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Kwartaalrapportage
Vierde kwartaal 2016

Dit is de vierde kwartaalrapportage van 2016, waarin je leest hoe het Neerlands diep 
verging in de maanden oktober, november en december.

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 Reinking (Directeur).

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)
Begin december was de vierde bijeenkomst van het Topprogramma met als thema
Publiek Leiderschap. De twee dagen gingen over wat je kunt doen om de reputatie van 
je projecten en je organisatie te versterken. En: Hoe kun je omgaan met aanvallen op 
die reputatie? We startte met strategisch omgaan met kracht en tegenkracht. Gericht 
blijven op de dialoog en grenzen bewaken onderzochten we, met de bokshandschoenen 
aan, met Peter van der Roest. Harm Taselaar, hoofdredacteur van de RTL nieuwsgroep, 
bood een kijkje in zijn keuken en ging met de groep in gesprek over de relatie tussen 
de media en onze projecten/organisaties. Verder gingen we aan de slag met strategieën 
die worden gebruikt in het spel van framing en beeldvorming onder leiding van prof. 
Hans de Bruijn (Technische Bestuurskunde TU Delft), in samenwerking met acteurs 
Arjen Kindermans, Roos Drenth en Catalijn Willemsen. Op veler verzoek namen we 
hiernaast ruim de tijd stil te staan bij de actualiteit van de diverse deelnemers. Ook in 
deze tweedaagse dus weer een mix van inspiratie vanuit de wetenschap en de praktijk, 
cognitief en ervarend leren, en gebruik maken van de kennis die in de groep aanwezig is.

kernprogramma 2014 – 2016
13 deelnemers: prorail (2), rijkswaterstaat (6), rijksvastgoedbedrijf (2), 
gemeente amsterdam (1), gemeente utrecht (1), waterschap (1)
Alweer het laatste seminar, seminar 10, van dit Kernprogramma waren op 23, 24 en 25 
november. De eerste dag stond in het teken van de presentaties van de ‘De Opgaves’. In 
de jury naast de begeleiders ook gasten uit de organisaties; Yvonne Vyverberg (RVB) 
en Freek Wermer (RWS), Rik Hoogeveen (Gemeente Amsterdam), Mark Niewold 
(ProRail). De tweede dag de presentatie van de persoonlijke Oogst, mooie persoonlijke 
verhalen over de eigen ontwikkeling van de afgelopen twee jaar met feedback en vragen 
op elkaars Oogst. De derde en laatste dag de afsluiting met het afscheid nemen en de 
loopbaanwandeling, waar sta ik over 5 jaar.

1

‘Het Kernprogramma heb ik beleefd 
als een cadeau. In mijn leiderschap 

ben ik enorm gegroeid waarbij mijn 
zelf vertrouwen flink is toegenomen. 
Bijna dagelijks maak ik in mijn werk 

maar ook zeker thuis gebruik van wat 
ik heb geleerd of wat ik heb gezien. 
Meervoudig kijken is onderdeel van 

mij geworden en geeft mij breder 
beeld van de ‘werkelijkheid’.’

 Deelnemer Kernprogramma 2014-2016

Deelnemers Topprogramma tijdens 

‘Strategisch omgaan met kracht en tegenkracht’
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kernprogramma 2015 – 2017
16 deelnemers: prorail (2), rijkswaterstaat (5), rijksvastgoedbedrijf (5), 
gemeente amsterdam (2), waterschap (1), ns stations (1)
Op 7, 8 en 9 december was de 6e seminar. De eerste dag stond in het teken van 
Vertrouwen, Power of Trust game en je eigen dynamieken. Is vertrouwen een werkwoord? 
De deelnemers vonden het interessant om de verschillende ‘verschijningsvormen’ van 
vertrouwen bij elkaar te zien.

