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Kwartaalrapportage
Derde kwartaal 2016

Dit is de derde kwartaalrapportage van 2016, waarin je leest hoe het Neerlands diep 
verging in de maanden juli, augustus en september.

Elke kwartaalrapportage geeft inzicht in de besteding van het budget van Neerlands diep. 
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
13 deelnemers: prorail (4), rijkswaterstaat (3), rijksvastgoedbedrijf (2), 
waterschap (1), gemeente rotterdam (1), gemeente amsterdam (1),  
ministerie van defensie (1)
Op 29 en 30 september was er weer een bijeenkomst van het Topprogramma, het 
programma voor project- en programmadirecteuren en lijndirecteuren project-
management. Bij de start van deze bijeenkomst namen we afscheid van een deelnemer 
die vanwege een nieuwe werkgever stopt met het Topprogramma. Na te hebben 
stilgestaan bij diverse ontwikkelingen van de deelnemers verdiepten we ons in het 
thema Vakmatig leiderschap. Hoe zorg je dat de hele opgave op tafel ligt en niemand op 
de tribune blijft? Met Oscar David bekeken we dit thema vanuit het perspectief macht, 
met organisatieopstellingen. Geert Teisman (hoogleraar bestuurskunde Rotterdam) gaf 
ons inzicht in de ambidextrie van samenwerken; het vermogen van organisaties om zich 
tegelijkertijd te richten op exploitatie en exploratie. Riek Bakker, stedenbouwkundige, 
gaf met haar enorme hands-on ervaring een concrete invulling aan de wetenschappelijke 
beschouwing van Teisman. Haar verhaal vatten we samen in “De leiderschapsprincipes 
van Riek”.

kernprogramma
De bijeenkomsten van het Kernprogramma zijn opgebouwd rond vijf kerngebieden; 
projectmanagement, procesmanagement, leiding geven aan je team, politiek & bestuur 
en persoonlijke effectiviteit. Het Kernprogramma is opgebouwd rond High Impact leren. 
De projectmanager onderzoekt en begrijpt de aangeboden theorieën en modellen en 
ontwikkelt een handelingsalternatief voor de eigen praktijk.

kernprogramma 2014 – 2016
13 deelnemers: prorail (2), rijkswaterstaat (6), rijksvastgoedbedrijf (2), 
gemeente amsterdam (1), gemeente utrecht (1), waterschap (1)
De eerste dag stond in het teken van het gesprek met de markt samen met dertien 
opdrachtnemers. We waren gestart met een pitch van Edwin Lokkerbol, directeur 
vereniging Waterbouwers en lid kernteam Markvisie. Daarna volgde een Spiegelgesprek 
met opdrachtnemers onder leiding van twee gespreksleiders. De ideeën zijn vervolgens 
nader uitgewerkt in groepjes en meegegeven aan Aline Arends (Rijkswaterstaat) en 
Rogier Mol (Rijksvastgoedbedrijf ). Prof. André Dorée maakte een synthese van de dag 
waarin hij een onderscheidt maakt in de persoon, professional en functionaris. Deze 
synthese is terug te lezen op onze website.
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‘Aangezien practise in een complexe 
wereld sterk tijd- en plaatsgebonden is,  

spreek ik niet meer van best practise, 
maar van inspiring practise.’

Geert Teisman

‘Mij heeft het wel weer een beter beeld 
van het aanbestedingsproces opgeleverd 

en hoe de aannemer dat ervaart.’ 
Deelnemer Kernprogramma 2014-2016

Professor André Dorée 

Foto: Jorrit ’t Hoen
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De tweede dag gingen we aan de slag met verborgen besturingsmechanismes, inzicht in 
de onderstroom van organisaties en de eigen rol daarin onder leiding van dr. Jürg Tholke. 
We werken met eigen casussen als focus, waarin we door middel van rollenspelen, 
sociogrammen en dialoog/reflectie in kleine groepen verder zijn gegaan: ‘Waar zit ik 
regelmatig vast? Welke terugkomende thema’s spelen? Waar ontstaan spanningen/
wrijving? Waar is het stroperig? Wat verbaast me regelmatig? Waar heb ik weinig inzicht 
in wat er echt speelt?’ 

