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Dit is de tweede kwartaalrapportage van 2018, waarin je leest hoe het  
Neerlands diep verging in de maanden april, mei, juni.

Elke kwartaalrapportage geeft inzicht in de activiteiten 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 hebben gedaan.

Tweede kwartaalrapportage 2018 



Kwartaalrapportage Q2 2018 3

Inhoud 

nd kern 2016-2018   4
Seminar 8  
nd kern 2017-2019    4
Seminar 3 
nd kern 2017-2019    4
Seminar 4 
nd brug 12   5
Module 5: Mijn balans   
nd brug 12  5
Module 6: Mijn context  
nd brug 13   6
Module 2: Mijn project  
nd brug 13   6
Vervangende activiteit  
nd brug 14   6
Kick off  
nd brug 14   6
Proevegesprekken 
nd brug 14   7
Module 1: De Spiegel  
nd brug 14   7
4e bijeenkomst 

nd verdiepingsmodule 8
Clinic Veerkracht en alertheid 
 

nd evaluatie spiegel samenwerking  
opdrachtgever - opdrachtnemer 9
Project A2 Maastricht  
nd projectspiegel 10
Project Noord/Zuidlijn – Gemeente Amsterdam 
nd teamleren 2 10
3e bijeenkomst 

nd topics 11
De toekomst van het vak projectmanagement  
intervisie & reflectie 11
Slotsymposium Ruimte voor de Rivier & Maaswerken 
nd webinar 12
De betekenis van macht voor  
de projectmanager van morgen 
intervisie & reflectie 12
3e bijeenkomst 
lerend netwerk duurzaamheid 12

nd gas (groep anders samenwerken) 2 13
1e Bijeenkomst in 2018 
de verbinders – groep 1 13
4e bijeenkomst  
de verbinders – groep 1 13
5e bijeenkomst   
nd gas (groep anders samenwerken) 2 14
2e Bijeenkomst in 2018  
nd gas (groep anders samenwerken) 2 14
2e Bijeenkomst in 2018  
de verbinders – groep 1 14
Slotbijeenkomst:  
evaluatie & vooruitblik  14

nd project 15
Exit gesprek met Benny Nieswaag – Renovatie Bruggen  
nd project 15
Vier introductiebijeenkomsten 

klantenraad  16
raad van advies 16
raad van toezicht  16
interne ontwikkelingen neerlands diep  

 
doorkijk komend kwartaal 17

afsluiting 18

bijlage 19
projectennetwerk 2018 



Kwartaalrapportage Q2 2018 4

nd kern 2017-2019   
 
Seminar 3
De bouwketen in de praktijk brengen, het is nogal wat. De veranderende omgeving en  
omstandigheden en hoe je daarop inspeelt waren belangrijke thema's in dit seminar.

18, 19, 20 
 april 

Prof. Hans de Bruijn (TU Delft) startte zijn analyse vanuit de idee dat voor beleid, besluitvorming en uitvoering altijd
taal nodig is. Dag twee ging over ontwikkelingen in de bouwketen o.l.v. prof. Andre Dorée in co-creatie met Yde Norg 
en Judith Nijeboer. Zowel bij opdrachtgevers als aanbieders moet continu op de veranderende omstandigheden worden 
ingespeeld. Maar hoe werkt dit nu in de praktijk? In de avond gingen we in gesprek met drie gasten uit de bouwsector: 
Herman v.d. Horst (Divisiedirecteur Ruimte, Mobiliteit en Infra Movares), Ton Buijink (Directeur infraprojecten BAM) en 
Patrick Buck (vm. Directeur Projecten ProRail). De derde dag ging over culturele dynamiek en verandering in projecten 
met prof. Marcel Veenswijk (VU Amsterdam). Met veel aandacht voor het ontwikkelen van culturele sensitiviteit door  
het herkennen en gebruiken van culturele aspecten van het project. Als praktijkcasus was Rob Peschier (RWS) te gast  
over de culturele dynamiek bij de Wantijbrug.

Rijkswaterstaat 5  |  ProRail 3  |  Rijksvastgoedbedrijf 3  |  Gemeente Amsterdam 2  |  Gemeente Rotterdam 1  |  Waterschap 1  |  
Ministerie I&W 1

nd kern 2016-2018  
 
Seminar 8 
Dit seminar zoomt in op drie vormen van macht en ook onmacht, verder is er aandacht  
voor beeldvorming en framing.