Ernst ten Heuvelhof nam ons in de tweede dag mee in de processen, procesarrangementen 
en eerlijk delen. Hele mooie co-creatie met Gerard Menkhorst, Gerard vertelde over de 
procesarrangementen van de Bijlmerbajes. De avond zijn we aan de slag gegaan met 
veerkracht onder leiding van Joop Bos en Marjan Lont. De derde dag stond in het tegen 
van leiderschap door Marijke Dekkers met de ‘Atlas van de belevingswereld’. Bij Marijke 
hebben we een persoonlijke belevingswereld gemaakt. Waarbij de volgende vragen zijn 
beantwoord: Waar kom je vandaan? Waar sta ik nu? Waar ga je naar toe? Uit welk nest 
kom ik? Welke patronen kom ik tegen en welke betekenis geef ik daaraan?

kernprogramma 2016 – 2018
16 deelnemers: rijkswaterstaat (5), ministerie van infrastructuur en milieu (1), 
prorail (3), gemeente amsterdam (2), waterschappen (3), rijksvastgoedbedrijf (2)
Op 6 oktober was de kick-off van het nieuwe Kernprogramma. Doel was het ontvouwen 
van het twee jarige programma en kennismaken met elkaar. Na het welkom van Maarten 
Reinking, schetste Ella Nanninga als leidinggevende het belang van het Kernprogramma 
voor projectmanagers en haar verwachtingen. Daarna was er een Pecha Kucha presentatie 
van het Kernprogramma en de voorbereidende opdracht voor het eerste seminar. Twee 
alumni werden bevraagd over hun leerervaring. Via een landkaart van Nederland stelden 
de projectmanagers zichzelf aan elkaar voor.

Op 9, 10 en 11 november was de eerste seminar. Elkaar en elkaars project beter leren 
kennen was waar het om draaide. Iedereen had rond de vijfkerngebieden van het 
Kernprogramma een filmpje van zijn/haar project voorbereid. We verkenden het verhaal 
achter het verhaal door middel van deconstructieregels, wat lees je tussen de regels 
door? En we kregen een inleiding in leerstrategieën, deconstructie en kennismaking met 
de projectaanpak in de diverse domeinen. Er waren diverse gastdocenten waaronder; 
Andre Dorée met de gedramatiseerde storyline van projecten, grenzen leren zien in 
planbaarheid en maakbaarheid. Hans ten Dam met Vakmanschap en intuïtie. Op de 
derde dag Sander Veenhoven met de wereld die nog niet bestaat, een doorkijkje in 
de technologische/ICT ontwikkelingen. We rondden af met het aanscherpen van de 
leervragen voor de komende twee jaar.

‘Wat Ernst ten Heuvelhof verteld heeft, 
vind ik erg interessant. Omdat ik snap 

wat hij zegt als het resultaat niet het 
doel is, maar wel het proces hoe je tot 
het resultaat komt. In het proces waar 

ik in zit met mijn project dreigen we 
‘stil’ te komen staan. In dat geval is 

het interessant op welke wijze we het 
project weer “vlot” gaan trekken. Dan 
kan ik zeker deze inzichten gebruiken.’ 
Deelnemer Kernprogramma 2015-2017

 ‘Het open frame heb ik als heel 
bijzonder ervaren. Zowel de methode  

als wat er gedeeld is met elkaar. Dit 
beloofd wat voor de volgende seminars.’

Deelnemer Kernprogramma 2016-2018
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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). 
In oktober vonden alle slotproevegesprekken plaats waarbij ook de leidinggevenden, 
assessoren en programmamanagers aanwezig waren. Op 24 november was de 
certificaatuitreiking. Alle 13 deelnemers kregen hun certificaat. De middag werd door 
de deelnemers zelf ingevuld met filmpjes over hun eigen ontwikkeling en een workshop 
waarbij ze zelf, hun leidinggevenden en de assessoren hun huidige en toekomstige 
ontwikkeling konden verbeelden.

