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Dit is de derde kwartaalrapportage van 2018, waarin je leest hoe het  
Neerlands diep verging in de maanden juli, augustus en september.

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.

Derde kwartaalrapportage 2018 
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nd top 4  
 
1e Bijeenkomst 
Deze bijeenkomst had als doel elkaar en elkaars onderzoeksvraag te leren kennen.  
Daarnaast waren zes inspirerende gasten uitgenodigd op thema’s die door de raden van  
Nd zijn benoemd als aandachtsgebieden. 

20, 21   
 september 

Met de zes gasten zijn in drietallen intensieve gesprekken gevoerd, als input voor de opbouw van Nd Top.  
De opbrengst van deze tweedaagse, de leervragen van de groep en van de individuele deelnemers en de  
werkzame bestanddelen uit vorige Topprogramma’s, geven richting aan de opbouw van deze vierde editie.  
Gasten waren Marc Unger (samenwerken met de markt), Suzanne Weusten (management van het onverwachte),  
Annet van den Hoek (project-lijn dynamiek), Jacqueline Cramer (duurzaamheid), Jan van den Berg (digitalisering/ 
cybersecurity) en Rob van Gijzel (meervoudig opdrachtgeverschap).

okt ’16

Individuele programma’s

nd kern 2017-2019   
 
Seminar 5
Dit seminar speelt in op het speelveld van de projectmanager. Hoe(be)stuurt hij/zij het 
proces, welke belangen en misschien spoken zitten aan tafel bij een overleg? 

12, 13, 14  
september

Maar ook, hoe herken je macht en machteloosheid, hoe ga je om met macht? Hoe kun je macht effectief inzetten?  
Wat is je persoonlijke script, hoe heeft dit effect op het hier en nu en wanneer helpt dit je en wanneer niet?  
Met Oskar David, Sandra Schruijer en Marijke Dekkers

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

feb ‘20okt ’17

Rijkswaterstaat 4  |  Rijksvastgoedbedrijf 2  |  gemeente Rotterdam 1  |  gemeente Amsterdam 2  |  Waterschap 2  |   
Gemeente Den Haag 1  |  ProRail 1

jan ‘20
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nd brug 12 
 
Module 7: Mijn oogst 
De laatste module stond in het teken van afronden en vooruitkijken en had twee inhoudelijke 
bijdrages, over hoe het brein werkt en over debat. 

6, 7 
september

Een van de bijdrages was van Suzanne Weusten van de denkfabriek over ‘hoe werkt het brein?’. En hoe verwerkt het  
brein die dagelijkse enorme hoeveelheden informatie: hoe loodst het ons door complexe situaties, hoe bedenkt het  
creatieve oplossingen en wat zijn mentale uitglijders? De tweede inhoudelijke bijdrage was van Peter van der Geer  
en ging over het inzetten van debat en dialoog. Wat is het onderscheid en hoe bewust zetten we beiden in, in het  
dagelijkse leven? We sloten af met personal branding. Elke deelnemer maakt een filmpje met zijn of haar oogst van  
het programma. Indrukwekkend, ontroerend, humoristisch en hier en daar confronterend. 

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

mrt '18sept '16

nd kern 2016-2018    
 
Seminar 9
In dit seminar stond in beweging komen centraal, dat deden we door; scrum, verander-
management, de kracht van taal, van oude verhalen en de impact in het hier en nu en we 
verdiepten waarom aanspreken nog niet zo makkelijk is. 

19, 20, 21  
september 

Om op vrijdag af te sluiten met een eigen pitch. Met Rick Sonneveldt en Joop Bos voor verandermanagement,  
Hans de Bruijn met Branding en pitchen, Jurg Tholke met systemisch werk, leiderschap en oude verhalen en ten  
slotte Gytha Heins met “aanspreken gewoon doen.”

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

mrt ‘19okt ’16
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Rijkswaterstaat 5  |  Rijksvastgoedbedrijf 3  |  Gemeente Rotterdam 2  |  Gemeente Amsterdam 1  |  Waterschappen 4  |   
Ministerie van Defensie 1

nd brug 13  
 
Module 4: Mijn  Waarden 
In deze module gingen we in op bewust worden van de invloed van jouw waarden op je 
samenspel met anderen en op je kijk op vraagstukken.

