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Dit is de vierde en laatste kwartaalrapportage van 2018, waarin je leest  
over het rijke scala aan activiteiten van Neerlands diep in de maanden  
oktober, november en december.

Met de rapportages leggen we verantwoording af aan de Raad van Toezicht 
en geven we het netwerk een samenvatting van wat we hebben gedaan.  
De rapportage geeft daarmee tegelijkertijd een inhoudelijke inkijk in actuele 
vraagstukken op het gebied van projectmanagement en de praktijk van de 
publieke bouw en infrastructuur.

Vierde kwartaalrapportage 2018 
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Individuele programma’s

nd kern 2016-2018  
 
Seminar 10
Dit seminar staat in het teken van oogsten van de afgelopen twee jaar.  

14, 15, 16  
 november

Op dag één werden de werkstukken gepresenteerd waar de projectmanagers het afgelopen halfjaar aan hebben gewerkt. 
Naast hun studiebegeleiders; Andre Dorée, Ernst Ten Heuvelhof, Marcel Veenswijk, Sandra Schruijer, Jaap Schaveling en  
Martin van Staveren, zijn Freek Wermer, Ed van Vught, Jan Derks, Tjeerd Roozendaal, Yvonne Vijverberg en Tine Veenink 
vanuit de partnerorganisaties als “getuigen” aanwezig. De tweede dag stond in het teken van de persoonlijke Oogst,  
waarbij de deelnemers elkaar feedback gaven. De derde dag stond in het teken van adjouring, afhechting.

maart ‘19okt ’16

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

nd kern 2017-2019  
 
Seminar 6
In dit seminar gingen we op zoek naar hefbomen voor blijvende verandering, keken  
we vanuit meervoudige perspectieven en naar het verruimen van je projectopdracht  
naar een opgave en daarbij leren om te gaan met de veelheid aan belangen en de daaruit  
voortkomende dynamieken gedoe in en om projecten. 

21, 22, 23   
 november

Flexibel zijn en toch koersvast blijven. Dit deden we aan de hand van de theorie van systeemdenken (Jaap Schaveling)  
we gingen op zoek naar eigen patronen in onze belevingswereld (Marijke Dekkers). Met op de laatste dag; ‘is de rol die ik 
aanneem effectief in mijn organisatie, hoe zit het met de interne opdrachtgever in mijn project en in mijn organisatie?’  
De volgende interne opdrachtgevers waren aanwezig: Ingeborg Lightenberg namens Rijkswaterstaat, Jim van de Geer  
namens WDO-delta en Paul Meijer namens Defensie Vastgoed.

febr ‘20okt ’17

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

nd top 4
 
2e Bijeenkomst 
Doel van deze bijeenkomst was reflectie en verdieping op vier dimensies  
van leiderschap en betekenis hiervan voor de eigen leiderschapsrol. 

22, 23 
 november 

Deelnemers gingen aan de slag met hun eigenschappen en talenten, bronnen van inspiratie en kernwaarden,  
reflecteerden op wat energie geeft en vertaalden dit naar hun rol als leider. Henk Naves, voorzitter van de  
Raad van de Rechtspraak, ging in gesprek over zijn visie op leiderschap en wat dat betekent in de context van  
zijn publieke functie. Peter Hoogeveen liet ervaren hoe de principes van Aikido kunnen helpen om krachtig te  
blijven als leider bij weerstand, stress en onbegrip. 

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

sept ’18 jan ‘20
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nd kern 2018-2020  
 
Kick-off bijeenkomst 
Kennis maken met elkaar en elkaars projecten, ontvouwen van Nd Kern, en de leerambities. 
De aanwezige werden welkom geheten door directeur Alex Vermeulen. Daarnaast vertelden 
twee alumni over hun leerervaring. 