Tijdens de derde dag gingen we aan de slag met Arjan van der Laan en Hans Heijda met 
de thema’s: samenwerking binnen een voetbalteam, leiderschap en samenwerking en 
analyse van het eigen team. Centraal stond: welke interventie is nodig en welk gedrag 
moet/wil ik als leidinggevende laten zien?

kernprogramma 2015 – 2017
16 deelnemers: prorail (2), rijkswaterstaat (5), rijksvastgoedbedrijf (5), 
grote gemeenten (2), waterschap (1), ns stations (1)
Op 14, 15 en 16 september was alweer de vijfde seminar voor het Kernprogramma 
2015-2017. In het curriculum van het kernprogramma is aangegeven dat, in het tweede 
studiejaar, een werkstuk gemaakt wordt. Het trajectwerkstuk ‘De Opgave’ begint met 
de toelichting in seminar 4 rond een (gemene) kwestie. In dit seminar gaan we met de 
kwesties aan de slag. Daarna wordt het traject in de opeenvolgende seminars in fasen 
uitgevoerd en begeleid. Voor de eerste dag was het thema: van seeing naar sensing, het 
begin van de U-bocht. Er was een selectie en keuze van de kwestie voor ‘De Opgave’, 
aandacht voor beeldvorming en hebben de U bocht ervaren door onder andere een 
oefening met quick fixes. 

Dag twee stond in het teken van opdrachtgeverschap, dit is een co-creatie met drie 
deelnemers. Drie opdrachtgevers waren in de ochtend onze gast: Hans Ruijter 
(Rijkswaterstaat), Martin Hoenderkamp (Rijkswaterstaat), Jean-Paul Rocour (gemeente 
Amsterdam). Doel was enerzijds meer inzicht te krijgen in wat een opdrachtgever vraagt 
en drijft.Anderzijds zou het ons projectmanagers kennis en inzicht moeten geven in wat 
wij van een opdrachtgever wel en niet mogen en kunnen verwachten. Ook zouden wij op 
basis van de gevoerde dialoog beter in staat moeten zijn om binnen onze organisatie het 
gesprek te voeren over de wijze van invulling van het opdrachtgeverschap. De middag 
hebben we ‘ratten’ gevangen onder leiding van Guido Camps van Debat.nl. Ratten zijn 
laf, rattenvangers hebben lef! Gezamenlijk hebben we vervolgens gekeken naar de 
vraag; waar gaat het mis? Waarom vallen mensen terug op drogredenen/-rattenstreken? 
En naar de wijze hoe je daar verandering in kan brengen door het opbouwen van een 
krachtig verhaal en door te oefenen met het herkennen van rattenstreken in het wild 
(live en met behulp van video).

De derde dag stond in het teken van omgaan/management van het onverwachte met 
gastspreker Wim Leendertse (Rijkswaterstaat/ Rijksuniversiteit Groningen) en Joop 
Bos. Wim nam ons mee op een van zijn bergbeklimmingen en samen legden we de 
link naar projectmanagement. Het gaat om continuïteit van de werkzaamheden ondanks 
herhaalde onderbrekingen Dat vraagt om een bijzondere wijze van organiseren. Namelijk 
met een hoge mate van betrouwbaarheid (High Reliability Organizing). 
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brugprogramma‘s

brug 9
13 deelnemers: rijkswaterstaat (4), prorail (2), rijksvastgoedbedrijf (2), 
ministerie van infrastructuur en milieu (1), gemeente rotterdam (2), 
gemeente utrecht (2). 
15 en 16 september vond de zesde en laatste module plaats van brugprogramma 9: Regie 
en Dialoogkracht. De locatie was Rhederoord in Dieren. Op de eerste dag stond het 
thema denkfouten, hoe we onszelf voor de gek houden op de agenda. Behalve de theorie 
om het denken aan te scherpen, was het ook veel oefenen met eigen casuïstiek met 
Suzanne Weusten. In de middag was er een gezamenlijke evaluatie en terugblik van het 
programma en een vooruitblik naar de slotproeves. De dag werd afgesloten met een 
kampvuur. De tweede dag was Peter van der Geer te gast, die de deelnemers het verschil 
tussen een debat en dialoog liet ervaren. Ook hier weer veel eigen inbreng. De laatste 
middag hebben de deelnemers zelf ingevuld door voor elkaar te pitchen over hun eigen 
ontwikkeling en elkaar daarop feedback te geven.

