
�  ontwikkeling nd tech

De tijd dat IT en data iets waren 
voor de IT afdeling is voorbij. Voor een 
projectmanager is het een must om het 
onmisbare, integrale aandeel van IT in 

projecten en netwerken beter te snappen. 
Beleven, Begrijpen en (zelf ) Bewegen staan 

centraal in het Nd Tech programma. 
Resultaat: een ‘asfaltgevoel’ bij IT en 

technologische ontwikkelingen.

�  veerkracht in het brugprogramma

Een snel veranderende wereld vraagt 
dat je �exibel en adaptief bent. Wij zagen een 

trend onder de deelnemers van onze brug-
programma’s, dat zij dit een uitdaging vinden. 
Daarom is vanaf het 11e Brugprogramma de 

module Veerkracht en Alertheid toegevoegd 
om meer zicht te krijgen op je eigen 

veerkracht en �exibiliteit. 
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Deelnemers

Alumni

Rijkswaterstaat
ProRail
Rijksvastgoedbedrijf

Grote gemeenten (G4)
Waterschappen
Overig

Nd Fit: Neerlands diep teamevent 2016

Mini-symposium 10 jaar communicatie in projecten

Zomerborrel 2016: omgaan met vernieuwing

Ontbijtsessie huwelijkse perikelen in een D&C contract

Café College duurzaamheid
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top 5 bezochte bijeenkomsten in 2016
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Totaal aantal deelnemers

Totaal aantal deelnemers
uit Nd-projectennetwerk

Aantal unieke deelnemers uit
Nd-projectennetwerk (bereik)

2016 was weer een jaar vol 

ontwikkelingen. We hebben dit 

jaar gefocust op vernieuwing van 

ons aanbod en op verdieping van 

activiteiten die zich al hebben 

bewezen. Daarnaast hebben wij 

geïnvesteerd in de uitbreiding van 

ons projectennetwerk. Allemaal met 

als doel om nog meer impact te 

hebben en bij te dragen aan betere 

projectresultaten in de bouw- 

en infrasector. 

�  hans van der lit (prorail)
deelnemer kernprogramma 2014-2016

‘Ik heb me op het gebied van 
communicatie naar zowel mijn team 

als naar de stakeholders sterk verbeterd 
in mijn aanpak. Het meervoudig naar 

onderwerpen kijken geeft mij en het team 
rust. Dit kost over het algemeen wel meer 

tijd, maar ik heb gemerkt dat die 
tijd er ook is.’ 

�  peter eitjes, de knoop (rijksvastgoedbedrijf)

‘Het kost grote moeite om kennis te halen. Neerlands diep is een prachtig 
instituut daarvoor. Het kan ons helpen continuïteit en gelijk gerichte belangen 
samen te benoemen en waarborgen, en te werken aan één gemeenschappelijk 

doel in plaats van beziggehouden worden door tegengestelde belangen.’

�  kasper nipius
(waterschap brabantse delta) 

‘Dankzij de Spiegel hebben we niet voor 
één manier van werken gekozen en de 

andere manieren per de�nitie afgekeurd, 
waar ikzelf aanvankelijk toe geneigd 

was, maar de kwaliteiten van de 
verschillende manieren uitgelicht en 

e�ectief samengevoegd.’ 

kosten

Open individuele activiteiten

Besloten individuele activiteiten

Open teamactiviteiten

Besloten teamactitviteiten

€ 20142 5 0 6 0 0

20152 4 3 2 0 0€

€ 20132 4 6 2 0 0

20162 3 9 0 5 6€

bijeenkomsten
in 2016

© 2017 Neerlands diep

participatie op projectniveau in 2016

�  ad broeders, spoorzone delft 
(prorail)

‘Wat doe je aan omgevingsmanagement als 
je middenin een stad werkt, hoe kun je 
stakeholders het beste benaderen? Of je 
nou bij ProRail, Rijkswaterstaat of een 
grote gemeente werkt, je loopt tegen 

vergelijkbare vragen aan. Het helpt enorm 
als je daarover met elkaar kunt sparren en 

Neerlands diep faciliteert dat.’
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Rijkswaterstaat 
A2 Maastricht
A15 MaVa 
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken
Afsluitdijk
Maaswerken
Ruimte voor de Rivier
Zeetoegang IJmond
Schiphol Amsterdam Almere (SAA)
Renovatie Stalen Bruggen

Rijkswaterstaat/ProRail/Amsterdam 
Zuidasdok

Rijkswaterstaat/Waterschappen 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Schipholgroep 
A Pier & Terminal

Rijksvastgoedbedrijf
De Knoop

Gemeente Amsterdam
De Entree
Noord/Zuidlijn

Gemeente Den Haag 
Rotterdamsebaan

ProRail 
Nationale Stationsprojecten (NSP)
OV SAAL
SAA Spoorkruisingen
Spoorzone Delft
VleuGel/DSSU

projecten uit nd-projectennetwerk
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Spoorzone Delft

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

Afsluitdijk

Renovatie Stalen Bruggen

A Pier & Terminal

Zeetoegang IJmond

Maaswerken

SAA Spoorkruisingen

VleuGel
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Marktvisie (21.06.2016)

Praktijk van de macht (13.08.2016)

Allianties OV SAAL (06.12.2016)

Weerstand met Guido Rijnja (15.11.2016)
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meest gevolgde en gedownloade webinars in 2016

� meest gelezen nieuwsbericht in 2016:

‘patrick buck neemt afscheid als directeur projecten bij prorail’

☼ zomerborrel 'technologie als gamechanger' 
volgens de deelnemers: 

‘verrassend’ ‘leerzaam’ ‘kort en krachtig’ ‘inspirerend’
‘stof tot nadenken’ ‘dynamisch’

live volgers 103
downloads 681
Totaal 784

�  hoge opkomst webinar marktvisie

De Marktvisie was ten tijde van het 
webinar in juni een veelgehoorde term, 

maar het was voor velen nog onduidelijk 
wat dat voor de projectpraktijk zou gaan 

betekenen. In dit webinar gingen we 
daarop in, verteld vanuit de opdracht-

gever en de opdrachtnemer. Het 
voorzag daarmee in een behoefte die is 

terug te zien in de hoge opkomst.

neerlandsdiep.nl
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Aantal bezoekers website

Aantal paginaweergaves website

Aantal twittervolgers

Aantal LinkedIn volgers

neerlands diep online

Aantal verstuurde Nd Nieuws
en uitnodigingen

�  hans versteegen,zuidasdok
 (rijkswaterstaat)

‘Netwerken is goed en mooi, 
niemand is daar tegen. Maar de 
waan van de dag in je project 
slokt je al gauw op. Dan is het 

goed dat Neerlands diep van tijd 
tot tijd een activiteit organiseert 
om mensen van verschillende 
projecten met elkaar om tafel 

te krijgen.’