18  
oktober 

Rijkswaterstaat 5  |  ProRail 1  |  Gemeente Amsterdam 1  |  Gemeente Den Haag 1  |  Vechtstromen 1  |   
Rijksdienst voor ondernemend Nederland 1  |  Rijksvastgoedbedrijf 3 

febr ‘21okt ’18

Rijkswaterstaat 5  |  ProRail 1  |  Gemeente Amsterdam 1  |  Gemeente Den Haag 1  |  Vechtstromen 1  |   
Rijksdienst voor ondernemend Nederland 1  |  Rijksvastgoedbedrijf 3 

nd kern 2018-2020 
 
Seminar 1 
De bedoeling van dit seminar is elkaar en elkaars projecten beter te leren kennen,  
verkennen van het verhaal achter het verhaal door middel van deconstructie van  
ieders projectverhaal. 

19, 20, 21 
december

De deelnemers hebben kennisgemaakt met planbaarheid, maakbaarheid en patronen waaronder de gedramatiseerde 
story-line van projecten onder leiding van Andre Dorée. De laatste dag hebben ze beelden gedeeld van de ontwikkelingen 
en zienswijze van het vak projectmanagement onder leiding van Tjeerd Roozendaal (Rijkswaterstaat) en Ronald Nomes 
(gemeente Den Haag).

febr ‘21okt ’18

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

nd brug 12 
 
Slotproevegesprekken 
In oktober en november vonden alle Slotproevegesprekken plaats. In deze gesprekken  
komen de aantoonbare ontwikkelingen van de deelnemers aan de orde in een gesprek 
met assessor, programmamanager en leidinggevende.

 
oktober / november

nov '18sept '16

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

nd brug 13 
 
Tussentijdse Proevegesprekken 
Voor alle deelnemers aan Nd Brug 13 waren er in oktober en november weer  
Tussentijdse Proevegesprekken. De deelnemers bespraken in aanwezigheid van  
programmamanagers en leidinggevenden hun vorderingen. 

 
oktober / november

sept '19nov '17
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nd brug 13  
 
Module 5: Mijn Balans 
In deze module gaat het over overeind blijven in een dynamische omgeving.  
Over weten wat je van jezelf nodig hebt om op een voor jou werkbare manier  
het projectresultaat te halen.

6, 7 
december

Thema’s als Aikido (letterlijk in balans blijven), contracteren en de eigen werksituatie stonden voorop. Daarnaast werd 
met acteurs gewerkt in situaties die niet helemaal naar wens verliepen, of waarin je verleid werd/onder druk gezet.

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

sept '19nov '17

nd brug 12 
 
Certificaatuitreiking 
Op 29 november 2018 kregen alle deelnemers van Nd Brug 12 hun certificaat.  
De deelnemers hadden zelf deze middag georganiseerd in Paushuize in Utrecht. 

29 
november

Behalve dat ze hun persoonlijke ervaringen deelden met de zaal, met daarin leidinggevenden en assessoren, hadden  
ze ook Nicoline Mulder nog een keer uitgenodigd. Nicoline ging die middag nog een stukje verder in op Value Based  
Project Management en chaordistisch werken. Een thema dat de deelnemers gezamenlijk graag nog een keer terug  
wilde zien. Na de feestelijke uitreiking werd er in intieme sfeer gedineerd. 

nov '18sept '16

Rijkswaterstaat 5  |  Rijksvastgoedbedrijf 3  |  ProRail 4  |  Gemeente Amsterdam 2  |  HWBP 4 
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nd brug 14  
 
Module 3: Mijn Team 
In deze module stond de werking van teams centraal. Doel van deze module is de  
kern van samenwerken in teams te begrijpen en de rol van de deelnemer daarin. 

15, 16 
november

Welke relatie is er tussen jouw overtuigingen en (het effect van) jouw interventies met je teamleden? Wat zijn de fases in 
teamontwikkeling en wat vraagt dat van jou als leider van het team en wat zijn dynamieken die zich in teams voordoen en 
wat zijn dan mogelijke interventies? We sloten af met onderzoek naar het type leiderschap van de deelnemers en hoe dat 
uitpakt in de praktijk met een stel schapen.

