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Kwartaalrapportage
Eerste kwartaal 2017

Dit is de eerste kwartaalrapportage van 2017, waarin je leest hoe het Neerlands diep 
verging in de maanden januari, februari en maart.
 
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: 
kwaliteiten leren kennen

topprogramma 2016 – 2017
13 deelnemers: prorail (4), rijkswaterstaat (3), rijksvastgoedbedrijf (2), 
waterschap (1), gemeente rotterdam (1), gemeente amsterdam (1), 
ministerie van defensie (1)
In januari vonden de tussengesprekken plaats met de deelnemers van het Topprogramma 
door de programmamanager (Alijd Bunge) en de programmaprofessor (Yvonne Burger). 

Eind januari begon de 5e bijeenkomst van Top met een extra middag, een projectbezoek 
bij OpenIJ, over BIM en 3D-modelling, op uitnodiging van deelnemer Jaap Zeilmaker. 
De tweedaagse had als thema ‘werken onder druk’. Met daarin de Hogan-test over welk 
gedrag je mogelijk vertoont als je onder druk staat en het e
 ect daarvan op je omgeving. 
Brigadegeneraal Rob Querido deelde zijn ervaring hoe je een team meer crisisbestendig 
kunt maken. Verder was er een aandachtstraining over ‘bij jezelf blijven en focus houden 
bij druk’ door Petra Keuchenius. En tenslotte werken in teams onder druk met Martijn 
Vroemen.

Eind maart was de 6e tweedaagse. Thema was dysfunctionele patronen herkennen en 
doorbreken in organisaties (of teams) en je eigen rol daarin o.l.v. veranderkundige Arend 
Ardon. Siebe Riedstra, SG ministerie Veiligheid & Justitie, die binnen zijn organisatie een 
aantal dysfunctionele patronen doorbreekt, deelde zijn ervaringen. Vrijdagochtend was 
er een re	 ectie met paarden. De middag was er aandacht voor eigen vraagstukken. 

kernprogramma 2014-2016 
13 deelnemers: rijkswaterstaat (5), prorail (2), rijksvastgoedbedrijf (3), 
gemeente amsterdam (1), gemeente utrecht (1), waterschap (1)
Op 8 maart was er de certi� caatuitreiking samen met partners, leidinggevende en 
begeleiders van het Kernprogramma 2014-2016. Een middag vol met inspiratie en een 
mooie inkijk in wat de deelnemers de afgelopen twee jaar hebben beleefd. Dagvoorzitter 
was deelnemer Age Beuving. We startte met een welkom door Maarten Reinking. Hij 
noemde het Kernprogramma ‘een spannende reis’. Deze dag is een bijzonder moment 
omdat een leerzaam traject van twee jaar is afgerond, maar ‘stop niet met leren’ is zijn 
boodschap. Om de deelnemers te feliciteren was ook Lidewijde Ongering, SG Ministerie 
van Infrastructuur & Milieu, aanwezig. Haar boodschap was vooral gericht op de multi-
talenten die projectmanagers moeten zijn ‘we moeten van alle markten thuis zijn’. En daar 
zijn de projectmanagers die het Kernprogramma hebben doorlopen weer een stap verder in. 

1

Intermezzo tijdens 

het Topprogramma; 

de dochter van een van de 

deelnemers komt live op TV
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Na een leuke intermezzo met een � lmpje ontwikkeld door de deelnemers zelf, werden 
de deelnemers toegesproken door één van de docenten van het Kernprogramma 
professor André Dorée. Persoon, programma en praktijk, staan volgens André centraal 
in het Kernprogramma. De situatie en het speelveld wordt steeds lastiger, ingewikkelder 
en minder overzichtelijk. De remedie: meer control, meer inzet en meer druk lijkt steeds 
minder te werken en dan komt het Kernprogramma in beeld. De bijeenkomst sloten we 
af met het uitreiken van de certi� caten en een diner.  

kernprogramma 2015 – 2017
16 deelnemers: prorail (2), rijkswaterstaat (5), rijksvastgoedbedrijf (5), 
gemeente amsterdam (2), waterschap (1), ns stations (1)
Op 1, 2 en 3 maart was het 7e seminar van Kernprogramma 2015-2017. Thema waar we 
mee begonnen was con	 icthantering en escalaties, o.l.v. Melinda Warmelink en Dick 
Cohen Tervaert (Stone en partners). Na een theoretische inleiding zijn we aan de slag 
gegaan met eigen casuïstiek. Nadat eerder is gesproken over de wereld van projecten 
en processen, treden we nu een derde wereld binnen: die van framing, media en 
beeldvorming. Die wereld doet er uiteraard toe voor projectmanagers. Grote projecten 
zijn media-gevoelig en beeldvorming kan van grote invloed zijn op het verloop van het 
project.