6, 7, 8 
 juni 

Oscar David nam ons mee in de wereld van macht, de werking en de dynamiek van macht. We deden biografisch onder-
zoek om inzicht te krijgen hoe we zelf met macht omgaan en we hebben systemisch met verschillende casuïstiek uit de 
eigen praktijk gewerkt. Prof. Hans de Bruijn (TU Delft) sprak eerder over projecten en processen en nam ons nu mee in de 
wereld van framing. Hanteer je zelf een goed frame en hoe voorkom je dat je in een frame van een ander stapt. Samen met 
acteurs gingen we aan de slag. We ontmoeten Bert Molenkamp, Bert was bestuurder van de Amerantis Onderwijsgroep. 
Na het faillissement, werd hem veel verweten. We gingen in gesprek over ‘Hoe wordt de werkelijkheid gedeconstrueerd, 
hoe ga je daarmee om en hoe behoud je je veerkracht?’. 

Rijkswaterstaat 5  |  ProRail 3  |  Rijkvastgoedbedrijf 2  |  Gemeente Amsterdam 2  |  Waterschappen 3  |  Ministerie I&W 1

okt ’16

Individuele programma’s

mrt ‘19okt ’16

mrt ‘20okt ’17

nd kern 2017-2019   
 
Seminar 4
In dit seminar keken we naar boven en onderstromen, betrokkenheid met distantie,  
we gingen aan de slag met procesarrangementen, veerkracht en vertrouwen.

20, 21, 22 
juni 

Prof. Andre Dorée nam ons mee in het begrip “vertrouwen”, is de betekenis constant of zijn er meerdere interpretaties 
mogelijk? In co-creatie met een casus van het project van deelnemer Dick van Pijkeren gingen we aan de slag met pro-
cesarrangementen onder leiding van prof. Ernst ten Heuvelhof. Om in de avond aandacht te hebben voor “hoe om te gaan 
met ongemak in werksituaties” aan de hand van de 9 vensters van Veerkracht onder begeleiding van Joop Bos. De laatste 
dag keken we naar je eigen manier van communiceren, transactionele analyse en Ego-posities met Marijke Dekkers.

Rijkswaterstaat 5  |  ProRail 3  |  Rijksvastgoedbedrijf 3  |  Gemeente Amsterdam 2  |  Gemeente Rotterdam 1  |  Waterschap 1  |  
Ministerie I&W 1 

mrt ‘20okt ’17



Kwartaalrapportage Q2 2018 5

nd brug 12  
 
Module 5: Mijn balans  
In deze module gaat het over overeind blijven in een dynamische omgeving. Hoe creëer  
je de condities om in balans te zijn en te blijven. Met Aikido (Aalt Aalten), contractering 
(Shirine Moerkerken), en inzicht en omgaan met interventienivea’s inhoud –procedure- 
interactie (Arjan Kindermans).

12, 13  
april

Omdat uit de co-creatie nog de behoefte kwam om het thema stresshantering op te pakken is dit in een besloten webinar 
op 25 april aan de orde gekomen.

Rijkswaterstaat 5  |  Rijksvastgoedbedrijf 3  |  ProRail 4  |  Gemeente Amsterdam 2  |  HWBP 4

mrt '18sept '16

nd brug 12 
 
Module 6: Mijn context 
In deze module gaat het over de verschillende perspectieven in de context van je project:  
je eigen organisatie, de politiek, burgers, opdrachtnemers. Elk heeft zijn eigen werkelijkheid 
en hoe ga je daar als projectmanager mee om. 

28, 29 
juni

We zijn in deze module ook op bezoek geweest bij een groot project die die complexiteit van al die werelden kent:  
Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA): in gesprek met sleutelfiguren en een bezoek aan de Gaasperdammertunnel.

Rijkswaterstaat 4  |  Rijksvastgoedbedrijf 2  |  ProRail 4  |  Gemeente Amsterdam 2  |  HWBP 4

mrt '18sept '16
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nd brug 13  
 
Module 2: Mijn project 
Deze module handelt over complexiteit. Nicoline Mulder nam de deelnemers mee in  
de chaostheorie en in wat er nodig is om chaordistisch te werken. 