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

nov '19apr '18

nd tech 4  
 
Module 1 
In de eerste module zijn onder andere met futurist en trendwatcher Tony Bosma  
(Extend Limits) en Luc Goossens (Siemens Software Industry) digitale trends en  
ontwikkelingen verkend. Belangrijk element hierbij is hoe je als projectmanager  
zelf een (digitale) verandering in een projectomgeving in gang kunt zetten.  

17, 18 
oktober

Rijkswaterstaat 6  | Gemeente Rotterdam 2  |  Rijksvastgoedbedrijf 3 

mei '19okt '18

nd tech 4  
 
Module 2 
De tweede module is op de dagelijkse praktijk van projecten gericht waarin  
Arno Nuijten (ESAA IT-Audit & Advisory van de Erasmus Universiteit Rotterdam)  
ingaat op de organisatorische aspecten en psychologische valkuilen van complexe  
IT-projecten. 

28, 29 
november

Oud Nd Tech deelnemers kwamen vertellen over hun ‘digitale stappen’ en de manier waarop ze dit in hun organisatie  
gang zetten. Deelnemers werkten tussendoor individueel of in kleine groepjes aan een eigen praktijkwerkstuk.

Rijkswaterstaat 6  | Gemeente Rotterdam 2  |  Rijksvastgoedbedrijf 3 

mei '19okt '18

nd brug  
 
Assessorenmiddag 
De jaarlijkse evaluatiemiddag met assessoren van Nd Brug stond dit jaar in het  
teken van veerkracht (de mens achter de professional).

16 
november

De middag werd begeleid door Elise Verberg van Bedrijfsmotivaties. De intervisie ging dit keer niet alleen over de  
deelnemers maar ook over de assessoren zelf. 14 assessoren waren aanwezig.
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Alumniprogramma’s en activiteiten

terugkomdag
 
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

terugkomdag
 
Nd Brug 10
Twaalf alumni brachten een bezoek aan de kazerne in Soesterberg (officierscasino).  
Hier werden de ervaringen gedeeld, was er een gesprek met Patrick Buck (ProRail)  
over timemanagement en werkdruk, en een workshop over ademhaling.

  30
oktober

nd verdiepingsmodule
 
Clinic Veerkracht en alertheid - Webinar
Een besloten webinar, als onderdeel van de Clinic Veerkracht en alertheid, waarin de  
deelnemers met drie alumni in gesprek gingen die zelf een burn-out hebben ervaren.

  31
oktober
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terugkomdag
 
Nd Brug 11
Tijdens deze terugkomdag bezochten 14 alumni van Nd Brug 11 het project ZuidasDok  
en gingen in gesprek met de projectdirecteur Hans Versteegen.

  16
november

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. 

  6
november

Op 6 november vond de tweede en tevens laatste dag plaats. In deze dag ging Marieke Wilke op zoek naar hoe projectma-
nagers de condities kunnen creëren om hun taak op een voor hen prettige en optimale manier kunnen vervullen en ook 
naar waarop iedereen verleidbaar is. De middag betrof een intervisie vorm waar elkaars ervaringen, als het gaat om uit 
balans raken”, centraal stonden.



Kwartaalrapportage Q4 2018 10

Teamprogramma’s en activiteiten

nd spiegel 
 
Noord/Zuidlijn
Een Nd Projectspiegel over de rol van de afdeling Eigendom & Beheer (onderdeel van  
Metro en Tram) en de gang van zaken rondom opleveren, overdragen en in gebruik  
nemen van de Noord/Zuidlijn. Er is meer aandacht nodig voor deskundige deelname  
van beheerders in projecten.