27, 28 
september

In deze module ontdekten de deelnemers, onder andere met Management Drives,  wat hen drijft, waar hun allergieën 
zitten en hoe dit zich verhoudt tot hun leervraag. Met stedenbouwkundige Riek Bakker en voormalig wethouder  
Pieter Hilhorst is onderzocht hoe zij hun eigen waarden al dan niet inzetten en welke impact dat heeft op hun en hun 
omgeving. Daarnaast is met Frederique Petit geoefend met meervoudig kijken door casuïstiek te interpreteren met  
behulp van de waarden van vier bekende filosofen. Tot slot is een bliksembezoek gebracht aan het project station  
Driebergen-Zeist van ProRail.

sept '19nov '17

nd brug 14  
 
Module 2: Mijn Project  
In deze module verdiepten we ons in de dynamiek van projecten, onder andere door  
chaostheorie en complexiteit van taal. 

19, 20 
september

Nicoline Mulder nam deelnemers mee in de chaostheorie. Chaos is niet meer en niet minder dan een periode op een 
tijdlijn die weer voorbij gaat. Een periode waarin het systeem zoekt naar een nieuwe orde. Probeer het niet te managen 
maar zie wat de wetmatigheden zijn in de chaos. Op dag twee in de ochtend een bijdrage van Maarten Kraneveld over 
complexiteit van taal en gingen we aan de slag met het onderscheid tussen feiten, interpretaties en verwachtingen of ide-
aalbeelden. We brachten een bezoek aan Utrecht Centraal onder begeleiding van de omgevingsmanager en een vertegen-
woordiger van de belangenvereniging visueel beperkte reizigers. Daadwerkelijk “met andere ogen” kijken. En we spreken 
met twee projectmanagers van dit station over hun dilemma’s en de kijk van de Nd Brug-kandidaten daarop. 

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

nov '19apr '18
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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. Op 25 september was de eerste dag, 
met daarin stresshantering, onder begeleiding van Tanya de Wit en Petra Keuchenius met 
aandachtstraining en focus.

  25
september

terugkomdag
 
Alumni KPBouw1
Leiderschap en management onder moeilijke omstandigheden door Sylvain Gaspersz.  
Met thema’s: leiderschap, team building/cohesie, zelfreflectie, mindset/awareness, stress 
management, kwetsbaarheid, weerstand, bewustzijn, mindfullness en verbinden.

  26
september

terugkomdag
 
Nd Brug 9
Nd Brug 9, afgezwaaid in 2016, kwam bijna voltallig bijeen voor een projectbezoek aan  
ProRails project rond station Zwolle (Zwolle spoort). Toelichting werd gegeven door twee 
alumni van een brugprogramma  en een kernprogramma.

  4
oktober

terugkomdag
 
Nd Top 3
Dit was de tweede terugkomdag van Nd Top 3, dat in september 2017 werd afgerond.  
Georganiseerd door één van de nog steeds functionerende support en challengegroepen.  
De deelnemers werden ingewijd in een aantal aspecten van de stedenbouwkundige  
schaalsprong Almere 2.0

  5
oktober
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Teamprogramma’s en activiteiten

nd teamleren 3
 
1e bijeenkomst
De eerste kennismaking met elkaar en met de projecten: De Blankenburgverbinding,  
de Afsluitdijk en de Oosterweelverbinding van de linkeroever van de ring Antwerpen. 

13, 14  
september

Paul Jansen van de Rotterdamse baan was als dwarskijker uitgenodigd om te reageren op de “rich pictures” van elk project. 
Waar staan we en wat zijn onze uitdagingen als project en team? En om de collega’s te spiegelen: wat zien en horen we 
en wat zien en horen we ook niet. Wat zit er onder de waterlinie. Elk team rondde af met een leervraag voor de komende 
periode. De teams besluiten het programma aan te vullen met een sessie en werkbezoek op locatie.

Rijkswaterstaat 12  |  BAM/Antwerpen 6 

nd spiegel 
 
Project Javabrug
Neerlands diep organiseert een projectspiegel voor het Amsterdamse project Javabrug.  
Het project verkeert in de planfase. 