5, 6  
april

Ook was er een bezoek aan Utrecht Centraal, waarna later in het programma twee projectmanagers van UCS  
(Erica van Dijk en Onno van Schaijk) hun dilemma’s inbrachten waar de deelnemers hun tanden in konden zetten.  
Maarten Kraneveld en Paul Toebes laten ervaren hoe taal complexiteit al dan niet kan bevorderen.

Rijkswaterstaat 5  |  Rijksvastgoedbedrijf 3  |  Gemeente Rotterdam 2  |  Gemeente Amsterdam 1  |  Waterschappen 4  |   
Ministerie van Defensie 1

juni '19nov '17

nd brug 13  
 
Vervangende activiteit 
Op 14 en 15 juni zou de derde module, Mijn Team, plaatsvinden. Om diverse redenen is deze 
module verplaatst naar later

14  
juni

Op 14 juni zijn de deelnemers toch bij elkaar gekomen voor een bezoek aan de gevangenis Wolvenplein in Utrecht en  
de Beatrixsluis, om daarna met elkaar nog ervaringen uit te wisselen. Beide projecten zijn van deelnemers aan deze editie 
van Nd Brug. 

nd brug 14  
 
Proevegesprekken
In april en mei vonden de eerste Proevegesprekken plaats. Hierin worden tussen de deel- 
nemers, hun leidinggevenden, de assessoren en programmamanagers de eerste leer- of  
onderzoeksvragen gedefinieerd.

  
april en mei

Rijkswaterstaat 5  |  Rijksvastgoedbedrijf 3  |  ProRail 3  |  Gemeente Amsterdam 1  |  Gemeente Utrecht 1  |  HWBP 3 

nov '19apr '18

nd brug 14  
 
Kick off 
Tijdens deze bijeenkomst kunnen deelnemers elkaar ontmoeten en is er voor de leiding- 
gevenden gelegenheid om met de aanwezige leidinggevende ervaringen uit te wisselen over 
wat de deelname voor hen betekent. 

12  
april

In deze aftrap zijn deelnemers en leidinggevenden uitgenodigd. Er waren ook drie alumni uitgenodigd. Zij vertellen over 
hun ervaring met het programma en beantwoorden vragen. Andor de Rooij, onze gast, zette de toon voor het programma: 
leren en comfort gaat niet samen. Elke stap vraagt moed. Moed is het midden tussen angst en roekeloosheid.  
Welk moment vraagt nu moed van jou? 

Rijkswaterstaat 5  |  Rijksvastgoedbedrijf 3  |  ProRail 3  |  Gemeente Amsterdam 1  |  Gemeente Utrecht 1  |  HWBP 3 

nov '19apr '18
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Rijkswaterstaat 5  |  Rijksvastgoedbedrijf 3  |  ProRail 3  |  Gemeente Amsterdam 1  |  Gemeente Utrecht 1  |  HWBP 3 

nd brug 14  
 
Module 1: De Spiegel 
De kern van deze module is het verkrijgen van inzicht in waar je staat als leider van je  
projecten welk kanten van jezelf je daarin laat zien en welke (nog) niet. 

11, 12
juni

Perspectieven waar we mee werken zijn: voice dialogue, welke ik ken ken jij?, de paardenspiegel en de verhalen van twee 
projectdirecteuren over hun persoonlijke en professionele tocht (Anneloes van Boxtel en Richard Jorissen).

nov '19apr '18

nd brug 14  
 
4e bijeenkomst
Leertraject Professioneel Opdrachtgeverschap HWBP 3e editie. 
Thema’s in deze bijeenkomst waren: Framing (met als gastspreker prof. Hans de Bruijn,  
TU Delft, samen met actrice Catalijn Willemsen). In gang zetten van verandering.  
Toepassen op eigen taaie kwesties (Action Learning).