4, 16  
oktober

Zorg dat de beheerder vanaf het begin aan tafel zit met het project en gedurende de looptijd van het project kan fungeren 
als een gelijkwaardige gesprekspartner: het lijkt een open deur. Tegelijkertijd is het een onderwerp waarmee alle over-
heidsorganisaties worstelen die zich bezighouden met de aanleg van bouwwerken en infrastructuur. Gelukkig krijgt dit 
onderdeel (asset) meer aandacht. Een volwassen beheerorganisatie die kennis en expertise op orde én de middelen heeft, 
helpt een project om snelle, gefundeerde beslissingen te nemen. Beschouw de beheerder daarom niet als een ‘lastpak’, 
maar als een kritische vriend die met zijn scherpe blik het project beter kan maken.

Beschikbaar is een rapport met aanbevelingen en geleerde lessen over de aanpak van Eigendom & Beheer.

rondetafelgesprek sturingsmodel 
 
Noord/Zuidlijn
In de laatste jaren van het project Noord/Zuidlijn is een nieuwe manier van denken en  
sturen ontwikkeld, die heeft geleid tot een beter projectresultaat. In een Rondetafelgesprek 
is met wetenschap, markt en projecten dit sturingsmodel verkend en verdiept. 

5  
november

Voor betere projecten moet een andere, systemische manier van werken mogelijk worden gemaakt waarbij niet alleen 
verandering binnen het project(management) zelf moet plaatsvinden. Er is moet ook beweging ontstaan in de context  
van het project, en meer specifiek in de politiek-bestuurlijke omgeving. Richt de wijde projectorganisatie, dus inclusief 
bestuur en key-stakeholders, zodanig in dat wordt gestuurd op strategische (maatschappelijke) doelen en niet slechts  
op tussenmijlpalen gemeten in tijd en geld. Dit geeft je de ruimte om gedurende het project bij te sturen waar nodig, 
zonder onnodige en onaangename problemen. Zet mensen in met een brede blik en een onafhankelijke houding (systeem-
denkers) om te zorgen dat de oplossingen die nodig zijn, tot stand komen op basis van objectieve afwegingen gericht op 
de strategische doelen.  

nd teamleren 2
 
4e bijeenkomst
In Nd Teamleren 2 zoeken de volgende projecten naar kruisbestuiving en naar een  
vertaling van de inzichten naar het project en het team: Aanpak Ring Zuid Groningen  
(Rijkswaterstaat), MARKAZ/kazerne Vlissingen (Rijksvastgoedbedrijf) en de Entree  
van de gemeente Amsterdam.

16, 17 
oktober

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 ‘systemen onderzoeken en beïnvloeden’.  
We hebben hiervoor Jan Jacob Stam uitgenodigd. Jan Jacob Stam is directeur van het Bert Hellinger Instituut Nederland. 
Met behulp van opstellingen kregen de teams op een andere manier zicht op de werking van het systeem en daarmee  
ook toegang tot op een andere manier naar de werkelijkheid van het project kijken en een ander handelingsperspectief. 
De module werd afgesloten met ‘de toepassing van inzicht en ervaring morgen’.

Rijkswaterstaat 6  |  Rijksvastgoedbedrijf 5  |  Gemeente Amsterdam 5

juni ‘19nov ’17
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Impressie van stationsgebied Driebergen-Zeist

nd spiegel 
 
Stationsgebied Driebergen-Zeist
Bij de Nd Spiegel van het project Stationsgebied Driebergen-Zeist is ervoor gekozen om te 
focussen op één aspect: de projectbeheersing. 

12 
november

10 
december

Het (integrale) projectteam van stationsgebied Driebergen-Zeist wilde van de spiegel leren en de geleerde lessen inzetten 
voor de tweede helft van de realisatiefase van het project. Daarnaast zou het geleerde ook waardevol moeten zijn voor 
de ontwikkeling en positionering van het vak projectmanagement. In 2018 keek het projectteam van 11 mensen eerst in 
de zelfspiegel. In de daaropvolgende collegaspiegel kwam een spiegelteam, bestaande uit 11 collega’s van andere projecten 
en uit de ProRail-organisatie, op bezoek bij het project. De bevindingen van het projectteam en het spiegelteam worden 
tijdens de slotbijeenkomst in 2019 met elkaar geconfronteerd.

nd spiegel 
 
ZuidasDok
Er is een relatiespiegel ontwikkeld waarbij, net als bij de projectenspiegel, verschillende  
beelden naast elkaar worden gelegd; het beeld van de opdrachtgever en het beeld van  
de opdrachtnemer.

