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Kwartaalrapportage
Tweede kwartaal 2017

Dit is de tweede kwartaalrapportage van 2017, waarin je leest hoe het Neerlands diep 
verging in de maanden april, mei en juni.
 
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)
Op 23 en 24 maart stonden de volgende vragen centraal: ‘Hoe herkennen we patronen 
in organisaties en hoe kunnen we disfunctionele patronen doorbreken? Wat leren we 
van casuïstiek op dit gebied? En welk leiderschap toon ik hierin zelf?’. Op de eerste 
dag zijn we gestart met Arend Ardon, sociaal psycholoog en bedrijfskundige. Hij 
promoveerde op leiderschap en interventies in complexe veranderingsprocessen. Hij 
behandelde patronen in organisaties en welke rol je zelf hebt in het in stand houden 
van die patronen. ’s Middags ontvingen we Siebe Riedstra. In 2015 stapte hij over als 
SG van het ministerie van Infrastructuur en Milieu naar het ministerie van Veiligheid en 
Justitie, waar hem een grote veranderopgave te wachten stond. Het NRC sprak van de 
zeven plagen die Riedstra zou moeten bestrijden. Riedstra gaf aan de problemen te lijf 
te gaan door “van zeven plagen naar zeven parels te gaan”. Hij vertelde hoe hij te werk is 
gegaan en ingesleten patronen heeft weten te doorbreken. De tweede dag onder leiding 
van Ilse Heijkoop en Anita Buts eigen leiderschapsvragen centraal gesteld in een spiegel 
met paarden. De middag was ruimte gemaakt voor reflectie. Het vinden en vasthouden 
van voldoende rust/reflectieruimte/afstand, zodat je je werk uiteindelijk effectiever kan 
doen is een thema voor de deelnemers.

Op 31 mei, 1 en 2 juni zijn we ingegaan op de volgende vragen: ‘Zijn er grenzen aan de van 
veranderbaarheid van organisaties? Wat leren we van de casuïstiek?’ Op 31 mei waren 
we te gast bij deelnemer Paul van Rossum in Amsterdam. We bezochten met hem twee 
projecten, De Entree en Boerenweteringen. Op donderdag startten we met Jaap van ’t 
Hek. Eén van zijn thema’s is de (on)veranderbaarheid van organisaties en gaat over de 
grenzen van de veranderbaarheid, ofwel de onveranderbare kant van organisaties. Wat 
maakt nu dat organisaties zich niet zomaar laten veranderen? Welke rol spelen mensen 
daarin? Wat doet macht? Welke systeemeigenschappen beschermen het bestaande? 
Welke rol speelt toeval? In de middag werkten we met Madeleine Ingen Housz, die ons 
op haar eigen bijzondere manier liet ervaren wat onze kracht is.
 
De tweede dag brachten wij een bezoek aan het project station Driebergen Zeist 
van deelnemer Karin van Helmond. Vervolgens ontvingen als gast Peter Hennephof, 
hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Hij deelde zijn ervaringen hoe hij te 
werk is gegaan om DJI te veranderen, waar hij tegenaan liep en wat hij leerde. Verder 
was er ruimte om elkaar terug te geven wat we van elkaar hebben gezien en ervaren en 
voor losse eindjes en eigen vraagstukken.

“In de realisatie dat het programma naar het einde loopt vroeg men mij ‘s avonds: Als we nou es 
collectief zakken, mogen we dan nog een extra jaartje Topprogramma doen?” 
Alijd Bunge, Programmamanager Topprogramma
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terugkomdag topprogramma 2
Op 12 april was de terugkomdag van Top 2. Alle 12 deelnemers waren aanwezig. We 
werden ontvangen door de Schiphol Groep. Eerst was er aandacht voor wat een ieder 
bezig houdt. Daarna een boeiende presentatie over de ruimtelijke opgaven waar Schiphol 
voor staat van Maurits Schaafsma, planoloog van de Schiphol Groep, en toelichting van 
Erik van der Meer over de (governance van) de MIRT verkenning. Vervolgens kregen 
we per bus een rondleiding over het terrein binnen de hekken (air site). Tijdens het 
afsluitende diner adopteerden twee deelnemers de volgende terugkomdag.

kernprogramma 2015 – 2017
16 deelnemers: prorail (2), rijkswaterstaat (5), rijksvastgoedbedrijf (5), 
gemeente amsterdam (2), waterschap (1), ns stations (1)
17, 18 en 19 mei was de 8e Seminar van het Kernprogramma 2015-2017. De eerste dag 
hebben we ingezoomd op de relatie met de markt(partijen). Het was niet alleen praten 
over, maar hebben we het ook naar binnen gehaald. Het thema was ‘de tragiek van de 
bouwer.’ Dit deden we onder leiding van programmadocent André Dorée (TU Twente). 
Drie directeuren waren te gast: Martin Schellekens (John Laing Group), Rob Lastdrager 
(Strukton) en Marinus den Harder (Volker Wessels). De tweede dag gingen we in op 
waarom er zo weinig geleerd wordt van evaluaties onder leiding van Ernst ten Heuvelhof 
(TU Delft) in co-creatie met Martin Brinkhuis (ProRail). We bespraken verschillende 
evaluaties, waaronder die van RandstadRail en Station Harderwijk. Daarin keken we naar 
complexiteit & faalrisico’s, de projectcontext en de succesfactoren. De derde en laatste 
dag van dit Seminar ging over verschillende niveaus van macht en de evolutie naar 
leiderschap, macht 1.0, 2.0 en 3.0 door Oscar David, psycholoog en organisatieadviseur. 
Oscar beschrijft de werking en dynamiek van macht. Hij laat zien hoe macht 1.0, die 
voortkomt uit onze oerinstincten om te willen heersen en overheersen, kan evolueren 
in macht 2.0, waarbij alles draait om controle en regulering. Ieders streven zou echter 
macht 3.0 kunnen zijn; macht uitoefenen met integriteit. 