11  
april

Waterschap Vechtstromen 5   |  Waterschap Vallei en Veluwe 1   |  Hoogheemraadschap Rijnland 1   |  Waterschap Rijn en IJssel 1   |   
Waterschap Hunze en Aa's 1   |  Waterschap Limburg 1

mrt '18okt ’17
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Alumniprogramma’s en activiteiten

nd verdiepingsmodule
 
Clinic Veerkracht en alertheid
Clinic voor alumni van de individuele programma’s van Neerlands diep voor verdieping op de 
thema’s stresshantering, veerkracht en alertheid. 

  
mei en juni

Op 15 mei was de eerste dag, met daarin stresshantering, onder begeleiding van Tanya de Wit en Omgaan met aandacht 
(Mindfullnes) onder begeleiding van Ted van Rijt. Op 30 mei was er een besloten webinar, waarin de deelnemers met drie 
alumni in gesprek gingen die zelf een burn-out hebben ervaren. Op 12 juni was de tweede dag. In deze dag ging Shirine 
Moerkerken op zoek naar hoe projectmanagers de condities kunnen creëren om hun taak, op een voor hen prettige en  
optimale manier, te kunnen vervullen. De middag was er intervisie waar elkaars ervaringen, als het gaat om “uit balans 
raken”, centraal stonden. Totaal namen 16 alumni deel, 12 van Nd Brug en 4 van Nd Kern.
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Teamprogramma’s en activiteiten

nd evaluatie spiegel samenwerking opdrachtgever - opdrachtnemer
 
Project A2 Maastricht 
De Nd spiegel ging over de samenwerking tussen de opdrachtgever Projectbureau A2 
Maastricht en de opdrachtnemer Avenue2 bij de voorbereiding en de uitvoering van het 
A2-project de Groene Loper. Bijzonder is de deelname van het team van opdrachtnemer 
Strukton aan deze spiegel.

11, 12  
april

De economische crisis is van grote invloed geweest op de samenwerking tussen opdrachtgever en aannemerscombinatie 
Avenue2, die aanvankelijk werd gevormd door Strukton (verantwoordelijk voor de infrastructuur) en Ballast Nedam  
(verantwoordelijk voor het vastgoed). In een tweedaagse spiegel werd de samenwerking onder de loep genomen,  
markante punten en kantelmomenten in de samenwerking benoemd. Ondanks strubbelingen is er toch altijd weer  
toenadering gezocht door partijen: “De verleiding van de samenwerking heeft het gewonnen van de contractconfronta-
tie”. Naast het team van Louis Prompers (Projectbureau A2Maastricht) namen het team van Bauke Lobbezoo (Strukton)  
en collega-spiegelaars van tunnelprojecten van Rijkswaterstaat, Rotterdam en Den Haag aan deze evaluatie deel.

Gemeente Rotterdam 1   |  Rijkswaterstaat 7   |  gemeente Den Haag 1

waardevrije evaluatie ontwikkeling relatie og-on
 
Diverse projecten gemeente Amsterdam
Afsluiting waardevrije evaluatie van de ontwikkeling van de relatie tussen opdrachtgever  
en opdrachtnemer bij vier Amsterdamse projecten. 

20  
april

Tijdens de slotdialoog zijn de deelnemers op basis van de tussenresultaten uit de verschillende reconstructiesessies  
op zoek gegaan naar handelingsperspectieven om een goed functionerende samenwerking te conditioneren vanuit het 
perspectief van de opdrachtgever en dat van de opdrachtnemer. Hierbij werd gebruik gemaakt van de drie machts- 
strategieën van Oscar David.

Rijkswaterstaat 4   |  Gemeente Amsterdam 1   |  Opdrachtnemers 4   |  Ingenieursbureaus 3

nd teamleren 3 
Intakes
In de maand mei hebben intakes plaats gevonden met de drie teams van de projecten die  
mee gaan doen met Nd Teamleren 3: De Blankenburgverbinding (Rijkswaterstaat), de  
Vernieuwing Afsluitdijk (Rijkswaterstaat) en de Oosterweelverbinding van de linkeroever  
van de ring Antwerpen.

  
mei

Rijkswaterstaat 12   |  BAM/Antwerpen 6 

mrt ‘18sept ’16
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nd projectspiegel
 
Project Noord/Zuidlijn – Gemeente Amsterdam
Een projectspiegel over systeemintegratie met de Noord/Zuidlijn. Dit project heeft een  
nieuwe betekenis gegeven aan het begrip systeemintegratie. Van een technische naar  
een systeemgerichte, organisatorische benadering van een integraal vervoerssysteem als  
onderdeel van het metronet.