27  
september

Het projectteam wilde graag feedback van collega’s uit het netwerk voordat stukken voor besluitvorming naar het  
college gaan. Vanuit het project namen zeven mensen deel aan de spiegel. Een spiegelteam dat bestond uit vijf mensen 
(verschillende IPM-rollen) van: ProRail, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Gemeente Rotterdam en de alliantie  
Markermeerdijken keek in de keuken bij het project Javabrug.

mrt ‘18sept ’16
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Activiteiten voor ons netwerk

netwerkevents 
 
Nd Zomergast
Hans Ruijter
Het academisch jaar van Neerlands diep startte op 30 augustus 2018 met Nd Zomergast,  
met als hoofdgast programmadirecteur SAA Hans Ruijter en het thema ‘Samenwerken  
met de markt’. 

30  
augustus 

De bijeenkomst was op een unieke locatie: in de Gaasperdammertunnel in Amsterdam-Zuidoost. De grootste land-
tunnel van Nederland, onderdeel van wegenprogramma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA), werd in slechts twee 
jaar gebouwd. Zonder een bijzondere samenwerking tussen Rijkswaterstaat en consortium IXAS was dit niet mogelijk 
geweest. Thema van deze tweede editie van Nd Zomergast was dan ook Samenwerken met de markt. Verschillende 
gasten van opdrachtgever en opdrachtnemer schoven aan tafel aan om hun ervaringen te delen. In de eerste ronde wa-
ren dat Ans Rietstra (ProRail) en Jill Ligterink (Volkerinfra). Ook de wetenschap was vertegenwoordigd, namelijk door 
Marcel Veenswijk (VU Amsterdam). In de tweede gespreksronde schoven aan, een duo van OG-ON van PPS Rechtbank 
Amsterdam en een drietal van ingenieur, aannemer en opdrachtgever van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. 
Daarnaast deelde Hans Ruijter zijn visie op samenwerken met de markt. 
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nd topics 
 
Integraal projectmanagement (IPM)
Tijdens deze Nd Topics hoorden deelnemers ervaringen met IPM vanuit verschillende  
organisaties en speelden zij de IPM Game. Dit met als hoofdgast Freek Wermer, die tijdens 
deze Nd Topics het boek ‘Kracht van een driehoek’ lanceerde. 

25  
september 

Projecten worden steeds complexer. Rijkswaterstaat past daarom vanaf 2006 Integraal Projectmanagement (IPM) toe. 
IPM is sinds de invoering continu in ontwikkeling en steeds meer organisaties nemen deze werkwijze, of delen  
ervan, over. Deelnemers hoorde ervaringen met IPM vanuit verschillende organisaties en speelden zij de IPM Game 
waarin ze in IPM-gelegenheidsteams aan de slag gingen met een casus van de Nationaal Coördinator Groningen.  
Lees hier het verslag. Aanleiding voor de bijeenkomst was de lancering van het boek De kracht van een driehoek van 
Freek Wermer, specialist projectmanagement bij Rijkswaterstaat. Freek stond aan de wieg van IPM en ontwikkelde  
zich tot hoeder van de werkwijze. De ervaringen met en lessen over IPM bij Rijkswaterstaat en daarbuiten bundelde  
hij in het boek. Download hier het boek.

http://neerlandsdiep.nl/magazine/nd-topics-over-de-kracht-van-een-driehoek-met-freek-wermer/
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intervisie & reflectie
 
Neerlands diepgang 3e bijeenkomst in 2018: 
verschillende opdrachtgevers in één project
Neerlands diepgang is de kring van projectmanagers en projectdirecteuren die hebben  
deelgenomen aan het Nd Top, het topprogramma van Neerlands diep (alumni) en/of  
eindverantwoordelijke zijn of zijn geweest van een bij Neerlands diep aangesloten project. 

20   
september

Onderwerp van gesprek was “Hoe krijg je als I&W overeenstemming over de gezamenlijke doelstelling met de  
medeopdrachtgevers, en hoe kun je als ProRail er voor zorgen dat de opdracht en uitvoering van het Tracébesluit als  
een succes wordt gezien?”. Wederom een inspirerende bijeenkomst zowel voor de inbrengers van de casus als voor  
de overige deelnemers

ProRail 2  |  Rijkswaterstaat 7  |  Rijksvastgoedbedrijf 3  |  Defensie 1  |  Min I&W  1  |  Neerlands diep 1  |

intervisie & reflectie
 
Lerend netwerk Duurzaamheid
Creatieatelier Manifest versnelling verduurzaming bouw- en infraprojecten
Deelnemers aan het lerend netwerk Duurzaamheid in projecten hebben een gedeelde  
ambitie om de verduurzaming van bouw- en infraprojecten te versnellen. Daarvoor is  
het nodig om de dialoog tussen de projecten, de beleidsmakers en het management over  
de organisaties heen verder te versterken om meer met en van elkaar te leren. 