kernprogramma 2016-2018
16 deelnemers: rijkswaterstaat (5), ministerie van infrastructuur en milieu (1), 
prorail (3), gemeente amsterdam (2), waterschappen (3), rijksvastgoedbedrijf (2)
Kernprogramma 2016-2018 had in het tweede kwartaal van 2017 twee Seminars. 
Seminar 3 was op 5, 6 en 7 april. Dag één gingen we in op anders samenwerken met 
de markt met professor André Dorée (TU Twente) in co-creatie met Frank Fieman 
(Rijkswaterstaat) en John Stam (Waterschap). Beoogde doel meer inzicht geven in “hoe 
werkt een aannemer?”, “doorgronden waarom een opdrachtnemer werkt zoals ie werkt” 
en daarmee begrip op te wekken bij de opdrachtgever die dat nu niet voldoende zou 
hebben en daarmee beter het project te kunnen sturen en te kunnen samenwerken. 
Gasten uit de markt waren René de Boer en Dick Baars. Dag twee gingen we in op 
procesmanagement samen met professor Ernst ten Heuvelhof (TU Delft). Ernst nam 
ons mee in de wereld van procesmanagement en heeft een voorbeeld van een geslaagd 
proces en een minder geslaagd proces. De derde dag stond in het teken van cultuur en 
verandering in projecten onder leiding van Professor Marcel Veenswijk (VU Amsterdam). 
De deelnemers hebben geleerd hoe zij culturele sensitiviteit kunnen ontwikkelen door 
het herkennen en gebruiken van culturele aspecten van het project. Na een introductie 
in projectcultuur, -setting en -context. Gingen we in op een praktijkcasus met nieuwe 
vormen van samenwerken met culturele dilemma’s, culturele lagen en samenwerking in 
projecten, met gast Rik Hoogeveen (Gemeente Amsterdam).

Op 14, 15 en 16 juni was het 4e Seminar. Centraal stond het effectief handelen van de 
projectmanager in verschillende vormen. Deelnemers hebben geleerd alerter te zijn 
voor zwakke signalen en om te gaan met het onverwachte. Procesmatig te handelen 
en te denken in procesarrangementen en daarbij soms bewust te kiezen of te delen. 
Er was ook aandacht voor de kracht, begrenzing en invloedssfeer van taalgebruik en 
communicatievormen.
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“ICT gaat overal inzitten, steeds meer verweven met het werk van projectmanager, team 
en organisatie. Tegelijk zit er een ‘culturele’ kloof tussen civiele techniek en ICT, en ICT is 
een belangrijke risicofactor. Dit samen vraagt in het kader van resultaatgericht samenwerken 
om het slaan van de brug tussen digitaal en fysiek werkende en denkende mensen enerzijds, 
en het toekomstgericht denken en inschatten van de consequenties van keuzes anderzijds.” 
Alexander Hermanns (Director Technology & Innovation, INDICIA Group; promovendus 
Projectmanagement & ICT; samenwerking Radboud Universiteit en Neerlands diep i.o.) 

Dag één werden we begeleid door Alexander Hermanns (o.a. Director Technology & 
Innovation bij INDICIA). Door te ervaren hoe ICT in de kern werkt krijg je meer vat 
op de ongeschreven regels binnen het digitale domein en scherp je je vaardigheden 
als bruggenbouwer aan. Dit helpt om de vaak ervaren “black box” van de ICT te 
openen, het speelveld van inhoud en proces beter te doorgronden, en het gezamenlijke 
ontwikkelproces voorspelbaarder te maken. De middag was gericht op het verkrijgen van 
een indruk van de digitale toekomst en ervaring met kenmerken van gedragspatronen 
- ongeschreven regels- die samenhangen met het tot stand komen van deze digitale 
toekomst, het managen van het onverwachte.

Tweede deel van de dag gingen we in op omgaan met het onverwachte. Managen van risico 
met gastspreker Wim Leendertse (Rijkswasterstaat/RUG, Ruimtelijke Wetenschappen). 
Wim is projectdirecteur binnen Rijkswaterstaat en nam ons in de avond mee in één 
van zijn expedities, klimmen in de Himalaya. De tweede dag stond in het teken van 
procesmanagement met professor Ernst ten Heuvelhof (TU Delft) in co-creatie en 
casus van Bartele Kiestra (ProRail). Met procesinterventies, procesarrangementen en 
praktijk voorbeelden. De derde dag gingen we in op leiderschap onder leiding van 
Marijke Dekkers, organisatieadviseur bij BMC. Zij gaf inzicht in de eigen manier van 
communiceren in je organisatie met de transactionele analyse, de dramadriehoek en 
EGO-posities. De rest van de dag gingen we aan de slag met een aantal casussen vanuit 
de eigen werksituatie.
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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)
In april vonden de Slotproevegesprekken plaats van Brug 10, in aanwezigheid van de 
leidinggevende, de assessor en de programmamanagers. 11 mei was de certificaatuitreiking 
in het Utrechts Museum. Op één na kregen alle deelnemers hun certificaat. Een deelnemer 
heeft i.v.m. persoonlijke omstandigheden het programma moeten onderbreken en sluit 
opnieuw aan bij Brug 11. Persoonlijke ontwikkeling, meer bewustwording, maar ook 
meer grip op de omgeving: deze termen typeren de groei die de deelnemers hebben 
doorgemaakt. Het thema van de feestelijke bijeenkomst was future changers. Na een 
toespraak van Pier Eringa (Prorail), met als invalshoek “het kan soms anders”, was er een 
bezoek aan het museum.