24  
mei

21 
juni

Er was geen integrale beschrijving van de beoogde werking van de Noord/Zuidlijn bij de start van het project. Het werk 
werd uitgevoerd binnen zes deelcontracten. Maar zes stukjes zorgen niet vanzelf voor een complete puzzel: een werkend 
en veilig vervoerssysteem. Door naar het geheel te kijken (systeemdenken), intensieve samenwerking met stakeholders 
en introductie van een nieuw sturingsmodel (versie-denken, scopeconfiguraties) is het gelukt om de metrolijn op 22 juli in 
gebruik te nemen.

ProRail 2  |  Rijkswaterstaat 3  |  Gemeente Den Haag 1

nd teamleren 2
 
3e bijeenkomst
In Nd Teamleren 2 zoeken drie projecten naar kruisbestuiving en naar een vertaling van de 
inzichten naar het project en het team. De projecten in deze tweede editie zijn; Aanpak Ring 
Zuid Groningen (Rijkswaterstaat), MARKAZ/kazerne Vlissingen (Rijksvastgoedbedrijf) en De 
Entree (Gemeente Amsterdam).

18, 19   
juni

Nd Teamleren is een vorm van georganiseerde collectieve intervisie die ingeleid wordt door een perspectief waarmee alle 
drie de teams kunnen werken. Het perspectief voor deze module was die van het ecologische systeem (Gerda van Dijk): 
wat zijn de wetten van een ecologisch systeem, hoe maakbaar is zo’n systeem en waar zitten parallellen met de werkelijk-
heid van het project.

Rijksvastgoedbedrijf/Markaz 5   |  Gemeente Amsterdam/Entree 6   |  Rijkswaterstaat/Aanpak Ring Zuid-Groningen 6

juni '19nov '17
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Activiteiten voor ons netwerk

nd topics
 
De toekomst van het vak projectmanagement 
In een interactieve bijeenkomst verkenden de deelnemers aan deze Nd Topics hoe de  
toekomst van het vak projectmanagement eruitziet. Langs drie thema’s – de opgave,  
het samenspel en houding & gedrag – gaven inspiratoren van verschillende organisaties  
hun blik op die toekomst.

29  
mei

Lennart Kerpel, hoofd sectie duurzaamheid en comfort bij het Rijksvastgoedbedrijf, vertelde over de opgave van  
duurzaamheid. Thymo van den Brug, afdelingsmanager vernieuwing asset informatie bij ProRail, had het over wat 
digitalisering betekent voor het samenspel tussen ProRail, aannemers en ingenieursbureaus. In een persoonlijk essay  
gaf Tjeerd Roozendaal, hoofdingenieur-directeur Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO) bij Rijkswaterstaat,  
het thema houding & gedrag vlees en bloed, waarbij hij afsloot met de oproep: “Neem uw verantwoordelijkheid en 
verleg iedere dag de grenzen van ons vak. Niet omdat het kan, maar omdat het moet.” Lees hier het hele verslag.

intervisie & reflectie
 
Slotsymposium Ruimte voor de Rivier & Maaswerken
Ruimte voor de Rivier en Maaswerken zijn twee programma's die resultaten hebben bereikt 
in complexe omgevingen. Tijdens dit slotsymposium is er op een interactieve manier kennis 
gedeeld over hoe deze twee programma's vanuit een 'totaal-aanpak' zijn uitgevoerd. 
Het hele verslag is te lezen op de website van Neerlands diep.

25  
juni

http://neerlandsdiep.nl/magazine/nd-topics-over-toekomst-van-projectmanagement-verleg-iedere-dag-de-grenzen-van-ons-vak/)
http://neerlandsdiep.nl/magazine/slotsymposium-ruimte-voor-de-rivier-en-maaswerken-doorstromen-sturen-en-ruimte-geven/
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nd webinar
 
De betekenis van macht voor de projectmanager van morgen
Oscar David, organisatie-psycholoog en spreker en adviseur op het gebied van leiderschap  
en verandering, ging in het Nd Webinar op 26 juni 2018 in op het fenomeen macht en wat 
macht betekent voor de projectmanager van morgen. Voor de projectmanager zal de macht 
van waarden en integriteit (macht 3.0) in de toekomst belangrijker worden, denkt Oscar.  
Reflectie uit de praktijk kwam van Christa Kempenaar, projectmanager bij Rijkswaterstaat.