7  
november

Het gaat daarbij om beelden over de kwaliteit van de (samenwerkings)relatie. Het zelfbeeld (zelfspiegel) versus het beeld 
van de ander. Daarnaast wordt ook nog een collegaspiegel (het beeld van vakbroeders) betrokken. Deze relatiespiegel 
voerden we uit bij ZuidasDok. Er waren 27 deelnemers van respectievelijk: ZuidasDok, ZuidPlus, gemeente Den Haag, 
Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam, BAM NV (ring Antwerpen) en Heijmans.
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nd atelier  
 
PHS Amsterdam
Tijdens dit atelier stond de volgende vraag van dit ProRail-project centraal: Hoe moeten wij 
onze aanbesteding(en) inrichten (aanbestedingsvorm, gunningcriteria) zodat we een interes-
sante opdracht voor de markt creëren en een goed aanbestedingsresultaat kunnen realiseren 
(balans prijs-kwaliteit).

14  
december

Dit vraagstuk werd in een dagdeel uitgediept door zeven leden van team PHS Amsterdam en zeven projectmanagement-
teamleden van andere projecten van ProRail, Rijkswaterstaat, gemeente Den Haag, gemeente Amsterdam en een top- 
adviseur van Rijkswaterstaat. 

nd spiegel  
 
Project De Knoop
Op 4 en 18 december was er een evaluatiespiegel op de succesvolle samenwerking tussen 
opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf en opdrachtnemer (combinatie waaronder Strukton)  
in het project De Knoop, het Rijkskantoor Belastingdienst Utrecht centrum. 

4, 18 
december

In het eindrapport worden de 8 factoren van dit succes weergegeven. De opgave voor samenwerking maakte 50% deel uit 
van de EMVI, maar dan ben je er nog niet: welke factoren (soft-skills) spelen een rol in deze succesvolle samenwerking?  
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Activiteiten voor ons netwerk

netwerkevents 
 
Nd Webinar
Hoogleraar Geert Teisman en ProRail-manager Marie-Claire Horden gingen in het Nd Webinar 
‘No one is in charge’ met elkaar in gesprek over “meer doen als manager dan waarvoor je 
besteld bent”.

20  
november

Dat deden ze in het licht van Geert Teisman’s uitspraak dat de moderne samenleving, net als het weer, een organisme is 
waar niemand over gaat. Hij signaleert een toenemend besef dat de overheid op eigen kracht niet in staat is om kwali- 
tatieve goede oplossingen te bedenken voor infrastructurele vraagstukken. Een open samenwerking met private partijen 
en belangenorganisaties is een noodzaak geworden. In dit Nd Webinar spraken we Teisman hierover en gaf Horden haar 
reflectie hierop vanuit de projectpraktijk. Het hele Nd Webinar en meer achtergrondinformatie is hier terug te kijken.

netwerkevents
 
Nd Webinar
Publieke waarde creëren in de vloeibare samenleving
Neerlands diep wil het laatste half jaar van 2018 en in 2019 actief en verfrissend bijdragen aan  
de ontwikkeling van het vak projectmanagement. Invulling geven aan deze ambitie doen we  
onder andere door het stimuleren en faciliteren van een zoektocht naar vernieuwende  
aanpakken van complexe bouw- en infraprojecten door hier in Nd Webinars op in te zoomen. 