“Het Brugprogramma was een heel leerzaam traject, waarin ik veel heb geleerd over mezelf, over 
hoe ik in mijn werk sta en over wat me drijft. Ik ben echt veranderd in het afgelopen anderhalf 
jaar. In het verleden vroeg ik me vaak af: ‘Hoe zou een ander dit aanpakken?’ Inmiddels heb ik 
meer vertrouwen in mezelf en zoek ik mijn eigen weg.” 
Tom van Tilborg – Ministerie Infrastructuur en Milieu (Deelnemer Brugprogramma 10)

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)
18 en 19 mei vond de vierde module “Mijn Waarden” van Brugprogramma 11 plaats in 
landgoed de Horst. De eerste dag stond in het teken van Management Drives.  Het kennen 
van je eigen drijfveren en die van anderen om effectiever te kunnen communiceren. Dit 
door aan de hand van praktijkopdrachten verschillen in drijfveren te ervaren, maar ook 
door het bespreken van eigen casuïstiek. Ook gaven de deelnemers in deze vorm feedback 
aan elkaar. In de avond was er een gesprek met Riek Bakker, stedenbouwkundige en een 
markante vrouw met sterke drijfveren. De tweede dag gingen de deelnemers met elkaar 
aan de slag over hun eigen successen en wat daar toe heeft geleid. In de middag een 
gesprek met de oud wethouder van Amsterdam, Pieter Hilhorst. Een mooi voorbeeld 
van hoe persoonlijke waarden en wat de omgeving van je vraagt uiteen kunnen gaan 
lopen

In mei vonden alle Tussenproevegespreken plaats waarbij de ontwikkeling aantoonbaar 
moest worden gemaakt.



Deelnemers 

Brugprogramma 10
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brug 12
17 deelnemers: rijkswaterstaat (5), rijksvastgoedbedrijf (3), prorail (4), 
gemeente amsterdam (2), hoogwaterbeschermingsprogramma (1), 
hoogheemraadschap rijnland (2)
13 april was de kick off in den Haag. Behalve een speelse kennismaking tussen de 
deelnemers was er deze keer ook speciale aandacht voor de rol van de leidinggevenden 
in het programma. Doel is om deze nog intensiever te betrekken.

In april en mei vonden de eerste Proevegesprekken plaats. Hier werd de leervraag voor 
het programma verkend en vastgesteld.

8 en 9 juni volgenden de deelnemers de eerste module “De Spiegel”. Na een intensieve 
en interactieve kennismaking gingen de deelnemers in de middag aan de slag met 
Voice Dialogue. Deze aanpak is inmiddels in het programma succesvol gebleken om de 
deelnemers te helpen hun reflectievermogen te verbeteren en van taal te voorzien. In 
de avond werden de diverse leervragen gedeeld en het gewenste leerklimaat bepaalt. De 
tweede dag was er de Paardenspiegel. Deze keer voor veel deelnemers een intensieve 
ervaring, waarbij de eigen leervragen in de interactie met het paard weer mooi 
tevoorschijn kwamen. De laatste middag in gesprek met Jaap Balkenende (ProRail) en 
Jack Amesz (Gemeente den Haag).

Intervisie Brug 12, 

module 1
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nd brug 13

Tot en met eind juni heeft de werving plaatsgevonden van het dertiende Brugprogramma, 
Nd Brug 13. Het ziet er naar uit dat er voldoende aanmeldingen zijn om ook dit programma 
na de zomer te laten starten

terugkomdagen 

Diverse groepen van het Brugprogramma hebben in dit kwartaal hun eigen alumni-
bijeenkomst georganiseerd. Op 5 april had Brug 5 een terugkomdag in de Gelderse 
fabriek. Er was een workshop stemcoaching en de groep had in verschillende vormen 
intervisie met elkaar. 6 en 7 april had Brug 6 zich verzameld in Stevensbeek. Hier was 
vooral aandacht voor de eigen ontwikkeling en het geven van feedback aan elkaar 
hierop. De alumni hadden hun eerdere leerstory’s en aantekeningen weer meegenomen 
en beleefden zeer intensive twee dagen met elkaar. 28 juni was het de beurt aan Brug 8. 
Op basis van eigen casuïstiek gingen zij aan de slag met morele oordeelsvorming en als 
uitje op zoek naar de samenwerking binnen het bijenvolk. 