De tweede dag zijn we in gegaan op framing – de strategie in de wereld van media 
en beeldvorming. Hans de Bruijn (TU Delft) zet uiteen wat de essentie van framing is. 
Aan de hand van een aantal video’s gaan we op zoek naar strategieën in het spel van 
framing. Daarna gaan we aan de slag met eigen casuïstiek onder begeleiding van acteurs. 
De invloed van de media komt aan de orde met gast Bert Molenkamp. De oorzaken en 
gevolgen van prijsvechten in de bouw is het thema van de co-creatie op de laatste dag 
samen met Ingrid Koenen (Cobouw)

“Het was een mooie ochtend met Ingrid. Eerst hebben we stil gestaan bij de relatie tussen 
journalisten en projectmanagers (en de wederzijdse afhankelijkheid – hoe speel je ‘het spel’ met 
elkaar). Dit borduurde mooi voort op het onderwerp Framing dat we dag ervoor behandeld 
hadden. Vervolgens heeft Ingrid een korte presentatie gegeven naar aanleiding van haar boek 
en zijn we daarover het gesprek met haar aangegaan. Gezien de tijd die we hadden, was het 
vooral wat “snu� elen” aan het onderwerp én was het eigenlijk ook een hele goede teaser voor 
de dag in seminar 8 over ontwikkelingen in de bouwketen. Er zijn veel vragen gerezen bij 
mensen en de nieuwsgierigheid is geprikkeld.” Deelnemer Kernprogramma 2015-2017

De deelnemers bij 

de certi� caatuitreiking 

Kernprogramma 2014-2016. 

Foto: Jorrit ‘t Hoen

�
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kernprogramma 2016-2018
16 deelnemers: rijkswaterstaat (5), ministerie van infrastructuur en milieu (1), 
prorail (3), gemeente amsterdam (2), waterschappen (3), rijksvastgoedbedrijf (2)
Op 22, 23 en 24 februari was het 2e seminar van het jongste Kernprogramma. Naarmate de 
bewezen projectmanagers steeds meer opereren in complexe projecten, verandert de rol 
de projectmanager van “hands on” projectmanagen, naar managen van de projectcontext 
en projectstrategie. De onzekerheid neemt toe door langere planningstermijnen, 
complexere projectinhoud en -context, onvolledige informatie en grotere ambiguïteit. 
Planbaarheid en maakbaarheid nemen af. Vaker moet de projectmanager tijd nemen om 
die context en de aanpak te onderzoeken, te beoordelen en te “(her-) de� niëren” (sense 
making). Omdat projectmanagers vooral doeners zijn die in een doelgerichte cultuur zijn 
gevormd, gaat het er om dat ze leren om te gaan met andere onzekerheden en leren meer 
tijd te nemen voor ze tot handelen over gaan. Dat betekent dat je ontvankelijk wordt 
voor zwakke signalen en leren de druk en drang tot actie te weerstaan. Dit seminar 
geeft een re	 ectie op gelaagdheid hoe ‘de werkelijkheid’ is opgebouwd uit verschillende 
waarnemingen, beelden en interpretaties. Hoe beïnvloedt dit de wijze waarop je je vak 
als projectmanager ziet? Welk appél doet dit op je leiderschap, door welk venster kijk 
je naar de wereld en hoe beïnvloed dit je handelen. Weet je de dialoog aan te gaan 
met betrokken partijen, kun je deze ontmoeten en verbinden? Gastsprekers zijn Sandra 
Schruijer, Andre Dorée en Marijke Dekkers.

brugprogramma’s

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)
30 en 31 januari was de 6e en laatste module: Regie en Dialoogkracht. Tijdens de eerste dag 
van deze module is gesproken met Susanne Weusten over ‘denkfouten en argumenten’. 
’s Middags is onder begeleiding van Bert Kuizenga een persoonlijke � lm gemaakt over 
wat het programma voor een ieder heeft opgeleverd. Op de tweede dag zijn we aan de 
slag gegaan met de verschillen tussen debat en dialoog met Peter van der Geer. Ook 
hebben de deelnemers voor elkaar pitches gehouden over wat het programma met 
hun leerdoelen heeft gedaan en hebben ze elkaar in kleine groepen hier feedback op 
gegeven. Aan het einde zijn de persoonlijke � lmpjes met elkaar gedeeld. 