brug 10
16 deelnemers: rijkswaterstaat (5), waterschap hollandse delta (1), 
gemeente rotterdam (2), gemeente amsterdam (2), prorail (3), 
ministerie van infrastructuur en milieu (1), provincie noord holland (1), 
rijksvastgoedbedrijf (1)
8 en 9 december vond de vijfde module ‘Regie en de markt’ plaats. In eerdere uit-
voeringen werd de tunnel van A2 bezocht. Nu was het de beurt aan SAA (Schiphol- 
Almere-Amsterdam). Na een introductie van Hans Ruijter werd er gesproken met de 
omgevingsmanager en contractmanager van Rijkswaterstaat en twee directieleden van 
SAA over hun eigen ervaringen en ideaalbeelden. Vervolgens was er een bezoek aan 
het project en in de avond presenteerden de deelnemers hun eigen ervaringen/visie aan 
Hans Ruijter. De tweede dag werd besteed aan het oefenen van praktijksituaties met 
acteurs en het delen van de eigen ontwikkelingen.

Certificaatuitreiking Brugprogramma 9 

Foto: Jorrit ‘t Hoen
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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 oktober vonden 16 eerste proevegesprekken plaats met de leidinggevende, assessor en 
programmamanager. Op basis van hun 360 graden feedback, op voor het vak relevante 
competenties, werd de eerste leervraag geformuleerd. 

10 en 11 november was de eerste module van het nieuwe brugprogramma, met als thema 
De Spiegel. Na een uitgebreide kennismaking middels elementen uit improvisatietheater 
werd in de middag van dag één het thema Voice Dialogue besproken en geoefend. Dit 
geeft taal aan de reflecties waar de deelnemers mee aan de slag moeten. In de avond 
een eerste gezamenlijke verkenning van elkaars leervragen. De tweede dag werd 
in de Paardenspiegel het natuurlijk leiderschap van de deelnemers uitgedaagd. In de 
middag mochten ze in gesprek met dit keer Hans Versteegen (RWS, Zuidasdok) en Alex 
Vermeulen (Rijksvastgoedbedrijf, Soestdijk). Altijd een mooie ervaring!

alumnibijeenkomsten

brug 7
Brug 7 had op 6 oktober weer een terugkomdag in Amelisweerd. Hierin mochten de 
deelnemers voor elkaar hun eigen ontwikkeling pitchen en daarna bespraken ze met 
elkaar hun huidige nieuwe leerdoelen. Opvallend in de pitches was dat men in zijn 
algemeenheid zeer tevreden is met de uitdagende projecten waar ze voor staan. Daarbij 
is na het Brugprogramma het grenzen stellen en randvoorwaarden scheppen voor de 
meesten echt verbeterd, hoewel delegeren en afstand nemen nog om aandacht vraagt. 
Ook werd het meer richting kunnen geven en het bekijken van zaken vanuit meerdere 
perspectieven ook als verbeterd ervaren. Anders geformuleerd, het Brugprogramma 
word terugkijkend gezien als een basis om op terug te kunnen vallen. Het wordt 
makkelijker om oud gedrag te herkennen en nieuw gedrag te vertonen. In de middag 
hadden ze zelf twee projectdirecteuren uitgenodigd om mee te sparren; Richard Jorissen 
van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en John Groot projectdirecteur ingenieurs 
bureau Amsterdam.

brug 9
Er is een intervisiegroep gestart door een aantal deelnemers van het net afgeronde Brug-
programma 9. Neerlands diep heeft de eerste bijeenkomst begeleid. Naar verwachting 
gaat de intervisiegroep zelfstandig verder.

brugprogramma in zweden
23 november was er een overleg met TraffikVerket uit Zweden over het Brugprogramma. 
In Zweden willen ze nu, in navolging van het Kernprogramma, ook het Brugprogramma 
overnemen en wij gaan ze daarbij helpen.