Daarnaast hebben vele groepjes hun onderlinge intervisie voortgezet. In al deze 
bijeenkomsten blijft het een combinatie van een thema (zoals morele oordeelsvorming, 
stemcoaching, veerkracht) en een open frame om elkaar bij te praten over de eigen 
voortgang en ervaringen als projectmanager. Zeer vaak komen de persoonlijke leerroutes 
van een ieder nog steeds aan de orde. Neerlands Diep biedt dan - zeggen we met trots - 
een veilige context om zich kwetsbaar en leergierig op te stellen.

nd tech 1
11 deelnemers: gemeente rotterdam (2), rijksvastgoedbedrijf (1), 
schiphol group (1), ministerie van infrastructuur en milieu (2), 
rijkswaterstaat (5) 

Het Nd Tech programma bestaat uit drie aan ICT gerelateerde themamodules van twee 
aaneengesloten dagen. Het heeft een doorlooptijd van ca. 6 maanden en laat deelnemers in 
korte tijd kennis maken met het veranderkundige aspect van relevante, actuele ontwikkelin-
gen op werk en processen. 

Op 25 en 26 april was de 2e module van Nd Tech 1. Naast de nodige inspiratie werd 
in de tweede module ingegaan op de digitalisering van processen en organisatie van 
IT in projecten. Volgens Luc Goossens en Ron Sterk van Siemens Industry Software, 
die wereldwijd actief zijn in o.a. aerospace en automotive, ligt de toekomst in de 
digitalisering en automatisering van industriële processen en de analyse van informatie 
van de ‘digitale fabriek’ (of onderneming). Met de tweede gastspreker Peter Schouten, 
IXAS / A9 Gaasperdammertunnel, werd gediscussieerd over de organisatie en inrichting 
van IT in een bouwproject. In het project Gaasperdammertunnel zet hij TTI centraal 
(dus niet GWW) en is integratie van twee werelden hoofdzaak. De tweede dag werd 
een veldbezoek gebracht aan het bagageafhandelingsysteem van luchthaven Schiphol. 
Industriële automatisering ten top. “Achter de schermen” werd 25 jaar ontwikkeling 
zichtbaar: van handmatig verwerken naar gerobotiseerd. Chief Digital Officer van 
de Schiphol Group, Albert van Veen, sloot deze tour af met een inkijk in Internet of 
Things en Big Data op de luchthaven. Vanaf de lunch was Lineke Sneller onze gast. 
Lineke is hoogleraar ICT aan Nyenrode Business University en was o.a. betrokken bij de 
Commissie Elias die onderzoek deed naar IT projecten bij de overheid. Zij ging in op het 
belang van professioneel opdrachtgeverschap door o.a. product lifecycle management 
en de beheerskosten van digitalisering bij IT keuzes in projecten te benadrukken. 



9  Kwartaalrapportage Q2 2017Neerlands diep

Een programma van drie tweedaagse modules in minder dan een half jaar vliegt voorbij. In 
de 3e module op 12 en 13 juni stond IV (informatievoorziening) centraal. Digitalisering en 
automatisering van processen gaat over project- en organisatiegrenzen heen. Dit vraagt 
anders kijken naar complexe situaties vanuit de ‘wholeness’ en dynamiek van systemen 
en ‘lifecycle’ benadering. Er werd afgetrapt met Joost Wijnen (OADIS), koploper op 
BIM-AR/VR gebied, die mede aan de wieg heeft gestaan van BIM in de bouwsector. 
Daarna namen Richard van Breukelen en Ruud Mollema (PBLQ) de deelnemers mee in 
het “denken en werken in ketens”. 

Deelnemers volgden in de week voor de module een e-learning over samenwerking en 
informatisering in ketens. Een online voorbereiding brengt deelnemers op hetzelfde 
kennisniveau, waardoor tijdens de fysieke bijeenkomst verdieping en oefening meer 
aandacht kunnen krijgen. Remco van der Gaag (Prorivium) sloot af met praktijkervaringen 
over informatie overdracht bij de ingebruikname van grote projecten van ProRail en 
Gemeente Utrecht. 

Agile organiseren was het thema van de tweede dag. Ook hier is samen met gastspreker 
Gidion Peters (Scrumcompany) vooraf een online dialoog georganiseerd over agile 
werken en organiseren. Op de Nd Open Academy, het digitale kennisplatform van 
Neerlands diep, is een online inquiry ‘State of Agile in de eigen organisatie’ ingevuld 
die online is besproken. Zoals gebruikelijk werd de 3e module afgesloten met een Tour-
de-Technology. Jurjen Lengkeek van RDM Makerspace begeleidde het veldbezoek op 
de campus met drones, robots, etc. Op de tweede dag zijn ook de werkstukken van de 
deelnemers onderling besproken en afspraken gemaakt over het organiseren van een 
kennisactiviteit met/voor collega’s/ het netwerk over de opgehaalde inzichten tijdens 
het leerprogramma.

 

Op 19 juni was de certificaatuitreiking van zowel de pilot als de 1e lichting Nd Tech. 
In een gecombineerde bijeenkomst heeft ‘intellectueel sponsor’ Perry van der Weijden 
(CIO RWS) de certificaten uitgereikt aan de deelnemers van de pilot en eerste lichting 
van het Nd Tech programma. Nieuwe inzichten, eigen toekomstbeelden en ingezette 
“kleine veranderingen ” werden gedeeld. Uiteraard benadrukte Perry het belang van het 
Nd Tech programma met illustraties van recente ontwikkelingen en ervaringen uit de 
eigen omgeving. 

Deelnemers bij de 

RDM Makerspace
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Teamprogramma’s en -activiteiten 

programma nd teamleren

Gaandeweg ontwikkelen we dit nieuwe 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 praktijken de zaken 
aanpakken en er vindt reflectie plaats.