 

In februari/maart vonden de Slotproeves plaats, in aanwezigheid van de leidinggevende, 
de assessor en de programmamanagers.

“Samenvattend zou je kunnen zeggen dat het (programma) me bewuster heeft gemaakt. Ik ga 
nu meer uit van mijn eigen kracht en dat ik dit niet hoef te doen door hard te werken, maar ook 
gewoon los kan laten.” Mark Duimelaar - Gemeente Rotterdam (Deelnemer Brugprogramma 10)

Deelnemers van Brug 10 

bij de 6e module

�
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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)
9 en 10 januari was de module: Jij en je Project. We zijn deze tweede module gestart met 
een inleiding in de chaostheorie onder begeleiding van Nicoline Mulder en hebben we 
Value Base Project management verkend. Na een kort bezoek aan bezoekerscentrum 
van Utrecht CS en een toelichting zijn de deelnemers in de avond met elkaar gaan 
re	 ecteren op hun eigen ontwikkelingen. De ochtend van de tweede dag was het thema 
de complexiteit van taal, waarbij de verhouding tussen taal en werkelijkheid centraal 
stond. Dit onder begeleiding van Maarten Kraneveld en Paul Toebes. Erica van Dijk 
(gemeente Utrecht) en Han Berends (ProRail) waren in de middag te gast, Ze brachten 
elk een eigen casus mee, die actueel was in relatie tot Utrecht Centraal, waarmee de 
deelnemers dan aan de slag konden. 

9 en 10 maart was de 3e module van dit Brugprogramma: Jij en je team in Hilversum. 
Onder begeleiding van Tamira Nicolai en Sander Boon van TWST komt de rol van 
overtuigingen in relatie tot de ander en het team aan de orde. We zijn in gesprek gegaan 
over e
 ectief interveniëren middels eigen casuïstiek. In de avond zijn de deelnemers in 
gesprek gegaan met twee senioren: Marjolein Gorter (RWS, knooppunt Hoevelaken) 
en René Duifhuizen (gemeente Nijmegen, “de Oversteek”). De deelnemers hebben hen 
uitgehoord over hun ervaringen en aanpak met betrekking tot hun teams. De ochtend 
van de tweede dag hebben we de vijf frustraties van teamwork van Lencioni besproken 
en hebben de deelnemers deze vertaald naar hun eigen teams. Hier hadden ze vooraf 
informatie over opgehaald. De module is afgesloten met Sheepman: middels de praktijk 
van schapen drijven je eigen natuurlijke leiderschapsstijl ontdekken en ervaren. 

 
brug 12
17 deelnemers: rijkswaterstaat (5), rijksvastgoedbedrijf (3), prorail (4), 
gemeente amsterdam (2), hoogwaterbeschermingsprogramma (1), 
hoogheemraadschap rijnland (2)
In maart hebben alle 17 intakes plaatsgevonden. In het tweede kwartaal is de Kick-o
  en 
de eerste module. 

 
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)
Een jaar geleden is deze 3e editie van het programma Intern Opdrachtgeverschap van 
start gegaan. De deelnemers kwamen op 7 en 8 februari voor de vijfde en laatste keer 
bij elkaar. Dr. Martin Hetebrij (wetenschapper & auteur) was er om het gesprek aan te 
gaan over het onderwerp politiek handelen. Gedurende het hele leertraject heeft iedere 
deelnemer gewerkt aan een “taaie kwestie” uit zijn/haar project. Het verloop hiervan 
werd vastgelegd in een groeidocument dat met elkaar is gedeeld. Tijdens deze laatste 
bijeenkomst is het groeidocument afgerond.