assessorenmiddag
Op 6 december was de traditionele assessorenmiddag van het Brugprogramma in 
Utrecht. Een middag waarbij we ervaringen en evaluaties delen en afsluiten met een 
eindejaarsborrel.
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overige individuele programma’s

programma intern opdrachtgeverschap 2016-2017
12 deelnemers: rijkswaterstaat (6), rijksvastgoedbedrijf (1), gemeenten (1), 
ministerie van binnenlandse zaken (2), ministerie van veiligheid en justitie (1), 
ministerie van financiën (1).
Het derde seminar op 4 oktober stond in het teken van omgaan met de markt. 
Het programma was voorbereidt met Aline Arends. Zij is bij Rijkswaterstaat de 
implementatiemanager van de Marktvisie maar ook deelnemer aan deze editie van 
het programma Intern Opdrachtgeverschap. Marleen Hermans , hoogleraar Publiek 
Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de Technische Universiteit Delft, was als 
gastspreker aanwezig. ’s Middag is er een dialoog gevoerd met een delegatie van de 
Groep Anders Samenwerken. Daarin zaten zowel een aantal projectmanagers van 
publieke opdrachtgevers als projectmanagers aan de aannemerszijde.

In het vierde seminar op 13 december was André Dorée, hoogleraar Markt- & 
Organisatiedynamiek in de bouw te gast. Met hem bespraken de deelnemers over de 
onderliggende dynamiek en patronen in projecten aan de hand van ‘zijn’ gedramatiseerde 
storyline. In het onderdeel Action learning werden de opgedane inzichten verwerkt in 
de uitwerkingen van de kwestie die iedere deelnemer in de loop van het programma 
uitwerkt. 
 

opdrachtgevers spiegel
Als onderdeel van het Programma Intern Opdrachtgeverschap is bij Carel van Belois, 
Portefeuillehouder bij Rijkswaterstaat, een Opdrachtgever Spiegel uitgevoerd. 
Het spiegelteam bestond uit twee andere deelnemers van het programma Intern 
Opdrachtgeverschap en twee (project)managers uit het Neerland diep netwerk.

leertraject professioneel opdrachtgeverschap hoogwaterbeschermingsprogramma
13 deelnemers (afkomstig van verschillende waterschappen, het programma-
bureau hwbp en rijkswaterstaat)
Voor het HoogWaterBeschermingsProgramma faciliteert Neerlands diep 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. 

Op 5 oktober vond het tweede seminar plaats in een serie van vier. Systeemdenken was 
het centrale thema. Jaap Schaveling was gastdocent. Op 29 november was het derde 
seminar. In dit seminar was André Dorée de gastdocent. Ook in dit leertraject bespraken 
de deelnemers met hem over de onderliggende dynamiek en patronen in projecten aan 
de hand van ‘zijn’ gedramatiseerde storyline. 

Ook in dit leertraject worden Opdrachtgever Spiegels uitgevoerd. Op 1 november was 
dat bij Linda van Oostrum van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 
En op 1 december bij Arno van Loon van het Hoogheemraadschap Schieland en de 
Krimpenerwaard.
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pilot ict programma 
10 deelnemers: rijkswaterstaat (8), prorail (1) gemeente den haag (1).
Op 14 en 15 november was er weer een tweedaagse van de pilot van het ICT programma. 
Met de pilotgroep hebben we ingezoomd op gegevensketens en productlifecycle. In de 
praktijk komt het voor dat de basis(gegevens) niet op de orde zijn. Dat levert tal van 
ongemakken op: organisatie-eenheden vinden en begrijpen elkaar niet, door te strikt 
gehanteerde taakscheiding of omdat men het niet nodig vindt om de ander te betrekken 
c.q. te informeren. Processen sluiten niet op elkaar aan, waardoor miscommunicatie 
ontstaat. In de module werden twee casuïstieken over informatiemanagement van RIGD-
Loxia / ProRail en RWS doorgelicht. ICT-hoogleraar Lineke Sneller (Business University 
Nyenrode) ging als gastspreker in op goed IT opdrachtgeverschap. Op de tweede dag 
werd de groep ondergedompeld in denken over lifecycles van producten en diensten. 
Deze dag werd georganiseerd met Siemens Industry Software met als onderwerpen: 
the Digital Enterprise / Industrie 4.0, de rol van Systems Engineering & Requirements 
management in het ‘digitale tijdperk’ en ervaringen uit de offshore bij IHC Caland. 
Dit bedrijf heeft 5 jaar geleden de keuze gemaakt om de organisatie ‘digital proof ’ te 
maken voor het informatietijdperk, een transitie voor een oorspronkelijk technisch 
georganiseerde organisatie.