2  
oktober

We organiseren een serie van zes Nd Webinars waarin deze zoektocht centraal staat. De eerste Nd Webinar in deze reeks 
was op 2 oktober. Trendwatcher Farid Tabarki en Rijkswaterstaat-portfoliomanager Adrie de Groot gingen met elkaar 
in gesprek over de kenmerken van de ‘vloeibare’ samenleving en de mogelijkheden voor de projectmanager om daarin 
publieke waarde te creëren. Het hele Nd Webinar en meer achtergrondinformatie is hier terug te kijken.

http://neerlandsdiep.nl/magazine/nd-webinar-no-one-is-in-charge-terugkijken/
http://neerlandsdiep.nl/magazine/nd-webinar-publieke-waarde-creeren-in-de-vloeibare-samenleving/
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nd topics 
 
Meervoudig Opdrachtgeverschap
Tijdens deze Nd Topics hebben we de verschillende vormen van meervoudig opdrachtge-
verschap verkend. Aan de hand van twee praktijkcasussen en een interactieve werkvormen 
hebben we dit thema verdiept.

27  
november 

Dit deden we vanuit de notie dat er vrijwel geen project meer ‘stand alone’ is, dat je als projectmanager heel vaak te 
maken hebt met complexe opgaven, met veel partijen en verschillende bestuurlijke opdrachtgevers. We verdiepten  
wat je dan tegen komt als projectmanager, en hoe heb je daarmee te dealen. Twee interviews vanuit de praktijkcasussen 
Soestdijk en Brainport Eindhoven gaven deze vraagstelling kleur. Lees hier het hele verslag van deze bijeenkomst. 

nd topics 
 
Verdiepingsprogramma organisatiedynamiek
Webinars over systeemdenken
In drie webinars doorloopt Jaap Schaveling, hoogleraar Samenwerken & Leiderschap aan  
Nyenrode Business Universiteit, zijn zeven stappen van systeemdenken. De eerste twee  
vonden plaats in het laatste kwartaal van 2018. 

2, 30  
november 

In de eerste twee webinars werd verdiept tot en met de zesde stap, de interventies. De webinars waren toegankelijk 
voor het hele netwerk van Neerlands diep. De webinars zijn terug te kijken op de website van Neerlands diep.

http://neerlandsdiep.nl/magazine/nd-topics-over-gedeeld-opdrachtgeverschap-het-netwerk-verschuift-voortdurend/
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intervisie & reflectie
 
Lerend netwerk Duurzaamheid
Aanbieden manifest Versnelling verduurzaming bouw- en infraprojecten 
Op de dag van de duurzaamheid hebben zes betrokkenen uit het lerend netwerk duurzaam-
heid in projecten van Neerlands diep, een manifest aangeboden aan Jan Hendriks Dronkers, 
loco SG van het Ministerie van IenW, en een aantal directeuren van Rijkswaterstaat,  
ProRail en het Rijksvastgoedbedrijf. 

10 
oktober

Onder het motto “versnellen door te verbinden” roept het manifest op om meer te doen om de verduurzaming  
van bouw- en infraprojecten te versnellen. Dit manifest vormde de directe aanleiding voor het opzetten van de  
Nd Duurzaamheidschallenge die begin januari 2019 start.

intervisie & reflectie
 
Blended verdiepingsprogramma organisatiedynamiek 
Online verdiepingssessies
Het programma over organisatiedynamiek, het samenspel tussen project en moeder- 
organisatie in al haar hoedanigheden, is blended opgezet met twee bijeenkomsten en  
drie online sessies. 

2, 30 
november

Gemengde verbeterteams, met vertegenwoordigers uit het project en uit de moederorganisatie, werken aan een vraagstuk 
of belemmering in hun praktijk. Het systeemdenken van hoogleraar Jaap Schaveling vormt daarbij de grondslag. Tijdens 
de eerste online verdiepingssessie presenteerden de teams de scope en richtinggevende vraag voor het vraagstuk waaraan 
ze werkten en gingen ze in op de incidenten waarbij het vraagstuk zich manifesteert. Reflectie kwamen van de andere 
teams en van Jaap Schaveling. In deze tweede online verdiepingssessie presenteerden de verbeterteams aan elkaar welke 
(basis)patronen ten grondslag liggen aan het vraagstuk of de belemmering waar zij aan werkten. En ze lieten zien hoe die 
passen op een of meer van de negen archetype patronen uit het systeemdenken van Jaap Schaveling, zoals ‘verslaving’ en 
‘onbedoelde tegenstrevers’. 