Voor de laatste middag waren alle collega’s die hebben bijgedragen aan deze editie van 
het programma Intern Opdrachtgeverschap, in de vorm van debat of meedoen in het 
spiegelteam van een opdrachtgeverspiegel uitgenodigd. Met behulp van een interactieve 
werkvorm is met hen de opbrengst van dit programma voor de deelnemers en het vak 
intern opdrachtgeverschap gedeeld en besproken. Het programma sloten we af met het 
uitreiken van de certi� caten en een borrel. 
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opdrachtgevers spiegel
Als onderdeel van het programma Intern Opdrachtgeverschap is bij Martijn Kniestedt, 
opdrachtgever bij de gemeente Den Haag, op 25 januari een opdrachtgever spiegel 
uitgevoerd. Het spiegelteam bestond uit drie andere deelnemers van het programma 
Intern Opdrachtgeverschap en twee projectmanagers uit het Nd-netwerk.

Door ziekte kon een andere opdrachtgeversspiegel, die bij het Rijksvastgoedbedrijf zou 
worden gehouden, niet doorgaan.

leertraject professioneel opdrachtgeverschap 
hoogwaterbeschermingsprogramma
13 deelnemers (afkomstig van verschillende waterschappen, 
het programmabureau hwbp en rijkswaterstaat)
Voor het HoogWaterBeschermingsProgramma faciliteert Nd een leertraject speci� ek 
voor de interne 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.

24 januari vond het vierde en tevens afsluitende seminar plaats. Vanuit de verander-
kunde is gekeken wat je kunt verwachten als je veranderingen doorvoert in je praktijk 
als opdrachtgever. Bij de afsluiting van het programma is Richard Jorissen, programma-
directeur van het HWBP, aanwezig.  Met hem zijn deze laatste bijeenkomst de in het 
leertraject opgedane inzichten gedeeld.



8  Kwartaalrapportage Q1 2017Neerlands diep

pilot ict programma 
10 deelnemers: rijkswaterstaat (8), prorail (1) gemeenten den haag (1)
Op de RDM Campus in Rotterdam, een innovatieve broedplaats van technologische 
ontwikkelingen rond Internet of Things, drones en robotica, werd de pilot op 10 en 11 
januari afgerond. Centraal in de 3e module stond het agile organiseren van projecten 
en programma’s en keteninformatisering waaronder het gebruik van BIM in projecten.  
Deelnemers aan het programma waren positief over het ICT-programma: “Het is echt 
een verdieping van je kennis over technologische ontwikkelingen. Je wordt verrast door 
wat er nog meer achter die wereld van ICT en keteninformatisering zit. Het besef neemt 
toe dat er steeds minder infrastructurele projecten zullen zijn waarin geen ICT in wordt 
toegepast.” Mooie van het ICT programma is de mix van mensen met wel en geen ICT 
ervaring. Die mix is belangrijk. De pilot groep adviseert om er echt twee hele dagen van 
te maken om dialoog goed te kunnen voeren.

Het ICT programma is omgedoopt in Nd Tech leerprogramma. Het Nd Tech programma 
bestaat uit drie themamodules van twee aaneengesloten dagen en heeft een doorlooptijd 
van ca. 6 maanden in beslag. De tijdsinvestering van de deelnemers bedraagt ca. 80 
contacturen. Na het succes van de pilot is besloten om door te gaan met een volgend 
programma, Nd Tech 1.

nd tech 1
11 deelnemers: gemeente rotterdam (2), rijksvastgoedbedrijf (1), schiphol group 
(1), ministerie van infrastructuur en milieu (2), rijkswaterstaat (5) 
Maarten Reinking, directeur Neerlands diep, opende op 21 januari de kick-o
  van Nd 
Tech 1. Hierna gaf de directeur Ontwikkeling services Rijkstwaterstaat Peter den Held, 
zijn ervaring en visie op digitale ontwikkelingen in organisaties en de impact ervan op 
ons werk en onze manier van werken. De tweede gast was academisch director ESAA 
IT-Audit & Advisory van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Arno Nuijten. Methodische 
en organisatorische aspecten van complexe IT-projecten zorgen bij overheid en 
bedrijfsleven voor hoofdbrekens. Hij onderzoekt de psychologische valkuilen die 
inherent zijn aan grote IT-projecten en die in de hand werken dat er doofheid voor 
risicowaarschuwingen ontstaat. ’s Middags ging de groep ‘backcasten’: terugredeneren 
vanuit eigen toekomstbeelden naar de (eigen) huidige situatie. Zo vormen deelnemers 
een beeld van welke stappen de komende tijd nodig kunnen zijn om bekende patronen 
te doorbreken en “kleine veranderingen ” te realiseren in het eigen denken en werken. 
De future back methode geeft bovendien een rijke oogst aan vraagstukken en kwesties 
te noteren die we met elkaar in dit leerprogramma willen bespreken en uitdiepen.