12 & 13 april was de derde bijeenkomst. In een openframe setting wisselden de drie 
teams uit wat er in hun project op het moment speelt; mooie en minder mooie dingen.
Belangrijk thema voor deze bijeenkomst was de trits: je projectopdracht – je 
projectopgave - de uitdaging(ambitie) van het team. We hebben ons met name op de 
uitdaging geconcentreerd. Hoe geef je die vorm? Hoe werk je daar als team aan? Wat 
betekent dat voor jezelf? Welke belemmeringen ervaar je? Hoe ga je daarmee om? Te 
gast waren drie mensen die bij Rijkswaterstaat betrokken zijn bij het project DOEN om 
met hen in gesprek te gaan over hun ervaringen.

21 juni was de vierde bijeenkomst. Thema was toen: uitstelgedrag en angst als een 
oorzaak van uitstelgedrag. Ook hier hadden we een deskundige gast op het oog, maar 
door omstandigheden kon die niet komen.

Als onderdeel van het programma Nd Teamleren worden er zogenaamde ‘tussendoortjes’ 
georganiseerd. In een tussendoortje wordt een actueel onderwerp in een of meer van 
de  deelnemende projecten uitgediept. Zo nodig worden er collegiale adviezen over en 
weer gegeven. Tussendoortjes zijn ontmoetingen via internet (blended leren). Op 4 april 
en op 12 juni was er een tussendoortje. 

nd introductiebijeenkomst bij aanpak ring zuid groningen  

Dit jaar is het projectteam van de Aanpak Ring Zuid Groningen toegetreden tot het 
projectennetwerk van Neerlands diep. Daarom zijn we op 4 april afgereisd naar Groningen 
voor het organiseren van de Nd Introductiebijeenkomst, waarin we naast een onderlinge 
kennismaking met elkaar op zoek zijn gegaan naar kennisparels en kennisvragen die 
actueel spelen binnen het project. De Aanpak Ring Zuid is een samenwerking tussen 
Rijkswaterstaat, de provincie en gemeente Groningen. Elk van deze organisaties is in het 
IPM-team vertegenwoordigd.
 

nd introductiebijeenkomst bij markaz   

Vanuit het Rijksvastgoedbedrijf heeft een tweede project zich aangesloten bij het 
projectennetwerk van Neerlands diep: de realisatie van de Michiel Adriaanszoon de 
Ruyterkazerne te Vlissingen (kortweg: MARKAZ). Daarom vond ook bij dit projectteam 
een Nd Introductiebijeenkomst plaats op 15 juni. Ook hier een divers team: samengesteld 
uit medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf en van het Ministerie van Defensie. 
Een uitdagende opgave: een nieuwe kazerne is niet zomaar een gebouw, het is het 
creëren van een compleet nieuwe wereld. Het project bevindt zich momenteel in de 
aanbestedingsfase.

2
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spiegel vernieuwing leidseplein  

De introductiebijeenkomst op 10 mei voor het projectteam van Vernieuwing Leidseplein 
in Amsterdam vormde de start van een spiegeltraject bij dit project. Het Leidseplein 
is hét uitgaansgebied van Nederland en een visitekaartje van Amsterdam. Door het 
intensieve gebruik is het plein versleten en aan een opknapbeurt toe. Het projectbureau 
Vernieuwing Leidseplein opereert in een zeer complex krachtenveld met een grote 
diversiteit aan interne en externe stakeholders. De projectmanager heeft ervoor gekozen 
om een breed team (ca. 15 medewerkers) deel te laten nemen aan het spiegelproces.

Introductiewebinar voor collegaspiegelaars - Om reistijd te besparen doen we de introductie 
voor collegaspiegelaars tegenwoordig online in de vorm van een webinar. Deze keer dus 
ter voorbereiding van de spiegel bij het project Vernieuwing Leidseplein. Alle stappen 
in het proces werden kort toegelicht en regelmatig werd even stil gestaan bij de rol van 
de collegaspiegelaars. Zij konden via een chatfunctie vragen stellen. Dit vormde zo een 
efficiënte werkwijze om hen klaar te stomen voor het spiegelproces.

Zelfspiegel - Bij de zelfspiegel laten we de projectteamleden een zelfbeeld creëren over 
hoe zij als team presteren op 10 verschillende domeinen van het vak projectmanagement. 
Dat gebeurt in een dialoog op basis van individuele scores. Daar waar deze scores 
van elkaar afwijken ontstaan vaak interessante gesprekken. Het bijzondere van 
de zelfspiegel bij Vernieuwing Leidseplein was de aanwezigheid van twee “wilde 
ganzen”: een afstudeerder van de TU Delft, die onderzoek doet naar de effectiviteit 
van de projectmanagementspiegel en een medewerker van de politie die vanuit de 
Politieacademie meeliep om kennis te maken met deze reflectiemethode. De zelfspiegel 
was op 1 juni. 