brug 10
16 deelnemers: rijkswaterstaat (5), waterschap hollandse delta (1), 
gemeente rotterdam (2), gemeente amsterdam (2), prorail (3), 
ministerie van infrastructuur en milieu (1) en provincie noord holland (1), 
rijksvastgoedbedrijf (1).
In juli en augustus waren de individuele tussentijdse proevegesprekken, waarbij de leiding- 
gevenden, assessoren en programmamanagers betrokken zijn. 1 en 2 september was 
voor Brug 10 de vierde module: regie over je omgeving. 1 september werd gestart met 
praktijk van de macht, onder leiding van Rudolf Cremer Eindhoven. In de middag was 
er op verzoek van de co-creatoren een korte inleiding in mindfulness en in de avond 
waren Riek Bakker en Arjan Driesprong (provincie Zuid-Holland, Rijnlandroute) te gast. 
De tweede dag gingen de deelnemers aan de slag met de management drives, waarbij 
vooraf hun eigen scores waren besproken. Aan het eind gaven de deelnemers elkaar 
feedback met behulp van hun drives.

Twee deelnemers Brug 10 in gesprek 
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brug 11
16 deelnemers: rijkswaterstaat (5), waterschap drents overijsselse delta (1) , 
hoogwaterbeschermingsprogramma (1), rijksvastgoedbedrijf (3), prorail (3), 
gemeente amsterdam (1), gemeente utrecht (1), ministerie van infrastructuur 
en milieu (1)
In augustus en september zijn de verschillende intakes gehouden, en ook de eerste 
proevegesprekken waarbij de leidinggevenden aanwezig waren. 8 september was de 
kick off van deze groep in Den Haag. Op deze kick off kregen de aanwezigen verdere 
informatie met betrekking tot het programma, was er een eerste kennismaking en 
werd de middag afgesloten met een andere manier om naar kunst te kijken. Dit met als 
statement dat het de kunst is om meerdere werkelijkheden te ontdekken.

alumnibijeenkomsten

brug 5
Op 22 september had Brug 5 en terugkomdag georganiseerd. Behalve het met elkaar 
uitwisselen van elkaars ontwikkelingen was er ook een workshop met betrekking tot 
veerkracht en als afsluiting een rondleiding door de Tweede Kamer. Rijksvastgoedbedrijf 
was de gastheer.

aanpassing brugprogramma
In juli 2016 zijn de laatste aanpassingen met betrekking tot herijking en actualisering van 
het brugprogramma afgerond. Vanaf Brug 11 wordt de nieuwe opzet gebruikt.

overige individuele programma’s

programma intern opdrachtgeverschap 2016-2017
11 deelnemers: rijkswaterstaat (5), rijksvastgoedbedrijf (1), gemeenten (1), 
ministerie van binnenlandse zaken (2), ministerie van veiligheid en justitie (1), 
ministerie van financiën (1).
Als onderdeel van het Programma Intern Opdrachtgeverschap is in september bij Paul 
Pegels van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een spiegel uitgevoerd. Paul Pegels 
is programmamanager (intern opdrachtgever) van het programma Huisvesting Rijk. 
Hij ging, samen met zijn directeur en twee van zijn collega’s die zorg dragen voor de 
uitvoering van onderdelen van het programma, voor de spiegel staan. Het spiegelteam 
bestond uit twee andere deelnemers van het programma Intern Opdrachtgeverschap 
en twee (project)managers uit het Neerlands diep netwerk. Een spiegel is een collegiale 
bijeenkomst, waarbij een projectmanagementteam door zichzelf en door een team 
van collega’s uit het netwerk wordt beoordeeld. In het proces leidt de uitwisseling 
van waarnemingen en ervaringen tot inzichten over hoe verbeteringen bereikt kunnen 
worden.
 