‘Ik heb nu gezien dat een 
integrale digitale aanpak mijn werk 

als projectmanager kan ondersteunen. 
Dit betekent voor mij en mijn project: 

eerst structureren en disciplineren, 
daarna ontstaat de ruimte voor 

flexibiliteit en wordt het leuker. 
Ofwel eerst het zuur dan het zoet.’ 

Deelnemer pilot ICT programma
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Teamprogramma’s en -activiteiten 

programma teamleren 
We zijn gestart met een nieuw leerprogramma speciaal voor projectteams uit het  
Nd projectennetwerk. Drie teams (Rotterdamsebaan van Gemeente Den Haag, De Knoop 
van Rijksvastgoedbedrijf en A6 Almere van Rijkswaterstaat) nemen aan dit leertraject 
deel zij wisselen in het leertraject uit hoe zij in hun praktijk de zaken aanpakken en er 
vindt reflectie plaats. Op 11 en 12 oktober kwamen zij voor het eerst bij elkaar. Een goede 
eerste kennismaking waarin de basis is gelegd voor een mooi vervolg.

2
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Netwerkbijeenkomsten

Voor ons netwerk organiseren wij veel diverse bijeenkomsten. Deels zijn deze open 
voor het hele netwerk, deels zijn deze besloten voor een specifieke doelgroep.

besloten bijeenkomsten 

programmamanagement 
In het alumni-programma is programmamanagement naar boven komen drijven als een 
van de thema’s waar belangstelling voor is. Eind november is een eerste bijeenkomst 
gehouden voor programmamanagers om nader te verkennen welke thema’s spelen 
voor programmamanagement, in hoeverre deze verschillen van projectmanagement en 
wat Neerlands diep kan betekenen voor de programmamanagers. Zestien deelnemers, 
afkomstig van RWS (6), ProRail (7), Tennet (1) en de gemeente Utrecht (2) tekenden in voor 
deze bijeenkomst. Er bleek onder andere behoefte aan ontmoeting met gelijkgestemden, 
leren van elkaar, aan het verder brengen van de taal rond programmamanagement. 
Afgesproken is om in co-creatie met drie deelnemers een één- of tweedaagse bijeenkomst 
in maart 2017 voor te bereiden, waarna wederom de balans wordt opgemaakt.

reflectiegroep project-lijn 
Eind oktober vond de tweede sessie plaats van de reflectiegroep project-lijn. Doel van 
deze groep, die vooralsnog bestaat uit een aantal alumni van het Kernprogramma, is het 
doorgronden van en beter begrip krijgen over vraagstukken over de relatie, samenwerking 
en interactie tussen project- en lijnorganisaties. De deelnemers werd gevraagd de 
lijnorganisatie waar ze als projectmanager mee te maken hebben eens te tekenen. Dit 
leverde bijzonder complexe schema’s op. Vervolgens hebben we met behulp van een 
specifieke methode een leidraad voor een vervolg gecreëerd. De eerstvolgende stap is 
dat elke deelnemer bij de volgende bijeenkomst een lijnmanager meeneemt, opdat het 
gesprek niet over de lijn, maar met de lijn gevoerd wordt. Dit was een unanieme wens 
die voortkwam uit de groep zelf.

3
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neerlands diepgang
Neerlands-diep-gang is de kring van projectmanagers en projectdirecteuren die hebben 
deelgenomen aan het Topprogramma van Neerlands diep (alumni) en/of eindverant-
woordelijke zijn of zijn geweest van een bij Neerlands diep aangesloten project.