Deelnemers doen 

ervaring op met VR
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Op 14 en 15 maart is de eerste module op de Automotive Campus, het was een mix 
van inspiratie van buitenaf, uitwisseling van kennis en ervaring binnen de groep en 
zelfre	 ectie. Gastspreker Sander Veenhof is een specialist op het gebied van virtual en 
augmented reality (VR/AR). Deelnemers konden VR/AR en de hololens aan den lijve 
ondervinden. De tweede gast Alexander Hermanns (Indicia), expert op het gebied 
van technologie, innovatie en digitalisering, werd ingegaan op hoe we “high reliable” 
kunnen werken in projecten met een grote ICT component. Ook deden de deelnemers 
een experiment met ‘little bits’ een soort elektronische legoblokjes waarmee ze een 
beweegbare brug bouwden. 

Op de tweede dag werd een bezoek o.l.v. Peter Hoernig gebracht aan de Innovatiecentrale 
en nam Laurens Schrijnen, ex-Rijkswaterstaat kwartiermaker van de Innovatiecentrale en 
projectleider Smart Shipping, de deelnemers mee in de betekenis van o.a. smart mobility 
op het project en het werk van de projectmanager. sen waarna we met hem hierover in 
gesprek gaan. “Nieuwe ontwikkelingen zijn niet ver weg, we zitten er midden in”.

“Voor we het wisten waren we geen brug aan het bouwen maar een Twitter interface met een 
link naar de brug. Maar wat draagt dat bij aan die brug? We waren iets aan het bouwen waar 
we niet van tevoren over na hadden gedacht en gingen achteraf bedenken waar we het voor 
konden gebruiken.” Deelnemer Nd Tech 1

�
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Teamprogramma’s en -activiteiten 

programma teamleren

Gaande weg ontwikkelen we dit nieuwe leerprogramma speciaal voor projectteams uit 
het Neerlands diep 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 praktijken de zaken 
aanpakken en er vindt re	 ectie plaats.

1 februari was de tweede bijeenkomst. Systemische naar de issues in het project kijken 
is een belangrijk onderdeel in het programma. Jaap Schaveling is te gast om daarbij te 
helpen.

Als onderdeel van het Programma Teamleren worden er zogenaamde ‘tussendoortjes’ 
georganiseerd. In een tussendoortje wordt een actueel onderwerp in één of meer van 
de  deelnemende projecten uitgediept. Zo nodig worden er collegiale adviezen over en 
weer gegeven. Tussendoortjes zijn video-ontmoetingen via internet (blended leren). Op 
24 januari was er een tussendoortje. 

hwbp teamspiegelestafette 

Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) hebben we een Teamspiegel-
estafette opgestart. Uitgangspunt hiervoor is de projectmanagementspiegel, maar dan 
gecomprimeerd in een dag. Het projectmanagementteam van de Prins Hendrikzanddijk 
(Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) werd gespiegeld op 20 maart door de 
collega’s van het project Hoeksewaard Zuid (Waterschap Hollandse Delta). Het estafette 
idee houdt in dat het gespiegelde team weer een ander team binnen het HWBP gaat 
spiegelen, waarin de lessen en inzichten uit de eigen spiegel weer worden meegenomen. 
Er kunnen meerdere van dergelijke estafettes worden opgestart. Zo ontstaan continue 
leerketens waarbinnen de actuele projectcontext steeds tegen het licht wordt gehouden. 
 

introductiebijeenkomst ertms  

Op 7 februari was de introductiebijeenkomst met ERTMS. Tijdens dergelijke bijeen-
komsten maken we wederzijds kennis en gaan we op zoek naar kennisparels en 
kennisvragen. Op basis van deze inventarisatie maken we samen met het projectteam 
een plan om concrete invulling te geven aan de kennisuitwisseling en re	 ectie binnen 
het netwerk van Neerlands diep voor de komende jaren. 

ERTMS (European Rail Train Management System) is een nieuw Europees systeem, 
waarbij technische spoorintelligentie voor de beveiliging naar de trein en de bijbehorende 
infrastructuur wordt gebracht. Het is een samenwerking tussen NS, ProRail en het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De opgave van het programma is groot en 
complex, omdat het bestaande treinmaterieel gefaseerd uit gebruik moet worden 
gehaald voor de ombouw en omdat al het treinpersoneel geschoold moet worden om 
met het nieuwe systeem te kunnen gaan werken. Als uitkomst van de bijeenkomst is 
gebleken dat het team van ERTMS in de startblokken staat om leeractiviteiten met 
Neerlands diep te ontplooien.