14 deelnemers (afkomstig van verschillende waterschappen, het programma-
bureau en  rijkswaterstaat)
Voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma faciliteert Neerlands diep een leertraject 
specifiek voor de intern opdrachtgevers van de in het programma 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. Ook in 
dit leertraject worden opdrachtgeverspiegels uitgevoerd. In september was dat bij Kasper 
Nipius van het waterschap Brabantse Delta. Met hem stonden zes collega’s voor de 
spiegel. Het spiegelteam bestond uit vier andere deelnemers aan het leertraject.

leertraject professioneel opdrachtgeverschap hoogwaterbeschermingsprogramma
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ict programma 1 
10 deelnemers: rijkswaterstaat (8), prorail (1) gemeente den haag (1).
Vergelijkbaar met andere programma’s kent het nieuwe ICT programma een mix van 
inspiratie van buitenaf, kennis en ervaring delen binnen de groep en zelfreflectie. 5 
en 6 september was de eerste bijeenkomst van dit programma. Uit de praktijk waren 
aanwezig een systeemintegrator en projectmanager van Noord/Zuidlijn resp. IXAS A9 
Gaasperdammertunnel. Zij introduceerden een andere ICT aanpak voor het gefaseerd 
opleveren van het vervoerssysteem -  versie-denken - en het inrichten van de eigen 
organisatie met zwaartepunt op ICT kwaliteit en capaciteit. Ook werden de deelnemers 
geconfronteerd met de ontwikkelingen rond smart mobility. Bij de Innovatiecentrale 
werd de dialoog aangegaan over de betekenis van deze ontwikkeling die om nieuw 
denken en handelen vragen van projectmanagers. Hoe leid ik teams nu technologische 
ontwikkelingen zich in een steeds rapper tempo opvolgen? Met ‘little bits’ – elektronische 
bouwsteentjes – zijn deelnemers uitgedaagd om een informatieketen te bouwen, 
waarmee ze ICT beter leren begrijpen. Inspirerend waren de voorbeelden van de 
toepassing van virtual reality in projecten. De opbrengst van deze gesprekken worden 
door de deelnemers vertaald naar vraagstukken die in het ICT programma verder worden 
uitgewerkt.

‘Nieuwe ontwikkelingen zijn niet ver 
weg, we zitten er midden in. Dit maakt 

mij duidelijk dat ik er nu in mijn project 
mee aan de slag moet.’

Deelnemer ICT Programma
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Teamprogramma’s en -activiteiten 

introductiebijeenkomst bij a28/a1 knooppunt hoevelaken resp. de entree 
In september vonden twee introductiebijeenkomsten plaats met projectteams die zich 
recentelijk hebben aangesloten bij het projectennetwerk van Neerlands diep. Tijdens 
dergelijke bijeenkomsten maken we wederzijds kennis en gaan we op zoek naar 
kennisparels en kennisvragen. Op basis van deze inventarisatie maken we in interactie 
met het projectteam een plan om concrete invulling te geven aan de kennisuitwisseling 
en reflectie binnen het netwerk van Neerlands diep voor de komende jaren. 

Doel van het project A28/A1 Knooppunt Hoevelaken van Rijkswaterstaat is het verbeteren 
van de doorstroming van en de leefbaarheid rond het verkeersknooppunt A28/A1 bij 
Hoevelaken. Het bijzondere aan dit project is, dat het als Plan, Design en Construct 
(PD&C) in de markt is gezet: de aannemer draagt niet alleen zorg voor de uitvoering, 
maar ook voor het planstudieontwerp en de bijbehorende procedures. 

Het project De Entree van de gemeente Amsterdam betreft de herontwikkeling van het 
gebied ten zuiden van het Amsterdam Centraal station (het voorplein en omgeving), dat 
vanaf het station de entree tot de stad vormt. Doelstellingen van het project zijn: het 
goed faciliteren van het voetgangersverkeer, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit 
en het in stand houden van de functionaliteiten in het gebied tijdens de realisatie 
(‘verbouwen met de winkel open’).

2
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Netwerkbijeenkomsten

zomerborrel technologie als gamechanger 
Onze jaarlijkse zomerborrel was dit jaar in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat 
in Utrecht, op 25 augustus waren hier zo’n 60 gasten bij aanwezig. Het thema van deze 
zomerborrel was: Technologie als gamechanger. Vier inspirerende sprekers namen ons in 
korte en krachtige techtalks mee. Zij gaven hun visie op hoe technologie impact heeft 
op projectmanagement in de bouw- en infraprojecten in Nederland. 

–  Marjet Rutten, schrijver en spreker over innovatie in de bouw en infra, over de 
beslissende rol van projectmanagers bij de succesvolle implementatie van innovaties 
in bouw en infra. 

–  Gidion Peters, oprichter van Scrum Company, over het einde van de projectmanager 
zoals we hem kennen door de inzet van agile. 