Diepte-interviews en collegaspiegel - Voorafgaand aan het samenstellen van de collegaspiegel 
vinden diepte-interviews plaats tussen de collega-spiegelaars en de projectteamleden. In 
kleine groepen proberen de collega-spiegelaars door vragen te stellen en door te vragen 
een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de wijze waarop het team op de specifieke 
domeinen functioneert. Vanuit meervoudige blik – het collegaspiegelteam bestaat uit 
een zorgvuldig samengestelde mix van verschillende rollen van verschillende projecten 
en organisaties – stellen zij vervolgens de collegaspiegel samen. Ook deze keer werd het 
collegaspiegelteam weer uitgedaagd om kritisch te kijken naar die aspecten waarvoor 
nog verbetering mogelijk is.

governance atelier bij ertms   

Het programmateam van ERTMS is bezig met het inrichten van een robuuste governance 
voor het programma. Wat het programma en daarmee de governance anders maakt dan 
andere grote bouw- en infraprojecten is de intensieve samenwerking met de (private) 
vervoerders. De programmadirecteur van ERTMS had Neerlands diep gevraagd om 
een reflectiesessie te organiseren over de governance. Wij hebben gekozen voor een 
ateliervorm op 17 mei. Hierin heeft het programmateam eerst de eigen ideeën en 
gedachten over de governance gepresenteerd. Daarna konden de reflectoren - een aantal 
collega projectmanagers en twee wetenschappers uit het netwerk van Neerlands diep 
- informatieve en verdiepende vragen stellen. De dialoog die daaruit voortkwam werd 
afgesloten met een aantal concrete aanbevelingen van de reflectoren.

workshops cultuuranalyse afsluitdijk en zeesluis terneuzen 
resp. zuidasdok en provi    

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Marcel Veenswijk, hoogleraar Management 
van Cultuurverandering aan de VU Amsterdam, samen met Bureau Adviseurs van 
Rijkswaterstaat een cultuuranalyse gedaan bij vier projecten. In twee workshops op 1 
en 16 juni heeft hij zijn bevindingen gedeeld met geïnteresseerden. Deze workshops 
werden ook opengesteld voor de primaire doelgroep van Neerlands diep. Dit leverde 
een divers deelnemersveld op, dat zich breder uitstrekte dan alleen Rijkswaterstaat.
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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 specifieke doelgroep.

 

besloten bijeenkomsten

nd clinics 

Voor de alumni van onze programma’s zijn we dit jaar gestart met Nd Clinics. Op basis 
van de behoefte van de alumni bieden we verschillende activiteiten voor verdieping en 
verdere ontwikkeling rondom een thema.

Nd Clinic “Jezelf effectief Presenteren” Deze clinic werkt in kleine groepen aan het jezelf 
effectief leren presenteren. Hierbij gaat het om inhoud en vorm, maar vooral ook om het 
leren improviseren. Deze clinic komt voort uit de rode draad in leervragen van alumni.
In totaal vijf bijeenkomsten hebben vijf alumni van het Kern- en drie van het 
Brugprogramma hier aan deelgenomen.

Nd Clinic “Hoe vang ik een rat?” op 11 april was deze clinic onder begeleiding van Peter van 
der Geer. Ook deze Clinic komt voort uit de leervragen van alumni. Niet iedereen kan 
of wil een rat worden. Dus dan past het beter om te leren een rat te vangen. Hoe herken 
ik het gedrag en hoe kan ik er persoonlijk op inspelen? Hierbij waren 11 deelnemers 
aanwezig, twee van Kern en negen van Brug. Dit aantal was lager dan verwacht i.v.m. last 
minute afzeggingen wegens drukte op het werk.

Nd Clinic “Veerkracht en alertheid” 13 deelnemers, één van het Kernprogramma en 12 van 
Brug. 23 mei vond de eerste bijeenkomst plaats in het Kloosterhotel ZIN in Vught. Deze 
dag ging, onder begeleiding van Tanya de Wit, over stressfysiologie en signalen herkennen 
bij jezelf en bij de ander. In de middag behandelde Peter van der Roest de belangrijkste 
thema’s uit zijn boek Mindful leiding geven, met speciale aandacht voor het thema ‘bewust 
omgaan met aandacht. 14  juni was er een besloten webinar met ervaringsdeskundigen. 
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De deelnemers konden live in gesprek met alumni uit het Brug- of Kernprogramma die 
zelf een burn-out hadden meegemaakt. Dit leverde zeer boeiende gesprekken op, met 
vooral het besef dat een burn-out zich heel stiekem kan ontwikkelen. 29 juni stond in de 
ochtend onder leiding van Shirine Moerkerken het thema “contracteren” op de agenda. 
Dit ging over de vraag hoe je, kennende jezelf, bij het aannemen van een opdracht voor 
jezelf de goede randvoorwaarden kunt organiseren om niet alleen de klus te klaren, maar 
ook zelf in je kracht te blijven. Thema’s als dysfunctionele patronen, onderzoek naar je 
eigen verleidingen, maakten deel uit van de casuïstiek. In de middag vond er intervisie 
plaats met elkaar met betrekking tot de eigen situaties waarbij de deelnemers elkaar 
feedback konden geven en de aangereikte theorie konden toepassen. 

neerlands diep en de markt  

Op 3 april kwamen de Academies Bouw van verschillende marktpartijen en Neerlands 
diep weer bijeen. Een zeer goede vertegenwoordiging van bedrijven die hun commitment 
hebben gedaan naar de Marktvisie en de implementatie van haar leidende principes, was 
aanwezig. 