Op 14 december vond de vierde bijeenkomst van 2016 plaats. We waren te gast bij de 
projectdirecteur van het project A Pier & Terminal Schiphol. Centraal in het gesprek 
stond hoe dit project te realiseren in de omgeving en met de toekomststrategie van 
Schiphol.

groep anders samenwerken 2 (gas)
Al een aantal jaren bestaat de Groep Anders Samenwerken, bestaande uit zeven 
projectmanagers van verschillende opdrachtgevende organisaties (RWS, ProRail, 
Amsterdam) en hun (soms voormalige) counterparts van de kant van de aannemer. Deze 
groep bespreekt de onderliggende patronen en mechanismen in al dan niet succesvolle 
samenwerkingen. Er is een tweede groep geformeerd bestaande uit 13 koppels van 
opdrachtgevers en aannemer. De groep is op 3 oktober voor het eerst bij elkaar geweest.

gideonsbende ict
Op 17 november was de derde bijeenkomst van de Gideonsbende ICT bij Scrum Company 
in Utrecht. De Gideonsbende ICT bestaat uit mensen vanuit de overheid en adviseurs. 
Zij helpen Neerlands diep om invulling te geven aan de kennis- en leeractiviteiten binnen 
het ICT-programma.

De bijeenkomst ging over werken met Scrum en Agile organiseren. De deelnemers 
onderzochten in hoeverre deze thema’s aansluiten op de praktijk en dilemma’s van 
projectmanagers in bouw- en infraprojecten. Mede met hulp van de uitkomsten van 
deze bijeenkomst is een onderdeel in het ICT-pilotprogramma met dit thema ingevuld.

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

Op 23 november werd het resultaat in vier korte films door de deelnemers getoond aan 
andere omgevingsmanagers. Het ging onder andere over de praktijk bij de A2 Maastricht. 
De conclusie na het zien van de films was dat het vaak lastig is om in de projectpraktijk 
te (mogen) filmen, maar dat het resultaat een krachtig beeld geeft en meerwaarde biedt 
boven het achteraf vertellen van een verhaal. 

4
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academies bouw en marktvisie
Op 5 december vond de tweede bijeenkomst plaats voor de Academies Bouw bij Heijmans 
in Rosmalen. De bijeenkomst was voorbereid door de Academies van Heijmans en Antea 
Group in samenwerking met Neerlands Diep. Doel van de bijeenkomst was versterking 
van de netwerken, meer bekendheid met de marktvisie-voorbeelden en uitwisseling 
over hoe een ieder de marktvisie stimuleert binnen zijn concern met behulp van de 
eigen Academie. 

Oogst was dat er deze keer meer Academies aangesloten waren (nieuw erbij BAM, van 
Oord en Boskalis), er allerlei informele afspraken zijn ontstaan, leerprogramma’s zijn 
uitgewisseld en dat dankbaar de dialoog werd gevoerd met een directeur van Heijmans 
(Heleen Herbert) en een projectmanager van RVB (Peter Eitjes) hoe zij de marktvisie 
omarmden en in werkzaamheden toepasten. De derde bijeenkomst wordt voorbereid 
door TBI, Van Oord en Dura Vermeer in samenwerking met Neerlands diep. 

tweedaagse kennisuitwisseling met trafikverket 
Een delegatie van project- en lijnmanagers van Rijkswaterstaat en ProRail reisden in 
medio november af naar Stockholm voor een tweedaagse kennisuitwisseling met de 
Zweedse collega’s van Trafikverket. Deze keer stonden leren in en tussen projecten en 
de ontwikkelingen op het gebied van ICT centraal. De Zweden werken met jaarlijkse 
overeenkomsten, waarin niet alleen prioriteiten in scope, tijd en geld worden vastgelegd, 
maar ook de leerdoelen. Als onderdeel van deze overeenkomsten doen projectteams 
ook verbetervoorstellen aan de lijnorganisaties, die allemaal op z’n minst van feedback 
worden voorzien. Verder is elk project verplicht om elk jaar een seminar te organiseren 
waarin ze opgedane kennis en/of geleerde lessen met hun collega’s uit andere projecten 
delen. Al met al was het weer een aangename en waardevolle uitwisseling, die de 
deelnemers weer aan het denken heeft gezet.

bijeenkomsten voor ons hele netwerk

webinar omgaan met weerstand
Guido Rijnja is communicatieadviseur bij het ministerie van Algemene Zaken, en 
promoveerde op ‘Genieten van weerstand’. Tijdens het webinar op 15 november vertelde 
hij wat mensen beweegt bij (vermeende) weerstand, en hoe ze die weerstand vervolgens 
succesvol hanteren. 