26  
juni

Reflectie uit de praktijk kwam van Christa Kempenaar, projectmanager bij Rijkswaterstaat.  
Het Nd Webinar is terug te kijken.

intervisie & reflectie
 
3e bijeenkomst
Lerend netwerk duurzaamheid
In dit ontwerpatelier van het lerend netwerk Duurzaamheid in projecten gaf een vertegen-
woordiging van de deelnemers onder meer invulling aan de vervolgacties die in de vorige 
bijeenkomst waren geformuleerd. 

9   
mei

Om het doel van het lerend netwerk - versnelling en intensivering van verduurzaming in projecten dichterbij te brengen, 
besloten ze om in september een gezamenlijk Manifest verduurzaming projecten te schrijven om aan te bieden aan het 
management van de partnerorganisaties. 

http://neerlandsdiep.nl/magazine/nd-webinar-over-de-betekenis-van-macht-voor-de-projectmanager-van-morgen/
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Samenwerken met de markt

nd gas (groep anders samenwerken) 2
 
1e Bijeenkomst in 2018
Uitwisseling van ervaringen en onderliggende patronen en mechanismen in al dan niet  
succesvolle samenwerkingen. 

16  
april 

Rijkswaterstaat 2  |  Rijksvastgoedbedrijf 1  |  Gemeente 1  |  Waterschap 2  |  Opdrachtnemer 4 

de verbinders – groep 1
 
5e bijeenkomst  
Tijdens de vijfde bijeenkomst na de kick-off stond hebben we naast het doorlopen van  
de reguliere leersettings op verzoek van de deelnemers aandacht besteed aan omgaan  
met weerstand. 

25  
mei

Aan de hand van diverse oefeningen zijn we dieper ingegaan op vragen als: wat is weerstand, hoe ontstaat het, hoe ervaar 
je het zelf en hoe kun je er mee omgaan? Vervolgens hebben we de inzichten gekoppeld aan de eigen casus: waar ben je 
weerstand tegengekomen en wat heb je nog onvoldoende gedaan om deze weg te nemen?

Rijkswaterstaat 4  |  Gemeente 1  |  Opdrachtnemer 4  |  Ingenieursbureau 3

de verbinders – groep 1
 
4e bijeenkomst 
De vierde bijeenkomst na de kick-off stond vooral in het teken van tussentijdse reflectie op de 
persoonlijke leerdoelen en op het ontwikkelproces. 

20  
april 

Na de reguliere leersetting hebbende verbeterteams stilgestaan bij de plaatsbepaling (waar sta je nu?), eindbestemming 
(waar wil je naartoe?), route (wat heb je nodig om daar te komen?) en overdracht (wat draag je aan het eind van het  
programma over?).

Rijkswaterstaat 4  |  Gemeente 1  |  Opdrachtnemer 4  |  Ingenieursbureau 3

juni '18dec '17

juni '18dec '17
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nd gas (groep anders samenwerken) 2
 
2e Bijeenkomst in 2018 
Uitwisseling van ervaringen en onderliggende patronen en mechanismen in al dan niet  
succesvolle samenwerkingen. 

11 
juni

Rijkswaterstaat 1  |  ProRail 1  |  Rijksvastgoedbedrijf 1  |  Opdrachtnemer 3 

nd gas (groep anders samenwerken) 2
 
2e Bijeenkomst in 2018 
Uitwisseling van ervaringen en onderliggende patronen en mechanismen in al dan niet  
succesvolle samenwerkingen. 

15 
juni

Rijkswaterstaat 1  |  Gemeente 1  |  ProRail 2  |  Opdrachtnemer 5 

de verbinders – groep 1
 
Slotbijeenkomst: 
evaluatie & vooruitblik 
Tijdens de slotbijeenkomst vonden de laatste leersettings plaats in aanwezigheid van  
de promotors. 