5   
september

Om deze boodschap kracht bij te zetten namen zij het initiatief om het Manifest versnelling verduurzaming bouw-  
en infraprojecten te schrijven. Op 5 september creëerde een afvaardiging van het lerend netwerk de bouwstenen  
voor het manifest, zodat deze op 10 oktober – de dag van de duurzaamheid – aangeboden zou kunnen worden aan  
vertegenwoordigers op directieniveau van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, ProRail  
en het Rijksvastgoedbedrijf. Manifest

Manifest
versnelling

verduurzaming
bouw- en

infraprojecten

Wij, medewerkers van de opdrachtgevers van publieke bouw- en infraprojecten,
dragen vanuit onze kerntaken bij aan het creëren en beheren van een duurzame
samenleving voor mensen. Ons werk heeft impact op de samenleving en de
natuurlijke omgeving, maar ook op die van de mensen waarmee we onze planeet
delen of waaraan we haar doorgeven. Wij kunnen en willen inzetten op het versnellen
van de verduurzaming van onze projecten en programma’s.

Wij onderkennen dat de opgave tot verduurzaming groot en complex is, maar met de
partners waarmee we samenwerken beschikken we over álle kennis, vaardigheden,
technologie, hulpmiddelen én goede wil, om een succesvolle transitie naar een
duurzame samenleving te maken. Het momentum is daar om nu door te pakken. Toch
delen wij het gevoel dat wat we nu doen, niet snel genoeg tot bevredigende
resultaten leidt. We krijgen dingen voor elkaar, maar successen zijn nog te veel
afhankelijk van de persoonlijke drijfveren van individuen en van het toeval of ze
elkaar vinden in gezamenlijke ambities.

Projecten bieden de mogelijkheid om met en van elkaar te leren over wat nodig is om
onze systemen en werkwijzen te veranderen. De keuze voor verduurzaming vraagt
om een intensief, meervoudig leerproces tussen beleidsmakers, lijn- en
projectmanagers en marktpartijen over de organisatiegrenzen heen, waarin we
gezamenlijk gaan ontdekken, hoe we duurzaamheidsambities kunnen vertalen naar
programma’s, projectopdrachten en concrete resultaten.

Wij willen het gezamenlijk leerproces een impuls geven en de kennis en ervaringen
die we hebben opgebouwd en nog steeds opdoen, beter vindbaar en hanteerbaar
maken voor onze collega’s. Wij gaan collega-projectmanagers en andere rolhouders
betrekken en bruggen slaan naar beleidsmakers, lijnmanagers en adviseurs, die een
cruciale rol vervullen in het geven van richting en het scheppen van de voorwaarden
voor succes.

Wij stellen onze kennis, ervaringen en tijd beschikbaar om samen verder te komen en
wij blijven kritisch reflecteren op onze eigen rol en verantwoordelijkheid om
versnelling van de verduurzaming van projecten mogelijk te maken. Wij zullen onze
opdrachtgevers aanspreken, indien verduurzaming naar ons idee onvoldoende is
meegenomen in de projectopdracht of als de condities hiervoor niet toereikend zijn.

Wij roepen onze collega’s van projecten, beleid én management op om zich achter
ons manifest te scharen en actief bij te dragen aan dit gezamenlijke leerproces. Wij
vragen van het management van onze organisaties om te accepteren dat de transitie
tot verduurzaming niet enkel klinkende successen zal kennen. Ook als het fout gaat,
kunnen we veel leren, mits we ook de ruimte en legitimatie krijgen om fouten te
mogen maken.

Wij zien het aanbieden van dit manifest als het begin van het gezamenlijke leerproces.
Om hier concreet invulling aan te geven starten wij samen met Neerlands diep een
duurzaamheidschallenge: een traject, waarin vertegenwoordigers van projecten,
beleidsmakers en management in gezamenlijke verbeterteams vanuit concrete
praktijkvraagstukken op zoek gaan naar de systeembelemmeringen die (het versnellen
van) de verduurzaming van projecten in de weg staan en naar mogelijkheden om deze
weg te nemen.