–  Jade Wissink, communicatiemanager bij Ruimte voor de Rivier, over het succes van 
projectambassadeurs dankzij nieuwe communicatietechnologieën.

–  Thijs van Steen, manager systeemintegratie bij de Noord/Zuidlijn, over de timing en 
fasering van innovatie in projecten. 

Alle video’s van deze techtalks staan nu op de website en het YouTube-kanaal van 
Neerlands diep.
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neerlands diepgang
Neerlands diepgang 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 27 september vond de derde bijeenkomst van 2016 plaats. We waren te gast bij 
de projectdirecteur van het project Paleis Soestdijk. Centraal gespreksthema was: ‘Hoe 
wordt een passende bestemming voor Paleis Soestdijk gevonden en voorkom je dat je het als 
overheid weer terugkrijgt?’. We keken daarbij welke rol speelt de projectdirecteur in deze 
politiek en maatschappelijk gevoelige (verkoop-)procedure en wat daarvan te leren is 
voor dito uitvoeringsprojecten.

webinar: beïnvloeden vanuit infraprojecten
Het webinar op 13 september stond in het teken van macht en invloed, waarin Rudolf 
Cremer Eindhoven (initiatiefnemer van platform praktijk van de macht) de 20 online 
deelnemers meenam in de theorie en praktijk van macht, en hun dominante drijfveren, 
machtsbronnen en strijdmethodes toetste.

Louis Prompers, projectdirecteur van A2 Maastricht, vertelde vervolgens vanuit het dat 
perspectief over de ‘Portugezenkwestie’. Nadat dagblad De Limburger in 2013 een artikel 
over de vermeende onderbetaling en slechte werkomstandigheden van buitenlandse 
werknemers publiceerde, wist Louis in een weekend een crisis in zijn project wist af te 
wenden.

Het webinar is terug te kijken op de website en via het YouTube-kanaal van Neerlands 
diep.

groep anders samenwerken (gas)
De Groep Anders Samenwerken bestaat uit 7 projectmanagers van verschillende op-
drachtgevende organisaties (Rijkswaterstaat, ProRail, Amsterdam) en hun (soms 
voormalige) counterparts van de kant van de aannemer. Deze groep komt al een kleine 
3 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 in september weer bij elkaar geweest. 

Er wordt een tweede Groep Anders Samenwerken opgestart. Daarvoor zijn zeven duo’s 
(projectmanager/contractmanager opdrachtgever & projectmanager opdrachtnemer) 
geselecteerd. Met hen zijn in het 3e kwartaal van 2016 startgesprekken gehouden. Op  
3 oktober komt de groep voor de eerste keer bij elkaar.
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Communicatie 

De zomerperiode is altijd wat rustiger voor activiteiten van Neerlands diep en dus ook 
voor onze communicatie. Wel was er eind augustus onze jaarlijkse Zomerborrel. Ook 
verspreidden we in augustus en september weer een Nd Nieuws aan meer dan 2000 
mailadressen. De inhoud van Nd Nieuws bestaat grotendeels uit artikelen die ook op de 
site verschenen. In het derde kwartaal publiceerden we interviews met Paul Carstens van 
ProRail die op de homepage stond, Wim Knopperts van ERTMS, Pieter Akkermans van 
NS en testmanager Everard van Rees die ook op de homepage heeft gestaan. Daarnaast 
is er ook een interview verschenen met Ernst ten Heuvelhof in de reeks van interviews 
met wetenschappers. Naast Nd Nieuws zijn er dit kwartaal diverse mailings verstuurd. 
Onder meer voor het webinar van 13 september over beïnvloeden vanuit infraprojecten 
en promotie voorafgaand aan en na afloop van de zomerborrel. 

nieuwe communicatieadviseur
Per 1 september heeft Neerlands diep een nieuwe communicatieadviseur. Het oude 
team van de communicatiemanager (Manon Raats) en de communicatieadviseur (Jenny 
Kamstra) vertrekt per 1 oktober en wordt vervangen door Janine van Oosten die drie 
dagen per week voor Neerlands diep beschikbaar is. In september heeft de overdracht 
plaatsgevonden en is Janine volledig in staat gesteld zelfstandig deze rol te vervullen. In 
het vierde kwartaal is er nog een officieel afscheid van Manon en Jenny. 
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Paul Carstens van ProRail op de homepage

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, Janine van Oosten

eindredactie 
Janine van Oosten