21 
juni

Het traditionele “praatje aan de bar” werd voor deze gelegenheid niet gedaan door de deelnemers zelf, maar door de  
promotors. Zij werden gevraagd te reflecteren op vragen als: wat vinden ze van de resultaten, wat kunnen ze ermee, 
wat gaan zij er verder mee doen en hoe kijken zij naar de verder doorontwikkeling? Aan het eind van de middag werden 
certificaten uitgereikt.

Rijkswaterstaat 4  |  Gemeente 1  |  Opdrachtnemer 4  |  Ingenieursbureau 3

juni '18dec '17
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Projectennetwerk

nd project
 
Exit gesprek met Benny Nieswaag – Renovatie Bruggen 
Het programma Renovatie Bruggen is afgerond. In 2018 maakt het programma geen onder-
deel meer uit van het netwerk van Neerlands diep. Benny hecht in eigen persoon een groot 
belang aan Neerlands diep en hij heeft aangegeven zijn team niet teveel te willen belasten  
met tijdsbesteding aan de activiteiten van Nd. 

18  
april

nd project
 
Vier introductiebijeenkomsten
In het tweede kwartaal hebben we de volgende projecten verwelkomd in het projectennet-
werk van Neerlands diep: Stationsgebied Driebergen-Zeist (ProRail, Karin van Helmond), 
ERTMS (ProRail, Wim Knopperts, nb. zij waren al lid echter er is een nieuw team gekomen 
met wie een doorstart is gemaakt), Blankenburgverbinding (Rijkswaterstaat, Hélène Moors) 
en A16 Rotterdam (Rijkswaterstaat, Jan Slager).

  
mei en juni
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Neerlands diep

raad van advies
  
De raad is lovend over het onderzoek dat is gedaan ter voorbereiding op een Nd Alumni  
(Advanced) programma. Vanwege de complexiteit om de juiste samenstelling van  
deelnemers binnen één programma te kunnen bereiken, adviseert de raad om niet over  
te gaan tot uitvoering. 

23  
mei

De raad geeft het advies om, dat wat ontwikkeld is, in andere vorm aan alumni aan te bieden en om daarbij  aan te sluiten 
op ‘waar er energie zit bij de doelgroep’. De goede elementen uit het onderzoek kunnen eveneens de bestaande program-
ma’s opgenomen worden, wat leidt tot vernieuwing. De raad heeft positief gereageerd op de ontwikkeling van een leerlijn 
op het thema ‘relatie lijn-project (organisatiedynamiek)’ in de vorm van een blended leerprogramma.

De raad heeft gekeken naar de toekomst van het projectennetwerk en ondersteund het succes van het netwerk, waarbij 
ieder raadslid als vertegenwoordiging van de eigen organisatie de toezegging doet om actief bij te dragen en mee te  
werken aan de juiste samenstelling van het netwerk. Diversiteit en balans draagt bij aan een grotere kennisdeling.

klantenraad 
  
De klantenraad heeft zich verdiept op de vraag wat het resultaat is van de wild cards en  
heeft een analyse gemaakt van de uitkomsten en hoe deze resultaten van betekenis zijn  
voor Neerlands diep. 

25  
april

Roulerend nodigen de leden van de klantenraad iemand uit het netwerk uit, een ‘wild card’, zodat we breder ophalen wat 
er bij de klant speelt. Per klantenraad worden er 2 wildcards uitgedeeld. De meeste input uit de wild cards sluit aan op de 
top 7 thema’s die Neerlands diep in 2017 heeft vastgesteld en dit onderbouwd dat Neerlands diep zich op de juiste thema’s 
richt, in haar programma’s en activiteiten. De klantenraad vindt de werking van wild cards goed en gaat hiermee verder.

raad van toezicht 
  
De raad van toezicht heeft ingestemd met het jaaroverzicht en de financiën van 2017.  
Met de komst van de nieuwe directeur, komt er meer focus op de ontwikkeling van het vak 
van projectmanagement en de doorwerking daarvan in het aanbod  van Neerlands diep. 

20  
juni

Er is ook vooruitgekeken naar de raad, die in het najaar plaats zal vinden. Er is een opgave om de inrichting, besturing en 
de positionering van Neerlands diep een steviger fundament te geven en om de bedrijfsvoering anders in te richten en 
beter onder controle te krijgen.

interne ontwikkelingen neerlands diep 
  
Het team kampte in het tweede kwartaal met afwezigheid van een aantal key-players wegens 
ziekte. Door extra inzet van andere leden van het team konden desondanks bijna alle activiteiten 
doorgang vinden. Voor de leergang Nd Tech in februari waren er te weinig aanmeldingen.  