Dit traject daagt de deelnemers uit om concrete verbindingen te leggen tussen
maatschappelijke opgaven, beleidsmatige doelen en de daadwerkelijke
praktijkrealisatie in de projecten. Wij nodigen de ontvangers uit ons manifest te
onderschrijven en het gezamenlijke leerproces aan te moedigen door daarin zelf ook
actief te participeren, waar dat noodzakelijk is en/of toegevoegde waarde geeft.

Kortom: wij staan voor een versnelling van de verduurzaming van onze projecten. Wij
willen versnellen door te verbinden. Wie doet er mee?

Joost van de Beek
Han Berends
Wouter Goossens
Jantien Heijdeman
Frank Hoekemeijer
Onno van Sandick
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Rijkswaterstaat 7  |  ProRail 1  |  Rijksvastgoedbedrijf 2  |  Gemeente Amsterdam 3

intervisie & reflectie
 
Blended verdiepingsprogramma organisatiedynamiek 
Kick-off
Dit nieuwe programma over organisatiedynamiek, het samenspel tussen project en  
moederorganisatie in al haar hoedanigheden, is blended opgezet met twee bijeenkomsten  
en drie online sessies voor vijf verbeterteams. 

26  
september 

Vijf gemengde verbeterteams, met vertegenwoordigers uit het project én uit de moederorganisatie, gaan samen aan  
de slag om belemmeringen die zij in de praktijk vanuit de organisatiedynamiek ervaren, te onderzoeken en zo mogelijk 
te verkleinen of zelfs weg te nemen. Grondslag voor het verdiepingsprogramma is het systeemdenken van hoogleraar 
Jaap Schaveling, die in het programma een actieve rol vervult. Tijdens de kick-off maakten de deelnemers kennis met 
elkaar, gaf Jaap Schaveling een introductie van het systeemdenken en deelden de verbeterteams de belemmering uit 
hun praktijk waarmee zij in het programma aan de slag gaan.

febr '19okt '18
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Rijkswaterstaat 9  |  ProRail 4  |  Gemeente 2  |  Trafikverket 8

intervisie & reflectie
 
Tweedaagse kennisuitwisseling met Trafikverket 
Projectmanager van de toekomst 
Rijkswaterstaat en ProRail geven in samenwerking met Neerlands diep een tweejarig vervolg 
aan het kennisuitwisselingsprogramma met de Zweedse collega’s van Trafikverket. 

27, 28  
september 

Het eerste tweedaagse seminar in de nieuwe reeks ging over de projectmanager van de toekomst. Vanwege dit thema 
nam zowel vanuit Nederlandse als Zweedse zijde een aantal jonge projectmanagers deel. Zij zijn immers die “project-
managers van de toekomst”. Mede door hun inbreng ontstond een inspirerende zoektocht naar de veranderingen in 
het vak en de competenties die nodig zijn om hiermee om te gaan. De hieruit opgedane inzichten werden vervolgens 
ingebracht in actuele vraagstukken rond twee casussen uit de praktijk.

febr '19okt '18
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Samenwerken met de markt

nd gas (groep anders samenwerken) 1
 
3e Bijeenkomst in 2018
GAS-groepen reflecteren 4 keer per jaar vanuit de actuele projectcontext vanuit steeds andere 
invalshoeken op de vraag welke bevorderende en belemmerende factoren en welke onderliggende 
patronen en dynamieken van invloed zijn op de onderlinge samenwerking.

21  
september 

Rijkswaterstaat 1   |  Opdrachtnemer 5 

de verbinders – groep 2
 
Kick-off 
De aftrap van de tweede editie van De Verbinders waarin sleutelfiguren in een bouw-  
of infraproject van opdrachtgever, aannemer en ingenieursbureau samenwerken aan  
een hardnekkig vraagstuk. 

6, 7  
september 

Op basis van de evaluatie van de eerste lichting De Verbinders is de kick-off voor de tweede groep met een halve dag 
verlengd om de nieuwe verbeterteams beter uit de startblokken te laten komen. Zo is meer aandacht besteed aan het 
toepassen van de onderliggende systeemgerichte verbeteraanpak, het scherp krijgen van het ingebrachte vraagstuk en 
het in kaart brengen van het eigen leernetwerk. Het avondprogramma, leersettings met de promotors als gelegenheid 
leerpartners zijn in tact gelaten, omdat dit door alle betrokkenen als zeer waardevol wordt ervaren.