2
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toetreding phs meteren-boxtel  

Met het project PHS Meteren-Boxtel (ProRail) heeft het accountmanagement van 
Neerlands diep een eerste kennismakingsgesprek gevoerd. Omdat het team zelf de 
parels en de hulpvragen van het project aardig op het netvlies heeft, is afgesproken 
dat dit project met het netwerk van Neerlands diep van start gaat en dat plannen in 
voorbereiding zijn voor het optuigen van concrete leeractiviteiten. Het project maakt 
deel uit van het programma Hoog Frequent Spoorvervoer, waarin gestreefd wordt om 
in de toekomst op het spoor een dienstregeling ‘’zonder spoorboekje’’ te bereiken. Dat 
wil zeggen dat er iedere 10 minuten een trein vanaf stations vertrekt. Hiervoor moeten 
infrastructurele maatregelen worden getro
 en op diverse plekken bij onder andere 
Meteren, Boxtel en Vught. 
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Netwerkbijeenkomsten: 
elkaar ontmoeten rond een thema 

Voor ons netwerk organiseren wij diverse bijeenkomsten en activiteiten. Deels zijn deze 
open voor het hele netwerk, deels zijn deze besloten voor een speci� eke doelgroep.

 

besloten bijeenkomsten

reflectiegroep programmamanagement 

In maart vond een 24-uurs sessie plaats als vervolg op de startsessie uit het alumni 
programma van november vorig jaar. Deze sessie is in co-creatie vormgegeven. 
Met twaalf deelnemers uit vier organisaties is het thema Macht verder verkend met 
Oscar David. Welke verschijningsvormen zien we binnen de organisaties en rond 
programmamanagement? En hoe wil je daar als programmamanager mee om gaan? Ook 
waren we in gesprek met Roeland Hillen, programmadirecteur van het HWBP-2, waarin 
we op zoek zijn gegaan naar de speci� eke kenmerken van een programmamanager in 
vergelijking met een projectmanager. Hier is tevens alvast een link gelegd met het Nd 
Webinar over programmamanagement van 20 april aanstaande. Voorts is gewerkt met 
eigen casuïstiek. In juni en oktober worden nog twee dagen voor deze groep in co-
creatie georganiseerd.

co-creatieve sessie neerlands diep en de markt 

Op 3 februari vond op initiatief van Neerlands diep een co-creatieve sessie plaats 
met alumni die eerder hebben aangegeven mee te willen denken over het thema 
“samenwerking met de markt”. Doel van deze sessie was bepalen wat Neerlands diep 
kan bijdragen aan het verbeteren van de samenwerking tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer in de geest van de Marktvisie en toetsen in hoeverre de huidige Nd-
initiatieven voldoende aansluiten bij de leer- en ontwikkelbehoeften van de doelgroep. 
Dit leverde een rijke output op met mooie inzichten en een aantal nieuwe ideeën. Een 
van de suggesties was om de alumnigroepen en hun terugkomdagen meer te benutten.

3
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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  eindverant-
woordelijke zijn of zijn geweest van een bij Neerlands diep aangesloten project. Op 21 
maart vond de eerste bijeenkomst van 2017 plaats. Deze bijeenkomst was ‘geadopteerd’ 
door de beide programmadirecteuren van het Hoogwaterbeschermings-programma 
(HWBP). Twee directeuren van waterschappen waren te gast. Het centraal thema was: 
Heroriëntatie van de governance van het HWBP. 

neerlands omgang 

Sinds jaar en dag organiseert Neerlands diep voor de projectmanagers van de 20 
projecten van het projectennetwerk vier tot vijf keer per jaar kringbijeenkomsten: 
Neerlands Diepgang. Het projectennetwerk Neerlands diep is er niet alleen voor 
projectmanagers. Voor Neerlands diep de reden om in 2017 te starten met een kring 
voor omgevingsmanagers: Neerlands Omgang.