Na consultatie van een aantal betrokkenen is de voorbereiding van een leergang Nd Tech in september weer ter hand 
genomen. Met name in het overbrengen van de bedoeling van de leergang zijn aanpassingen verricht. In een aantal sessies 
zowel met het team als met anderen daarbuiten is gewerkt aan het ophalen van ervaringen en inzichten over de ontwik-
keling van het vak van projectmanagement. Deze beelden hebben onder andere plek gekregen in de Nd Topics van 29 mei 
over de toekomst van het vak projectmanagement. 
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juli 2018 Q3

augustus 
2018 Q2

september
 2018 Q3

oktober 
2018 Q3

activiteit voor ons netwerk
nd zomergast  
De opening van het academisch  
jaar met als hoofdgast Hans Ruijter 
(SAA, Rijkswaterstaat) over  
‘Samenwerken met de markt’. 

30 augustus 2018

activiteit voor ons netwerk
nd topics
Bijeenkomst naar aanleiding van de 
lancering van het boek De kracht 
van een driehoek van Freek Wermer, 
met ervaringen vanuit verschillende 
organisaties met de IPM-werkwijze. 

25 september 2018

activiteit voor ons netwerk
reflectiegroep  
programmamanagement 

13 september 2018

activiteit voor ons netwerk
kick-off blended verdiepings- 
programma organisatiedynamiek 

eind september 2018

Doorkijk komend kwartaal
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Afsluiting

Deze rapportage is tot stand gekomen met bijdrage van: Alijd Bunge, Marjan Lont,  
Luc Boekesteijn, Guus Pieters, Hélène Kleijne, Maarten Kraneveld, Jaap Verkade,  
Steven van Luipen, Maaike Ruiten-Hielkema, Janine van Oosten en Alex Vermeulen.  

Redactie: Alex Vermeulen en Janine van Oosten.

Heb je vragen over deze rapportage, of over de kwartaalrapportages van Neerlands diep  
in het algemeen? Neem dan contact op met Alex Vermeulen (Directeur).

alex@neerlandsdiep.nl

mailto:alex%40neerlandsdiep.nl?subject=
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Bijlage

projectennetwerk 2018
 
Project Organisatie
Aanpak Ring Zuid Groningen Rijkswaterstaat
A2 Maastricht Rijkswaterstaat
A13/A16 Rijkswaterstaat
Blankenburgverbinding Rijkswaterstaat
De Entree Gemeente Amsterdam
De Knoop Rijksvastgoedbedrijf
Driebergen-Zeist ProRail
ERTMS Ministerie IenW
Hoevelaken Rijkswaterstaat
Noord/Zuidlijn Gem. Amsterdam
MARKAZ  Rijksvastgoedbedrijf
PHS Amsterdam ProRail
PHS Meteren-Boxtel ProRail
Programmateam HWBP2 RWS/Watersch.
Programmateam HWBP RWS/Watersch.
Programmateam Ruimte vd Rivier Rijkswaterstaat
Rotterdamsebaan Gemeente Den Haag
Ring Antwerpen BAM (Beheermaatschappij Antwerpen Mobiel)
SAA Projectteam SAA Rijkswaterstaat
SAA A1/A6 Rijkswaterstaat
SAA A9 Gaaspendammerweg Rijkswaterstaat
SAA A6 Almere Rijkswaterstaat
SAA A9 Amstelveen Rijkswaterstaat
Sluizenprogr. Programmateam Rijkswaterstaat
Sluizenprogr. Zeetoegang IJmond Rijkswaterstaat
Sluizenprogr. Afsluitdijk Rijkswaterstaat
Sluizenprogr. Sluis Eefde Rijkswaterstaat
Sluizenprogr. Keersluis Limmel Rijkswaterstaat
3e Beatrixsluizen Lekkanaal Rijkswaterstaat
Sluizenprogr. Terneuzen Rijkswaterstaat
ZuidasDok RWS/ProRail/Gemeente A’dam
Zwolle Herfte ProRail
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