverwachte biedt projectteams de gelegenheid om op verschillende manieren te werken aan hun eigen opmerkzaamheid.

collectieve veerkracht 
Werken aan het vermogen om, individueel en als team, constructief en �exibel om te gaan met spanning en tegenslag.

asset op orde
Een leertraject waarin expliciet samenwerken aan de beheerste oplevering centraal staat.

managen van ict-component van bouw- en infraprojecten
Centraal staat het leren begrijpen en doorgronden van de dynamiek van ICT in praktijksituaties.

Ons project is slechts één van vele… 
daarom onze interactieve re�ectiebijeenkomsten voor teams

Kennis maken met jezelf of je dagelijkse manier van handelen? Neerlands diep ontwikkelt events waarbij zelfre�ectie en inzicht geven vooropstaan. 
Projectmanagementteams worden vaak geleefd door de waan van de dag. Daarom bieden wij de mogelijkheid om uit deze waan te stappen en je te
laten inspireren door collega’s en teams uit het netwerk van Neerlands diep. Zonder zelfre�ectie geen verandering of verbetering. Laat je inspireren.

teamevent
Jaarlijks netwerkevent rond een inhoudelijk thema, waarbij projectmanagementteams in wisselende verbanden met elkaar kennis en ervaringen uitwisselen.

spiegel
Collegiale re�ectie op het functioneren van een projectmanagementteam, waarin het zelfbeeld wordt vergeleken met een meervoudige blik van buiten.

atelier
Collegiaal advies of collegiale toetsing door ervaringsdeskundigen uit het netwerk van een door een projectmanagementteam aangedragen vraagstuk.

programma teamleren
Meerdaagse interactie tussen twee of drie projectteams waarin vraagstukken uit de dagelijkse praktijk en daaraan gerelateerde thema's centraal staan.

Verdiep, verrijk en vernieuw jezelf
 Meer weten over ons activiteitenprogramma? neerlandsdiep.nl of 088 797 17 93
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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, Janine van Oosten

eindredactie 
Janine van Oosten