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

maart '19sept '18
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Projectennetwerk

nd project
 
Introductiebijeenkomst PHS Amsterdam 
Op 12 juli 2018 was er een introductiebijeenkomst met het team van het project PHS  
Amsterdam (ProRail).

12  
juli

Het project bevindt zich nog in de planstudiefase. Parels en vraagstukken als resultaat uit de bijeenkomst zijn op hoofd-
lijn: ‘goede sfeer in het team en samenwerken’, urgentie voor het project verkrijgen bij en met stakeholders, kennis van 
samenwerken met de markt uit netwerk Nd benutten in het project, flexibiliteit blijven tonen (scope) en zelfreflectie in 
verschillende fases van het project goed doen organiseren. Met het project is inmiddels een leerplan opgesteld.
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Neerlands diep

klantenraad 
  
In de  klantenraad hebben twee collega’s uit de partnerorganisaties hun persoonlijke  
verhaal verteld en opengesteld voor discussie. Er zijn twee wild cards uitgedeeld en  
aan het woord geweest.

26  
september

Xander Hendrikx (Rijksvastgoedbedrijf) heeft zijn ervaringen gedeeld over de politiek bestuurlijke gevoeligheden in zijn 
periode als projectleider van Huis ten Bosch. Gijs Kuijff (Gemeente Utrecht, Project Noordelijke Randweg) heeft een 
vraagstuk rondom contractaangelegenheden ingebracht, met specifiek de vraag ‘wat te doen als de aannemer een paar 
maanden eerder klaar is dan gepland en dan met claims komt?’. De klantenraad bedankt de deelnemers voor hun inbreng 
en overweegt wanneer en hoe deze kennis verder met het netwerk te kunnen delen en de signalen aan bestaande thema’s 
te verbinden dan wel te doen ontwikkelen. Besproken werd hoe alumni nog beter kunnen worden ingezet in activiteiten 
van Neerlands diep en welke rol de leden van de Klantenraad daarbij kunnen spelen.

interne ontwikkelingen neerlands diep 
  
De warme zomer stimuleerde het herstel van een tweetal key-players in het team. Met de komst 
van een nieuwe collega, Ruud Stevers, kwam de bezetting daarmee weer op peil. Desondanks 
moesten nog steeds alle zeilen worden bijgezet om de geprogrammeerde leeractiviteiten doorgang 
te laten vinden. 

  
september

“Helaas” is in augustus het RVB-pand Lange Voorhout 19 verkocht en aan de nieuwe eigenaar overgedragen. Dat betekent 
dat de dinsdagbijeenkomsten van het Nd team (Nd Clubhuis) op andere locaties moesten worden gehouden. Per 23 
oktober 2018 heeft het Rijksvastgoedbedrijf een nieuwe locatie aangeboden en zal het Nd Clubhuis gevestigd zijn op de 
Bezuidenhoutseweg 4-6 in Den Haag. 
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oktober
 2018 Q3

november 
2018 Q4

december 2018 
Q4

januari 
2019 Q1

activiteit voor ons netwerk
nd webinar   
‘De vloeibare samenleving’ 

2 oktober 2018

activiteit voor ons netwerk
webinars over systeemdenken 
met Jaap Schaveling  

2 november 2018

activiteit voor ons netwerk
‘no one is in charge’

20. november 2018

Doorkijk komend kwartaal

activiteit voor ons netwerk
aftrap duurzaamheids- 
challenge voor publieke  
bouw- en infraprojecten
Met het aanbieden van het Manifest 
versnelling verduurzaming bouw- en 
infraprojecten en de lancering van 
de onlineserie Gaan voor Duurzaam.

10 oktober 2018

activiteit voor ons netwerk
27 november 2018

nd topics
over gedeeld opdrachtgeverschap, 
aan de hand van concrete voorbeel-
den en gaan we in gesprek over wat 
dit voor de projectpraktijk betekent.  

activiteit voor ons netwerk
webinars over systeemdenken 
met Jaap Schaveling  

30 november 2018
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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 ProRailil
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