Rijkswaterstaat 5  |  Rijksvastgoedbedrijf 2  |  Gemeente Amsterdam 1

febr '19okt '18

intervisie & reflectie
 
Neerlands diepgang
4e bijeenkomst in 2018: kennisverlies en vakmanschap in de bouwsector
Neerlands diepgang is de kring van projectmanagers en projectdirecteuren die hebben  
deelgenomen aan het Nd Top, het topprogramma van Neerlands diep (alumni) en/of eind- 
verantwoordelijke zijn of zijn geweest van een bij Neerlands diep aangesloten project. 

11  
december

Onderwerp van gesprek was “Wat kun je bijdrage een het verlies van kennis en vakmanschap in de bouwsector.”

ProRail 1  |  Rijkswaterstaat 10  |  BAM NV 1  |  Defensie 1  |  Min I&W  1  |  Neerlands diep 1 
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Samenwerken met de markt

nd gas (groep anders samenwerken) 3
 
3e Bijeenkomst
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. 
Deze bijeenkomst vond plaats bij het project PPS Rechtbank Amsterdam.

9  
oktober 

Rijkswaterstaat 3  |  ProRail 1  |  Rijksvastgoedbedrijf 1  |  Gemeente 1  |  Opdrachtnemer 6 

nd gas (groep anders samenwerken) 2
 
3e Bijeenkomst
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. 

15  
oktober 

Rijkswaterstaat 3  |  ProRail 1  |  Rijksvastgoedbedrijf 1  |  Opdrachtnemer 5  

de verbinders – groep 2
 
1e Bijeenkomst
Door de onderlinge relatie tussen deze kernvariabelen in kaart te brengen, ontstaat  
een eerste beeld van onderliggende patronen. De tweede serie leersettings in het  
avondprogramma werd bijgewoond door de promotors.

4  
oktober 

Door de onderlinge relatie tussen deze kernvariabelen in kaart te brengen, ontstaat een eerste beeld van onderliggende 
patronen. De tweede serie leersettings in het avondprogramma werd bijgewoond door de promotors.

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

maart '19sept '18

de verbinders – groep 2
 
2e Bijeenkomst 
In de ochtend was Hans Ruijter, programmadirecteur van Schiphol – Amsterdam –  
Almere van Rijkswaterstaat, te gast om als inspirator de verbeterteams mee te nemen  
in het gedachtengoed van zijn concept “dienend opdrachtgeverschap”.

1  
november 

Vervolgens nam Hans, als gelegenheidsleerpartner, deel aan de eerste serie leersettings. Opnieuw waren de promotors 
aanwezig bij de tweede serie in het avondprogramma.

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

maart '19sept '18



Kwartaalrapportage Q4 2018 17

de verbinders – groep 2
 
3e Bijeenkomst 
De derde bijeenkomst stond in het teken van de werking van macht. Organisatiepsycholoog 
Oscar David stelt dat je, als je als change agent iets voor elkaar wil krijgen, je ook bewust 
moet zijn van de invloed van macht. Via opstellingen werd zijn visie op de werking van macht 
gekoppeld aan de praktijkcontext van de verbeterteams.

29  
november 

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

maart '19sept '18
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Projectennetwerk

nd project
 
Introductiebijeenkomst Javabrug 
In november is er een introductiebijeenkomst met het projectteam van Javabrug gehouden. 

22  
november

Het project zou per 1 januari 2019 toetreden tot het netwerk van Neerlands diep, echter het project is vroegtijdig  
stopgezet en treed niet toe tot het projectennetwerk. De reden hiervoor is dat de komst van een brug over het  
Noordzeekanaal ter hoogte van het IJ te Amsterdam, in verband met de drukke scheepvaart als oplossing, opnieuw  
op haalbaarheid onderzocht moet worden. 
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Neerlands diep

raad van advies 
  
Uit gesprekken met de partnerorganisaties blijkt een sterk groeiende belangstelling 
voor deelnemers en wachtlijsten van de individuele programma’s, specifiek voor  
Nd Brug en Nd Kern. 