Niets is gemakkelijker dan de succesvolle werkwijze van de projectmanagers te kopiëren 
naar dit nieuwe initiatief voor omgevingsmanagers. Er is gekozen voor een co-creatie 
aanpak waarbij de omgevingsmanagers van het projectennetwerk met elkaar een 
werkende en werkbare manier te verkennen om optimaal van elkaar te leren, elkaar te 
inspireren en uit te dagen, en e�  ciënt en 	 exibel omdat tijd vaak ook een schaars goed 
is. Resultaat hiervan is dat we gaan werken aan een “blend” van fysiek en online leren, 
waar mogelijk met vertegenwoordigers van de markt erbij. Centrale vraag uit eerste co-
creatie op 6 maart: Hoe ga ik de markt benaderen zodat ik maximaal rendement krijg in 
een tevreden omgeving (bewoners, hulpdiensten, opdrachtgevers, etc.), met e�  ciënte 
inzet van middelen/mensen? 

groep anders samenwerken 2 (gas)

Al een aantal jaren bestaat de Groep Anders Samenwerken, bestaande uit zeven project-
managers van verschillende opdrachtgevende organisaties (Rijkswaterstaat, ProRail, 
Gemeente 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 
projectmanagers, koppels van opdrachtgevers en aannemer. 

Op 16 januari kwam GAS-2 voor de tweede keer bij elkaar. In het gesprek stond de 
vorming van een alliantie bij een project van het Waterschap Rivierenland centraal.

GAS-1 kwam 20 januari en 31 maart bij elkaar. Beiden keren ging het met namen om 
dilemma’s die optreden als het persoonlijke en het beroepsdomein botsen met belangen 
uit het organisatiedomein. 31 maart nam professor André Dorée als gast deel.

workshop stuurgroep verbinders in de bouw 

Een aantal partijen uit de bouwsector (opdrachtgevers, ingenieursbureaus en aannemers) 
hebben het initiatief genomen om onder de werktitel “Verbinders in de bouw” een 
nieuwe gezamenlijke leergang te ontwikkelen voor alle ketenpartners. Neerlands diep 
is gevraagd om samen met de stichting BOB deze leergang te ontwikkelen. In dat kader 
hebben wij samen met de BOB 29 maart een workshop voor de stuurgroep “Verbinders 
in de bouw” verzorgd, waarin de doelstellingen en doelgroep van de leergang verder zijn 
aangescherpt. In mei zetten we met de stuurgroep een volgende stap: het aanscherpen 
van leerdoelen, verhelderen van verwachtingen en het creëren van de juiste condities.



14  Kwartaalrapportage Q1 2017Neerlands diep

bijeenkomsten voor ons hele netwerk

nd teams 2017

28 projectteams namen op donderdag 26 januari deel aan Nd Teams 2017, het jaarlijkse 
teamevent van Neerlands diep. Geïnspireerd door kunst, Wim Pijbes (oud-directeur 
van onder andere het Rijksmuseum) en vooral ook door elkaar, gingen ze in Utrecht in 
gesprek over hun projectmanagement paradoxen. Wim deelde mooie en aansprekende 
anekdotes en een paar wijze lessen waaronder: “Vertrouwen is de sleutel bij het oplossen 
van paradoxen.” Er was in meerdere workshoprondes veel aandacht voor gesprek, delen 
van ervaringen en leren van anderen. 

We maakten een impressie in de voetsporen van één projectmanager en één team. 
“Iedereen is hartstikke druk. Het is dan prettig om even op een vluchtheuvel te stappen 
en met enige distantie naar je werk te kijken. Zeker als je dat samen met collega’s kunt 
doen die met dezelfde problemen als jij te maken hebben.” vertelt Ton Bierbooms van 
ProRail. Een uitgebreid verslag inclusief foto’s is te bekijken via de website van Neerlands 
diep. 
 

nd webinar transformationeel leiderschap

Projectmanager Benny Nieswaag geeft leiding in verschillende Rijkswaterstaat-projecten, 
onder andere bij A9 Badhoevedorp-Holendrecht, onderdeel van Schiphol-Amsterdam-
Almere (SAA). Hij is een transformationeel leider, door zijn teamleden ruimte en 
gelegenheid te geven om te slagen in hun werk. Hij vindt dat leiderschap interesse vraagt 
voor wat mensen drijft, zodat het werk leuker wordt en ieder elke dag met plezier naar 
het werk gaat. In het Nd Webinar van 13 februari vertelde Benny over zijn aanpak in 
de projecten, met re	 ectie van organisatiepsycholoog Edu Feltmann. Rode draad door 
het webinar waren de ervaringen van drie van Benny’s voormalige teamleden, die 
op video vertelden over Benny’s leidinggeven, zijn interventies, en wat dat voor hen 
betekende. Het webinar is terug te kijken op neerlandsdiep.nl/ndwebinarleiderschap en 
het YouTube-kanaal van Neerlands diep.