Antje Tenhaaf vulde aan vanuit haar praktijk als omgevingsmanager, de afgelopen jaren 
bij Spoorzone Delft, nu bij TenneT. Voor haar is het contact maken en in contact blijven 
op persoonlijk niveau het belangrijkste, wat goed werkte in Delft. 

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

webinar samenwerken in allianties bij ov saal
In het project OV SAAL wordt gewerkt in twee alliantiecontracten. In het webinar op 
6 december gingen de twee alliantiemanagers vanuit ProRail, Christiaan Caan en Koen 
Ingels, in gesprek over hun ervaringen met die allianties, over de inrichting en bemensing 
van een alliantie en over samenwerking binnen een alliantie.

Christiaan en Koen deelden hun ervaringen aan de hand van voorbeelden in hun praktijk, 
waarbij zij zien dat het alliantiemodel de samenwerking bevordert, en betere resultaten 
op het gebied van geld, tijd, kwaliteit en scope biedt. Zij beantwoordden verschillende 
vragen tijdens het webinar, onder andere over de hogere kosten van een alliantie versus 
de voordelen op het gebied van samenwerking.

Het webinar is terug te kijken op de website en het YouTube-kanaal van Neerlands diep.
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projectcommunicatie
Op 22 november kwamen meer dan 100 mensen bij elkaar om in gesprek te gaan over 
de uitdagingen van goede projectcommunicatie van complexe bouw- en infraprojecten. 
Aanleiding was bijna 10 jaar projectcommunicatie sinds de oprichting van Kennis in het 
Groot (King), de voorloper van Neerlands diep. In gesprek gingen Eric van der Meer 
(ProRail) Friso de Zeeuw (TU Delft), Hoite Detmar (Noord/Zuidlijn), Marcel Veenswijk 
(VU) en tot slot Patrick Buck (ProRail).

ontbijtsessie: lessen uit integrale projecten
Hoeveel ‘liefde’ kan het verstandshuwelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 
binnen een integraal project hebben? En hoeveel vrijheid geef je elkaar? Die vragen 
stonden centraal op tijdens de ochtendsessie die wij samen met Kennismanagement 
bij MET en TASK op 8 december organiseerde. In gesprek gingen Marjolein de Gorter-
Manhoudt projectmanager Knooppunt Hoevelaken (Rijkswaterstaat) en haar ‘PD&C-
partner’ Peter Lapidaire namens Combinatie A1|28. Het andere koppel was Hans van de 
Vondervoort, contractmanager S&C van de gemeente Amsterdam (Metro en Tram) en 
zijn ´D&C-partner´ Froukje de Haan van Thales. De conclusie: ‘De zachte kant bepaalt 
het eindresultaat.’ 

De vijf sprekers: Eric van der Meer, Hoite Detmar, 

Patrick Buck, Friso de Zeeuw en Marcel Veenswijk (vlnr) 

Foto: Sascha Luna
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Communicatie 

Het laatste kwartaal van 2016 is een drukke periode geweest met veel activiteiten voor 
ons netwerk. Ook verspreidden we in oktober, november en december weer een Nd 
Nieuws aan meer dan 2200 mailadressen. De inhoud van Nd Nieuws bestaat grotendeels 
uit artikelen die ook op de website verschenen. In het vierde kwartaal publiceerden we 
diverse interviews in de reeks met wetenschappers; met André Dorée, Lineke Sneller, 
Friso de Zeeuw en Geert Teisman. In oktober publiceerden we een interview met Eric 
van der Meer (ProRail) en in november publiceerden we een interview met Patrick Buck 
(ProRail) die ook op de homepage heeft gestaan. Naast Nd Nieuws zijn er dit kwartaal 
diverse mailings verstuurd voor de verschillende evenementen. Deze hebben we 
bijwijzen van experiment ook gebundeld in de Nd Event, welke we meermaals hebben 
verstuurd.

Patrick Buck (ProRail) op de 

homepage van neerlandsdiep.nl
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