3  
oktober

Daarnaast is de keuze gemaakt om in de volgende raad van advies Special samen met de wetenschap op het onderwerp 
opdrachtgeverschap te verdiepen. Wat is de betekenis van opdrachtgeverschap en wat moet Neerlands diep op dit thema 
wel/niet doen in haar programma’s en activiteiten?

deelname jaarcongres NSCU 
  
Op 15 november 2018 nam een afvaardiging van Neerland diep deel aan het jaarcongres van 
NSCU, waar wij voor het tweede jaar op rij genomineerd waren voor de NSCU-award voor beste 
corporate Academie. We eindigde op de derde plaats, de award ging naar de corporate academie 
van Van Oord.  

 15 
november
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raad van toezicht
  
De raad van toezicht heeft de bedrijfsvoering, de financiën en de begroting en de program- 
mering voor 2019 en later (telkens 3-jaar vooruit) goedgekeurd. Neerlands diep maakt een 
grote inhaalslag om de inkomsten en de uitgaven goed in beeld te krijgen. 

28  
oktober

De gehele bedrijfsvoering is op één plek bij huisvader NOVA Rijkswaterstaat ondergebracht. Voor het probleem  
met langdurig kunnen binden van externe medewerkers is nog geen oplossing gevonden. Het document over de  
vakontwikkeling wordt omarmd. Neerlands diep heeft in 2018 een uitstekend jaar gehad, ondanks enkele langdurige  
zieken. In de sector is sprake van oververhitting: enorme toename van projecten en programma’s en daardoor ook  
vraag naar en groei van het aantal projectmanagers. Neerlands diep wordt gevraagd of zij zich kan voorbereiden op  
de toename van deze vraag, vooral naar de individuele programma’s Nd Brug en Nd Kern. Ook het alumniprogramma  
mag in 2019 concreet tot uitvoering komen.

interne ontwikkelingen neerlands diep
  
Na enige maanden het te moeten stellen zonder, kon het team van Neerlands diep in novem-
ber 2018 weer een nieuw “clubhuis” betrekken. Het Rijksvastgoedbedrijf stelde daarvoor de 
zesde verdieping van een leegstaand pand aan de Bezuidenhoutsweg 4-6 in Den Haag beschik-
baar. Voor een team dat veel uit huis werkt en met de programma’s veel in conferentieoor-
den doorbrengt, is het weer heel plezierig te kunnen beschikken over een centrale en vaste 
ontmoetings- en vergaderplek voor één dag per week.

  
oktober

In december vond in Buren de jaarlijkse retraite dag voor het team plaats. Daarbij bespraken we de reflectie van  
een nieuw teamlid na twee maanden te hebben meegedraaid in het team. Afspraken werden gemaakt voor de aanpak  
van een aantal verbeterpunten, met name rond ontwikkelingen in het werkveld en bij de partnerorganisaties, de  
ontwikkeling van het team en omgang met elkaar en over de zakelijke kant. 



Kwartaalrapportage Q4 2018 21

januari 
2019 Q1

februari
2019 Q4

maart 2019

april 2019 Q2

activiteit voor ons netwerk
kick-off nd 
duurzaamheidschallenge  

24-25 januari 2019 

neerlands diep
raad van advies special 

19 februari 2019

activiteit voor ons netwerk
afsluitende bijeenkomst
blended verdiepingsprogramma 
organisatiedynamiek

13 februari 2019

Doorkijk komend kwartaal

activiteit voor ons netwerk
nd teams 
Het jaarlijks teamevent voor  
projecten uit het projectennetwerk 
van Neerlands diep.

31 januari 2019 

individuele programma’s
28 maart 2019

certificaatuitreiking nd kern 
2016-2018
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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, Ruud Stevers, 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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