Deelnemers Nd Teams 

tijdens één van de workshops
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nd topics ‘organisaties in beweging’

Op 16 maart vond de Nd-topics over “Organisaties in beweging” plaats. Nd Topics is 
de nieuwe benaming van de Café Colleges. Vanuit drie perspectieven werd gekeken 
naar de impact voor projectmanagement. Voor elk van de perspectieven was een gast 
uitgenodigd. Jeannet van der Velde (ProRail) voor Menskracht & teams, Herman Winkels 
(Rijkswaterstaat) voor Data & Informatievoorziening en Jan Freie (Gemeente Maassluis) 
voor Governance. Het was een interactieve middag met mooie inzichten. 26 mensen 
hadden zich aangemeld. Helaas kwamen veel mensen niet opdagen.
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Communicatie 

Het eerste kwartaal van 2017 is weer een periode geweest met diverse activiteiten 
voor ons netwerk. Eén van de hoogtepunten was de Nd Teams op 26 januari. Ook 
verspreidden we in januari, februari en maart weer een Nd Nieuws aan meer dan 2500 
mailadressen. De inhoud van Nd Nieuws bestaat grotendeels uit artikelen die ook op de 
website verschenen. Hiervoor hebben we verschillende artikelen gepubliceerd, zoals 
vooraankondigingen en verslagen van de diverse events in deze periode; Nd Teams, Nd 
Topics en Nd Webinar. 

We spraken ook met een aantal teamleden van drie projectteams over hun recente 
toetreding in het Neerlands diep projectennetwerk. Dit waren Knooppunt Hoevelaken, 
De Entree en ERTMS. Wij vroegen hen onder andere naar hun projectuitdagingen, 
waarom ze aansluiten bij Neerlands diep en wat ze verwachten te komen halen en 
brengen. Zij stonden ook op de homepage gedurende een maand. 

Het eerste kwartaal hebben we ook meer aandacht gegeven aan onze activiteiten in de 
vorm van interviews met deelnemers. We spraken Kasper Nipius (Waterschap Brabantse 
Delta) over de Spiegels en Koos Vrolijk (Rijkswaterstaat) en René van der Haar (ProRail) 
over hun ervaringen bij de pilot van het ICT programma.   

4

Een aantal projectleden van 

Knooppunt Hoevelaken (vlnr Remko Lelieveld, 

Marjolein de Gorter-Manhoudt, Winston Zuiverloon).

Foto: Jorrit ‘t Hoen
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Ontwikkeling Neerlands diep 

Als organisatie zijn wij ook met onze eigen ontwikkeling bezig. Zo worden wij gevoed, 
getoetst en geadviseerd door drie verschillende raden: de Raad van Toezicht, de Raad van 
Advies en de Klantenraad. Deze raden komen meermaals per jaar bij elkaar. Op verzoek 
van de individuele raden is er op 15 maart een gezamenlijke raad georganiseerd. Met de 
landelijke verkiezingen op de zelfde dag, is het thema ‘de verkiezingen’ ook doorgevoerd 
tijdens deze bijeenkomst. Uit deze raad is onder andere naar voren gekomen hoe de 
doelen voor 2020 in de missie en visie focus kan krijgen. Er is door het houden van 
verkiezingen een top 6 van thema’s bepaald. Deze zijn: 

1 Marktvisie & relatie met de markt
2 Stakeholdermanagement & meervoudig samenwerken (shareholdermanagment)
3 Relatie tussen project- en lijnorganisatie 
4 Duurzaamheid en circulaire economie 
5 Veerkracht en weerbaarheid
6 Risicomanagement & omgaan met het onverwachte 

Er is vooraf aan de gezamenlijke raad nog een Klantenraad en een Raad van Advies 
geweest. Deze waren ter voorbereiding op de gezamenlijke raad om vast te stellen: 
welke thema’s er leven. Het is de bedoeling dat alle partners op de gekozen thema’s zich 
gaan verdiepen op wat het thema betekent voor Neerlands diep.

5

Deelnemers met elkaar in gesprek 

tijdens de gezamenlijke raad
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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
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