Benoemd zijn de onderlinge contacten / gesprekken die er tussentijds zijn geweest en de 
hoge respons op de online-enquête Marktvisie en Academies Bouw, ter voorbereiding 
op deze bijeenkomst. Gastheerschap werd verzorgd door Van Oord. Inspirerend was 
de presentatie van Ronald Schinagl, directeur Nederland van Van Oord in relaties tot 
de marktvisie. Van Oord heeft de marktvisie omarmd en zet het op de agenda in de 
projecten en de gesprekken met haar opdrachtgevers op directeurenniveau. Er moet 
wel geconcludeerd worden dat ander gedrag nodig is, maar dat dit niet altijd even 
gemakkelijk te realiseren is door wet & regelgeving (kader aanbestedingswet) - welke 
juist soms de open communicatie belemmert. Past performance en prestatiemetingen 
kunnen hierbij helpen. Soms lijkt het erop dat binnen de organisaties zowel ON als OG 
het topmanagement wel wil maar het middenmanagement soms ‘gevangen’ zit in andere 
werkpatronen en handelingsruimte. Wie weet kunnen gezamenlijke leerbudgetten 
hierbij helpen.

Deelnemers bijeenkomst 

Academies Bouw
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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 13 juni vond de tweede bijeenkomst van 2017 plaats. Er waren 8 deelnemers. 
Deze bijeenkomst was ‘geadopteerd’ door de projectmanager van project De Knoop 
van het Rijksvastgoedbedrijf. Het gesprek ging met name over de vraagstelling; “Als je 
partnerschap met de markt wil moet je ook intern partnerschap organiseren. Hoe krijg je 
dat voor elkaar? Hoe krijg je je eigen organisatie en andere rijkspartners mee?”

neerlands omgang 

Op 6 juni was de 2e co-creatieve sessie Neerlands Omgang. Met een selectie van de 
omgevingsmanagers van de 20 projecten van het projectennetwerk wordt een “blend” 
van fysiek en online leren onderzocht. Naast fysieke dialoogsessies wordt een online 
community ingericht waar omgevingsmanagers een hulpvraag kunnen stellen en project 
overstijgende vraagstukken kunnen worden uitgediept.  Deze blended aanpak wordt nu 
getest.

groep anders samenwerken (gas)

De tweede Groep Anders Samenwerken (GAS 2) kwam in het 2e kwartaal twee keer bij 
elkaar. Opdrachtgevers (Rijkswaterstaat, ProRail, Gemeente Amsterdam) en hun (soms 
voormalige) counterparts van de kant van de aannemer bespreken de onderliggende 
patronen en mechanismen in al dan niet succesvolle samenwerkingen. Daarbij is het 
concept van omgaan met het onverwachte van Karl Weick en Katleen Sutcliffe toegepast 
op de praktijk van in het bijzonder twee koppels. 

Zoals gebruikelijk begonnen we met een “rondje langs de velden”. Actuele kwesties uit 
de praktijk staan namelijk altijd centraal binnen deze reflectiegroepen. De deelnemers 
tonen zich in toenemende mate niet alleen als geïnteresseerde collega’s die op elkaars 
vraagstukken reflecteren, maar ook als procesbewakers bijvoorbeeld door elkaar de 
vraag te stellen: we zijn nu wel lekker wezen stapelen, maar wat levert dat nu eigenlijk 
op? Kennelijk voldoende, want op de traditionele slotvraag “Gaan we door?” was het 
antwoord weer volmondig: “Ja!”.

GAS-1 is dit kwartaal niet bij elkaar geweest. Er zijn voorbereidingen getroffen om een 
derde GAS-groep te starten.

workshop werkgroep verbinders  

In het kader van het opzetten van een gezamenlijk ontwikkelprogramma voor alle 
ketenpartners onder de naam Verbinders, heeft Neerlands diep samen met de BOB 
begin april een tweede workshop georganiseerd, dit keer met een aantal leden van de 
werkgroep Verbinders. De leden van deze werkgroep gelden als potentiële deelnemers 
aan het nieuwe programma. Een aantal van hen heeft ook de leergang Baanbrekers in de 
bouw gevolgd. De workshop heeft vooral inzicht gegeven in de opzet van en ervaringen 
met deze leergang en daarmee in de verbetermogelijkheden voor het programma 
Verbinders.

workshop stuurgroep verbinders  

Tijdens de laatste workshop in een serie van drie hebben we met vertegenwoordigers 
van de stuurgroep en werkgroep Verbinders hebben we nadrukkelijk stilgestaan bij de 
leerdoelen en de condities voor een succesvolle introductie en doorontwikkeling van 
het programma Verbinders. Hierbij is ook benoemd welke rol de procesbegeleiders, de 
deelnemende organisaties en de deelnemers zelf hierin spelen. Op basis van de resultaten 
van de workshops zijn Neerlands diep en BOB aan de slag gegaan met het ontwerp van 
het ontwikkelprogramma Verbinders.
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kennisuitwisseling met trafikverket  

23 en 24 mei vond in Götenborg de derde tweedaagse kennisuitwisseling op rij 
plaats tussen deelnemers van Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam 
van Nederlandse zijde en hun collega’s van Trafikverket uit Zweden. Deze keer stond 
het thema “project governance” centraal. Dit werd besproken aan de hand van vier 
casussen. De Nederlandse projecten die aan de orde kwamen waren Zuidasdok en het 
RWS Sluizenprogramma. Na een korte introductie van de betrokken projectmanager 
gingen de deelnemers in subgroepen aan de slag met een concrete vraag. De ideeën 
en suggesties werden vervolgens met elkaar gedeeld, waarop de casushouder dan weer 
reflecteerde. Dit leverde een levendige en leerzame dialoog op.

bijeenkomsten voor ons hele netwerk

nd webinar programmamanagement

Het Nd Webinar op 20 april ging over de wisselwerking tussen projectenprogramma en 
een project dat onder zo’n programma valt. Roeland Hillen, programmadirecteur van 
Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 (HWBP-2), en Ine Waterreus, alliantiemanager 
van project Markermeerdijken (dat valt onder HWBP-2), gingen in op hun praktijken en 
de dilemma’s die daarbij spelen. Eén zo’n dilemma is de daadkracht van besluitvorming 
binnen een programma versus de stroperigheid om die besluitvorming als project voor 
te bereiden. Voor Ine is onderdeel zijn van een programma een kwestie van geven en 
nemen: je moet je voegen naar de processen binnen het programma, maar hebt daarnaast 
allerlei mogelijkheden om te profiteren van kennis en hulp. 

Het Nd Webinar is terug te kijken op neerlandsdiep.nl/ndwebinarprogrammamanagement 
en het YouTube-kanaal van Neerlands diep.

Voorbeeld bij het Nd Webinar 

Programmamanagement, het Markermeer 

(Hoogwaterbeschermingsprogramma)
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nd topics ‘wandelen over olifantenpaadjes bij de marker wadden’

Als je af en toe de gangbare paden verlaat, kun je grote resultaten behalen. Dat is de 
les van het project Marker Wadden, dat Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten samen 
uitvoeren. Niet alleen de nauwe samenwerking tussen een publieke uitvoeringsorganisatie 
een gedreven belangenorganisatie is uniek. Het projectteam durft ook procedures, 
formats en mores los te laten, zo blijkt tijdens de Nd Topics in Zeist op 30 mei. Olifanten 
kiezen altijd de kortste weg. Ze maken zich niet druk als ze afwijken van de geplaveide 
paden. Marker Wadden bewandelde de afgelopen jaren soms dit soort olifantenpaadjes 
en dat heeft het project geen windeieren gelegd. 

nd webinar ‘samenwerking og-on en de invloed van de (lijn)organisatie’

In het Nd Webinar op 27 juni stond de samenwerking tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer centraal, en in het bijzonder de invloed van de (lijn)organisaties daarop. 
Vanuit de praktijk van de Noord/Zuidlijn deelden opdrachtgever Gerard Scheffrahn en 
opdrachtnemer Harold van Steeg hun ervaringen. Gerard en Harold gingen vanuit drie 
stellingen in gesprek over het thema. De stellingen werden door de deelnemers gekozen, 
en steeds ingeleid op film door Leonie Koops. Leonie doet onderzoek aan de TU Delft 
naar waardecreatie in publiek-private samenwerking, met als onderdeel daarvan de 
invloed de van de lijnorganisatie op de samenwerking. 

Het Nd Webinar is terug te kijken op neerlandsdiep.nl/ndwebinarsamenwerking en het 
YouTube-kanaal van Neerlands diep.

symposium zuidasdok ‘alleen doen is geen optie’ 

Geïnspireerd op de werkwijze van de Zweedse collega’s van Trafikverket, waarbij de 
afspraak is, dat elk project tenminste één keer paar jaar een symposium organiseert 
om zijn kennis te delen op een zelfgekozen onderwerp, heeft Hans Versteegen, 
projectdirecteur van Zuidasdok, de handschoen opgepakt en Neerlands diep gevraagd 
om samen een dergelijke bijeenkomst te organiseren. Dit leidde tot een goed bezocht 
symposium op 26 juni dat de titel droeg: “Alleen doen is geen optie”. Dit is het motto 
dat het projectteam hanteert om de samenwerking tussen en met alle stakeholders rond 
Zuidasdok vorm te geven. Samenwerking is geen keuze, maar absolute noodzaak om 
tot een succesvol project te komen. Dit werd geïllustreerd in drie plenaire presentaties, 
waarin achtereenvolgens de samenwerking tussen de publieke opdrachtgevers, de 
samenwerking met de ingenieursbureaus en de samenwerking met de aannemer centraal 
stonden. Daarna konden de deelnemers in verdiepende deelsessies betrokkenen van 
Zuidasdok concreet bevragen op de uitwerking in de praktijk.

Ben Viveen, Aliantiemanager Marker Wadden, 

tijdens de Nd Topics op 30 mei
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Communicatie 

Het tweede kwartaal van 2017 is weer een periode geweest met diverse activiteiten voor 
ons netwerk. Ook verspreidden we in april, mei en juni 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 Topics 
en Nd Webinars. 

We spraken ook met een aantal teamleden van het projectteam van Aanpak Zuidelijke 
Ring Groningen over hun toetreding in het Neerlands diep projectennetwerk. Daarnaast 
spraken wij de projectmanager, Ton Swanenberg (Rijkswaterstaat) ook over zijn 
ervaringen bij de Groep Anders Samenwerken (GAS) waar hij met counterpart Thomas 
Brandt in zit.  

Ook hebben we in het tweede kwartaal meer aandacht gegeven aan onze activiteiten in 
de vorm van interviews met deelnemers. We spraken Paul Janssen over zijn ervaringen 
rondom Nd Teamleren en spraken Marco Boer over zijn ontwikkeling tijdens het volgen 
van een Brugprogramma. 

In het tweede kwartaal publiceerden wij ook ons jaarverslag 2016, welke is terug te 
vinden op onze website.

Een aantal projectleden van 

Aanpak Zuidelijke Ringweg Groningen. 

Fotograaf: Jorrit ‘t Hoen
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